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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

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

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата в книжарниците!
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В този брой!

БГ Наука е създадено 
от Росен и Петър Теодосиеви, 
автори на популярния бъл-
гарски портал за наука, исто-
рия и технологии 

www.nauka.bg 

БГ Наука може да се
използва като учебно 
помагало по история, физика 
биология и т.н. Материалите 
в списанието са поднесени по 
приятен и удобен начин за 
възприемане. 

БГ Наука е безплатно, 
защото знанието трябва да 
достига до всеки.

БГ Наука е електронно 
издание, за да може всеки 
българин навсякъде по света 
да има достъп до него.

- Медицинска марихуана – За какво е полез-
на?...............................................................11 стр.

- „Изворът на ледената река“...................20 стр.

- Сдружение „Форум Наука“ участва в европей-
ски младежки проект “On your marks, get set, 
GO!” в Италия...........................................22 стр.

- Добавена стойност в обучението...........24 стр.

- Политология за учени от естествените науки 
.....................................................................27 стр.

- Книги.......................................................46 стр.

В този брой!
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Медицина 
- Приложения на Hydro-jet при рани с голяма секреция................................50 стр.

- Нов метод за лечение при unguis incarnatus (Silben nano, Aquacel AG).........52 стр.

- Мезотерапия с хиалуронова киселина.............................................................55 стр.

- Ауриколопластика при деца..............................................................................59 стр.

- Липофилинг, случаи от практиката..................................................................61 стр.

- Аугментационна мамопластика с анатомични импланти..............................64 стр.

История
- Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор..............................98 стр.

- Медицината в Древен Рим..................................................................................91 стр.

Биология

- Змиорката – един изплъзващ се мистериозен вид.......................................106 стр.

Хуманитаристика
- Да приемеш предизвикателството Грюндвиг Асистентски стаж.................126 стр.
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101 години от II-та Балканска война 
http://1913.nauka.bg

http://1913.nauka.bg
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http://www.monuments.bg/
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http://action.nauka.bg/
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69Хоризонт 2020 е най-голямата програма за изследвания и иновации на ЕС 
с възможности за финансиране от близо 80 милиарда евро за 7-годишен 

период (от 2014 г. до 2020 г.). Разберете повече за Хоризонт 2020 от 3-минут-
ния анимационен клип, който ще ви даде обща представа за спецификите на 
програмата.

https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE

Хоризонт 2020  – Общо 
представяне

https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE

НАУКА



 http://nauka.bg 10

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

69 Искате да научите повече за възможностите за финансиране на вашия из-
следователски или иновационен проект, които ЕС предлага? В краткото 

видео ще откриете първите стъпки, които трябва да предприемете, за да кан-
дидатствате по програмата Хоризонт 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=mmN0NccQCD0

Хоризонт 2020  – Как да 
кандидатствам?

https://www.youtube.com/watch?v=mmN0NccQCD0

НАУКАНАУКА
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Интересът към медицинската 
марихуана продължава да рас-
те, провокиран от голямо по-

литическо движение, което цели да 
увеличи достъпността и законността 
й. Но за какво точно е полезна тя? Не-
точни, непотвърдени митове, претен-
диращи за ефикасността й в лекува-
нето на всичко, от рак до епилепсия, 
заливат социалните мрежи, но какво 
има да каже науката по въпроса?

Марихуана, или Cannabis Sativa, е 
едногодишно растение, по произход 
от Централна Азия, което бива из-
ползвано за медицински цели поне 
за последните 3000 години. Биоак-
тивните съединения, които съдържа 
растението, се наричат канабиноиди, 
от които поне 66 са идентифицирани 
засега. Те взаимодействат с два вида 
рецептори – CB1, които се доминират 
в клетките на мозъка и на гръбначния 

Медицинска марихуана – 
За какво е полезна?
     

Превод: Стефан Михов

НАУКА
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стълб и CB2, които се съдържат в раз-
лични имунни клетки. За най-силен 
канабиноид е смятан делта – 9 -тетра-
хидроканабинол (THC).
Смята се, че канабиноидите могат да 
бъдат полезни в лекуването на редица 
болести, като глаукома, болки, гадене, 
мускулни спазми и загуба на апетит. 
Също така, марихуаната се изследва 
при канцероболни, като начин за об-
лекчаване на страничните ефекти от 
терапията, но някои лабораторни те-
стове също разглеждат нейните свой-
ства за лекуване на тумори.

Стимулира апетита
Канабиноиди като THC са показали 
в много изследвания с животни, че 
увеличават потреблението на храна 
и някой изследвания с хора показват 

същите резултати. Например, изслед-
ване, сравняващо THC-то с плацебо 
при ракоболни показва, че тези, които 
приемат THC, имат по-добър апетит и 
по-добро вкусоусещане и въпреки, че 
не са консумирали повече калории, 
те се чувствали по-спокойни и имали 
по-качествен сън, в сравнение с друга-
та група. Друго проучване, изследва-
що одобреното от FDA (Food and Drug 
Administration) синтетично канабино-
идно (THC) лекарство, дронабинол, 
при ХИВ пациенти със загуба на тегло 
показва, че тези, които приемали THC 
изяждали повече и спрели да губят те-
гло.  Въпреки това, в проучване срав-
няващо дронабинол със стандартното 
лекарство мегастрол при ракоболни 
пациенти, които нямат апетит, учени-
те открили, че дронабинолът не е тол-

НАУКА
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кова ефективен, в сравнение с мегас-
трола, в повишаването на апетита или 
качването на килограми.
Нищо изненадващо, но проучване при 
здрави хора показа, че тези, които упо-
требяват марихуана консумират пове-
че калории, особено снаксове и сладки 
изделия, отколкото тези с плацебо.
Как стимулира апетита? Рецепторът 
CB1 е активен в много части на тяло-
то, които познаваме като стимулира-
щи храненето, като хипоталамусът и 
лимбичната система и също така ня-
кои области в стомаха и червата. THC 
може да упражнява ефектите си като 
имитира ендогенни вещества (нарече-
ни ендоканабиноиди), които се съдър-
жат естествено в тялото.

Гадене и Повръщане
Има много изследвания свързани с 
умението на канабиноидите да нама-
ляват гаденето и повръщането, свър-
зани с химиотерапията. Систематично 
ревю от 2001 година на 30 проучвания 
включващи сравнения между синте-
тични канабиноиди (дронабинол, на-
билон или левонантрадол) и плацебо 
откри, че канабиноидите са по ефек-
тивни от плацебото за намаляване 
на гадене и повръщане. Още повече, 
пациентите показали предпочитане 
на канабиноидидите пред плацебо-
то и покачали минимални странични 
ефекти.
Как работят те? Ендоканабиноидна-
та система (името на групата молеку-
ли и рецептори като CB1 и CB2, които 
колективно са включени в много пси-
хологични процеси и служат като по-
средник за психоактивните ефекти на 

марихуаната) е ключ за пригодяване-
то на много системи като болкоусеща-
нето, повръщането и мезолимбичните 
пътищата. Области на мозъка замесе-
ни с химиотерапията, предизвикващи 
гадене са лимбични и висококорти-
кални региони, които действат на сти-
мулацията и супресията на гаденето 
и повръщането. Рецепторите CB2 са 
в големи количества в тези области и 
вещества като набилон могат да аго-
низират тези рецептори.

Болкоуспокоително
Въпреки, че нито набилона, нито 
дронабинола са одобрени от FDA за 
третиране на болки, няколко про-
учвания са показали, че може да са 
благоприятни. Например, малко из-
следване от 2010 година, проведено 
от здравният център на универси-
тета МакГил, проучи 21 възрастни с 
постхирургически и посттравматични 
невропатични болки. На участниците 

НАУКА
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в изследването е даден канабис с 4 по-
тенции (0%, 2.5%, 6% и 9,4% THC), от 
който пушили в домовете си 3 пъти на 
ден. Всички участници употребили и 
4-те потенции, които биле сменяни в 
течение на изследването. Те докладва-
ли интензитет към болка и също така 
по-добро настроение, по-добър сън и 
по-добро качество на живота. Те от-
крили, че изпушеният канабис с кон-
центрация на THC от 9.4% постепенно 
намалял болката и подобрявал съня с 
малко странични ефекти. По-големи 
проучвания са нужни за потвържде-
нието на тези резултати. 
Изследване от 2007 година, проведено 
от изследователи от Калифорнийския 
университет в Сан Франциско, просле-
дило ХИВ пациенти с периферна нев-
ропатия и открили, че значително по-

голяма бройка пациенти, които били 
лекувани (пушили марихуана), изпи-
тали спадане на болката, в сравнение 
с плацeбо групата.

Глаукома
Глаукомата е състояние, предизвика-
но от покачване на налягането в око-
то, което може да доведе до слепота, 
ако не бъде лекувано. Канабиноиди-
те ефективно понижават вътреочно-
то налягане, чрез ускоряване на кръ-
вообращението в окото, използвайки 
своите съдоразширяващи функции и 
оттогава има няколко изследвания от 
1970, изследващи канабиса като въз-
можен лек за гуакомата. Например, 
ранен и малък опит през 1971 година 
демонстрира, че употребяването на 
марихуана води до спад на вътреочно-

НАУКА
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то налягане, но ефектите траели само 
3-4 часа, ограничавайки полезността 
в случаи, в които се използва за та-
къв проблем. Въпреки това, проучва-
ния показват, че дори марихуаната 
временно да намалява вътреочното 
налягане, в същото време намалява 
кръвното налягане в цялото тяло, от-
меняйки благоприятните ефекти.  
Доклад от 1999 година от Института 
по Медицина заключи, че въпреки на-
блюдавания спад във вътреочното на-
лягане, причинен от канабиноидите 
и марихуаната, “...ефектите бяха 
прекалено краткотрайни и из-
искваха прекалено високи дози и 
има прекалено много странич-
ни ефекти, които не позволя-
ват постоянната употреба за 
лечение на глаукома. Потенци-
ално вредните ефекти на хро-
ничната употреба на мариху-
ана накланят везната в своя 
полза, за сметка скромните й 
предимства в лечението на гла-
укома.”

Епилепсия
Епилепсията, която е неврологично 
заболяване, отличаващо се с епизо-
дични пристъпи, засяго около 2.3 ми-
лиона американци, почти половината 
от които живеят с неконтролируеми 
пристъпи. Употребата на марихуана за 
лечение на епилепсия има сложна ис-
тория. Някои изследвания с животни 
демонстрират, че THC може да кон-
тролира тези пристъпи, които не мо-
гат да се излекуват с други методи, но 
пък има и някои, които са отчели, че 
употребата може да предизвика прис-

тъпи. Засега съществува само един 
публикуван клиничен човешки опит, 
демонстриращ ефективността на ма-
рихуаната при лечение на епилепсия, 
който бил проведен през 1980 година 
и включвал само 16 участника. Поло-
вината от тях, получаваши канабиди-
ол, почти се освободили от конвулсии 
по време на проучването и още трима 
показали подобрение на състоянието 
си. Само един от приемащите плацeбо 
се подобрил.
Наскорошни предклинични проучва-
ния, проведени от Университета в Ре-
динг, идентифицираха определено съ-
едениe, което показа големи надежди 
за лечението на епилепсия, тъй като то 
спомогна намаляването на конвулсии 
и беше третирано добре. За да започне 
съединението да се взима насериозно, 
британска фармацевтична компания, 
наречена GW, обяви през септември, 
че ще започне клиничен опит от пър-
ва фаза на непсихоактивен канабино-
ид, наречен GWP42006, за лечение на 
епилепсия.
Анекдотичното доказателство за ус-
пеха на марихуаната за контролиране 
на присъпи от епилептични страдания 
накара американски сенатор да пред-
ложи законопроект, който да позво-
лява на хората от Южна Каролина да 
използват CBD масло, за третиране на 
епилепсия, който бе приет на скоро.

Мускулно напрежение и спазми 
Предполага се, че марихуаната помага 
за контрола на мускуната скованост и 
спазми, но резултатите са противоре-
чиви. 
През 2001 година, голям плацебо-

НАУКА
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контролиран опит бе проведен във 
Великобритания, чиято цел беше да 
изследва марихуаната в лекуването 
на множествена склероза. 630 човека 
с различни форми на болестта бяха 
включени в проучването и въпреки че 
то показа, че оралните производни и 
марихуаната не представиха подобря-
ване в спастичността, пациентите док-
ладвали, че почувствали подобряване 
в спастичността и болката. Базирайки 
се на тези резултати, по-нататъшно 
проучване беше проведено, за да се 
разбере дали дронабинола забавя про-
гресията на множествената склероза. 
Проучването, което беше публикувано 
в Lancet Neurology, показа, че дрона-
бинола не влияе по позитивен начин 
на напредването на болестта.   
Все пак, проучване, направено през 
2013-та година, проведено от същите 
изследователи, проучили 400 човека 
с множествена склероза, откриха, че 
мускулната скованост се подобрила 

двойно при канабис групата, в сравнр-
ние с тази с плацебото.
Следователно, някои несъответствия 
съществуват в данните и медиците в 
момента са несигурни кои ефекти, по-
ложителните или страничните, надде-
ляват повече.

Автоимунни Заболявания
Съвсем ново проучване, публикувано 
в The Journal of Biological Chemistry, 
предположи, че THC предпазва имун-
ната система чрез епигенетични мо-
дификации (промени в генните изра-
зи, които не включват измени в ДНК 
последователността), покачвайки въз-
можността THC да бъде използван за 
автоимунни заболявания като артрит 
и множествена склероза. Въпреки 
това, още е рано да сме 100% сигур-
ни и по-нататъшно изследване е нуж-
но, тъй като проучването остави мно-
го неотговорени въпроси, например 
колко дълго траят ефектите на THC. 
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Освен това, тези резултати намекна-
ха, че скандалният ген BRCA2 може 
да бъде подтиснат от THC. Този тумо-
рен стабилизатор произвежда проте-
ин, включен в поправянето на ДНК, 
така че определено не искаме негови-
те действия да бъдат подтискани, тъй 
като това може да доведе до рак.

Антитуморни Свойства 
Има много лабораторни и животин-
ски изследвания, които показват, че 
антитуморното действие на канабиса 
и по-специфично на THC. По-специ-
ално, няколко проучвания са пока-
зали, че употребата на канабис може 
да предотврати растежа на мозъчни 
ракови клетки и ксенографти (човеш-
ка туморна тъкан, трансплантирана в 
животни) при гризачите, включител-
но глиомите (мозъчни ракови клетки, 
произлизаши от глиалните клетки). 
Едно проучване на най-агресивните 
глиома, мултиформената глиобласто-
ма (GBM), която също е устойчива на 
антиракови терапии, откри, че THC в 
комбинация с общоприетата GBM те-
рапия (темозоломид), упражни силни 
антитуморни действия при мишки, с 
глиомни ксенографти. Те също така 
откриха, че приемането на субмакси-
мални дози на THC и канабидиол, друг 
канабиноид, заедно с темозоломид 
намалили растежа на темозоломид-
но-сензитивните и темозоломидно-
устойчивите тумори при изследваните 
животни.  
Въпреки, че още няма човешки изслед-
вания за рака и канабиса (в медицина-
та), обещаващите резултати събрани 
до сега от животински изследвания 

карат изследователите да направят 
първи човешки опити за третирането 
на GBM с марихуана. Малкото пробно 
проучване ще включва плацебо кон-
тролирана фаза с 20 пациента, кои-
то не знаят точно с какво ги лекуват. 
Проучването ще изследва комбинаци-
ята на канабиноиди и темозоломид. 
Резултатите още не са публикувани.
Харвардско проучване от 2007 година, 
изследващо THC също така откри, че 
нетоксични дози канабиноид потиска 
растежа и разпространението на бело-
дробни туморни ксенографти, сравня-
вайки с контролирана група. Въпреки 
това, изследователите предупредиха, 
че не знаят точните механизми зад 
този метод и че по-нататъшни изслед-
вания са нужни, тъй като няколко 
проучвания са показали, че THC може 
да стимулира някои разновидности на 
рака. Например, проучване от 2000 
година, публикувано в The Journal of 
Immunology, откри, че THC спомогна-
ло растежа на белодробен тумор при 
мишки, като възпрепятства антиту-
морната система на тялото.

Има много уебсайтове, които 
твърдят, че канабисът лекува 
рак – не е вярно. Очевидно, кана-
бисът има много потенциални прило-
жения в медицината, лабораторините 
изследвания и животинските проуч-
вания са показали обещаващи резул-
тати в сферата на рака. Но ракът не е 
една единствена болест и да кажем, че 
го лекува е грешно, най-вече заради 
противоречиви резултати и фактът, 
че проучванията засега, засягащи ан-
титуморните свойства, не са били из-
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пробвани при хора.
Марихуаната е изумително растение с 
голямо разнообразие от приложения. 
Използването и в медицината в мо-
мента бива изследвано навсякъде по 
света и има много ситуации, в които 
може да бъде полезна. Въпреки това, 
към всичко, което бива смятано за ле-
карство-чудо, трябва да се отнасяме с 
известна доза съмнение. Няма тако-
ва нещо, като чудо и всичко, кое-
то има ефект, също така има и 
странични ефекти. Позитивните и 
негативните страни на всеки лек тряб-
ва да бъдат внимателно премерени. 
Също така е важно да не пресил-
ваме важността на лабораторни-
те и животински тестове – въ-
преки, че са полезни и научно 
интересни, те не доказват нищо, 
засягащо човешкото лечение. В 
дългосрочен план, човешките 
опити са задължителни, преди да 
можем на определим точно кол-
ко полезна е медицинската ма-
рихуана в третирането на всяка 
една от изброените болести. 
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Канадски екип, ръководен от д-р 
Стивън Грасби 
w w w . n r c a n . g c . c a / s c i e n c e /

scientists/1447 съобщава за откриване-
то на целогодишен извор, който е най-
отдалечен от Екватора. Това откритие 
показва, че има циркулация на под-
земна вода в криосферата, която може 
да образува речни корита в райони с 
много ниска температура и с морфо-
логия, подобна на тази на Марс. От-
криeтo, направено  през 2009 г., поста-
вя много въпроси, защото не е сигурно 
как такъв извор може да съществува в 
условията на полярна пустиня.
Грасби и колегите му са попаднали на 
най-северния извор в света, на остров 
Елзмер, Нунавут, Канада и са го наре-
кли „Изворът на ледената река“.  Спе-
цифичният район, в който се е прове-
ло изследването е на север от фиорда 
Ото, в планински регион, покрит с кар-
бонати от формацията Нансен. Изво-
рът започва на 300 метра надморска 
височина и се намира на южния склон 
на безименна планина, висока 800 м. 
над морското равнище. Детайлни оп-
исания показват, че изворът е целого-
дишен, дори през 24-те часа мрак през 
зимните месеци, когато температури-
те на въздуха в района стават – 50 гра-
дуса по целзий.

Геохимически изследвания показват, 
че водата идва от повърхността и вли-
за до 3 км. дълбочина преди да се вър-
не през дебел слой вечно замръзнала-
та почва като извор. Така става ясно, 
че  в полярните райони има много 
по-активна хидрогеоложка система, 
отколкото се смяташе преди. Това се 
дължи най-вероятно на вода идваща 

„Изворът на ледената река“
Най-северният целогодишен извор на планетата

http://www.geosociety.org/news/pr/2014/14-41.htm
Превод: Велимир Макавеев
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от разтопени ледници.
Друго интересно нещо е, че ледената 
река прилича на речните корита, за-
белязани на Марс. Откритието на тези 
характеристики на релефа води до 
предположението, че в определен мо-
мент е имало изригване на подземна 
вода от ограничени водни хоризонти.
Изглежда, че водата циркулира под 
повърхността на планетата по начини, 
които още не познаваме… 

БГ Наука може да се използва като 
учебно 
помагало по история, физика, биоло-
гия и т.н. Материалите в списанието 
са поднесени по приятен и удобен за 
възприемане начин. 

БГ Наука е безплатно, 
защото знанието трябва да 
достига до всеки.

БГ Наука е електронно 
издание, за да може всеки 
българин по света да има достъп до 

него.
www.nauka.bg 

БГ Наука взима участие в Между-
народна научно-приложна конфе-
ренция по Информационни техно-
логии (International Conference on 
Information Technologies – InfoTech)

БГ Наука е безплатно, 
защото знанието трябва да 
достига до всеки.

БГ Наука продуцира документал-
ният филм „Трагедия и слава“ посве-
тен на 100 годишнината от Междусъ-

юзническата война.
www.1913.nauka.bg 

БГ Наука взе участие в проекта „Различните лица на европейската култура” 
в Полша

БГ Наука  взе участие в проекта „Citizenship can be fun!“ в Унгария 
www.ngo.nauka.bg 
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Когато чух за проекта в Италия, 
си казах, че не е лоша идеята да 
прекарам една седмица в ком-

панията на познати българи и още 30 
непознати младежи от пет държави. 
Темата беше свързана с развиване на 
театрални умения, спортни дейности, 
и разбира се, между културният ди-
алог между европейските държави. 
Организаторите - двама италианци - 
мъж и жена, които се занимават със 

социални дейности и организиране 
на младежки събития, подкрепени от 
общината на Сомо Ломбардо - градът, 
където се проведе и самият проект. 
Какви очаквания би могъл да има чо-
век от малък италиански град с 13 хлд 
жители? Почти никакви. За това ре-
шихме да прекараме уикенда преди 
обучението в Милано - тъкмо да кли-
матизирам сетивата си с южняшката 
кухня и изтънчен вкус. Няма да раз-

Сдружение „Форум Наука“ участва 
в европейски младежки проект “On 
your marks, get set, GO!” в Италия 

Автор: Николета Петрова
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казвам за Милано - класическа кул-
турна столица, тълпи от хора, шум от 
фотоапарати и симфония от всякакви 
езици по улиците, катедрали, джеле-
тарии (сладоледаджийници), скъпи 
бутици.
 В понеделник сутринта тръгнахме 
към гарата - шестима българина - с пет 
лични карти (дълга история). Влак, 
калдъръмен път и четири звезден хо-
тел - така пристигнахме... както никой 
от нас не беше предполагал - в райския 
Сомо Ломбардо. 
Първата ни среща с групата не беше 
особено ползотворна, още тогава ме 
осени и мисълта, че организаторите не 
бяха помислили много за социализа-
цията ни. Така си и тръгна обучението 
- без да знаем имената си, без да зна-
ем със сигурност какво следва в про-
грамата, къде и кога ще е следващото 
занятие. В един момент това дори ни 
се струваше чаровно, но истината е, 
че непрестанното чакане и неяснота-
та, в която минаваха „активитетата“, 
ни изнервяха. Участниците в проекта 
бяха на средна възраст 20 години. За 
много от тях това беше първи проект, 
а за нас - нещо много добре познато, 
повечето от нас бяхме с най-малко три 
европейски програми зад гърба си. 
Опитът явно си пролича, организато-
рите нескрито започнаха да искат съ-
вети, да търсят съдействие в дейност-
ите. Това, по някакъв начин може би 
подразни някои от другите участни-
ци, особено моето присъствие в някои 
моменти (нали съм си даскал, а човек 
не може лесно да избяга от същността 
си). Търсех логика, последователност, 
идеята на част от дейностите ми се гу-

беше, но като изключим неопитност-
та и хаоса на организацията, мога да 
кажа, че всичко в проекта беше както 
трябва. Получи се много добър между 
културен диалог - за една седмица ус-
пяхме да създадем отношения, които 
градираха със скорост, обичайна само 
за подобен тип мероприятия. Усети-
хме духа на мястото... не, „усетихме“ е 
неточна и непълна дума, за да се опи-
ше изживяването ни в Сома и околи-
ята... потопихме се в това място, то ни 
обгърна и ние му се отдадохме- напъл-
но! Разходките по залез, разходките 
с колелета, с лодка, с влак.. местният 
пазар, местното училище, срещите с 
хората и с уличките на Сома- онова 
провинциално градче, от което не оч-
аквахме нищо, онова място ни открад-
на сърцата безвъзвратно!
 Денят преди полета бяхме като ома-
гьосани- не ни се тръгваше, не ни се 
разделяше и с онези- неорганизира-
ните и вечно оплакващите се италиан-
ци... а толкова да им отива да са таки-
ва- драматизиращи, преувеличаващи, 
емоционални и колоритни- като в 
стар италиански филм, като в истин-
ска класика!
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С прехода към общество базирано 
на знания, промените в работни-
те условия и еволюцията на ИКТ, 

компетентността на хората се нуждае 
от непрекъснато обновяване. Разви-
тието по примера на Европейската 
рамка на ключовите компетентности 
за учене през целия живот и прило-
жението на Европейската квалифика-
ционна рамка (EQF) имат решаващо 
влияние за посоката на развитието 
на цифровите компетенции.  Компю-
търно-подпомогнатото обучение (и 
оценяване), базирано на съвместна 
работа, творчество, мултидисциплин-
ност, адаптивност, междукултурни ко-
муникации и решаване на проблеми, 
играе все по-важна роля в ежедневния 
живот и ученето. Прилагането на ИТ 
в обучението е необходимо, за да се 
максимизира ефективността на учеб-
ния процес и да се създава добавена 
стойност. Това може да се реализира, 
както чрез интегриране на техноло-
гични образователни иновации и при-
ложения в ученето като в същото вре-
ме се подпомага преобразуването на 

знание, така и чрез неформално обу-
чение и участие в инициативи подкре-
пящи развитието на работата в екип, 
цифровите компетенции и предпри-
емачеството у младите хора . 
В съответствие със стратегията на Ев-
ропа „Хоризонт 2020“ и нараства-
щата необходимост от развитието на 
цифровите знания, умения и ком-
петенции на младите хора, екипи от 
студенти от Стопански Факултет на 
ТУ-София, решиха да се включат в 
състезанието за „Най-добра учебна 
компания за студенти - 2014“, орга-
низирано за седма поредна година от 
Джуниър Ачийвмънт България. Със-
тезанието се проведе на 06.06.2014 
г. в Inter Expo Center  в рамките на 
младежки бизнес форум „Изгряващи 
звезди“. Целта на събитието бе да на-
сърчи новаторството и предприемаче-
ството сред младите хора, да подкрепи 
техния потенциал и да даде публич-
ност на проектите им. Един от екипите 
бе формиран от студентите 2-ри курс 
специалност „Стопанско управление“ 
при СФ на ТУ-София, който реши да 

Добавена стойност в 
обучението 
използване на иновативните технологии за 
развитие на знания, умения и цифрови ком-
петенции на студенти от СФ на ТУ-София

 
Автор: Милена Крумова

НАУКА



 http://nauka.bg 25

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

69

се включи с разработване на мобилно 
приложение „App4Health” - Петя Въл-
кова, Снежина Цветкова, Анита Цве-
ткова, Цветелина Вълкова с ментор  
д-р М. Крумова. Предметът на дейност 
на компания „Apps4Health”, с която 
студентите  участваха на състезанието 
бе разработване на уеб-базирани мо-
билни приложения предназначени за 
по-добър и пълноценен здравословен 
начин на живот. За целта те използ-
ваха свободно достъпна технология 
за разработване на мобилни прило-
жения и методиката на ICE HOUSE за 
създаване на предприемаческа компа-
ния.

Снимка:  Петя, Снежина, Милена, 

Анита, Цветелина
Акцент в концепцията на проекта за 
мобилно приложение “App4Health” бе 
здравословното хранене и физическа-
та активност на хората. В приложение-
то студентите обединиха на едно мяс-
то важни за здравето информационни 
ресурси - режим на хранене, физиче-
ски упражнения, любопитни факти, 
полезни съвети, развлекателни игри и 
калориен калкулатор, който измерва 
дневния прием на калории. Разрабо-
тен бе и инструмент за проучване на 
мнението на бъдещите клиенти, кой-
то би позволил да се анализират ва-
жни тенденции за здравето, например 
за правилното хранене. Конкурент-
но предимството на приложението 
App4Health е, че е достъпно за всеки 
без заплащане, информацията се ак-
туализира и допълва като се предлага 
портфолио от алтернативи за физиче-
ски дейности и спорт, приложението 
работи с всички операционни системи 
(Android, Apple и др.) и е на английски 
език. За да достигне до повече клиен-
ти, екипът разработи блог и уеб сайт, 
в който да сподели информацията за 
приложението.

 

С цел по-ефективна реклама на сту-
дентската компания бяха разработе-
ни и рекламни материали, които да 
бъдат разпространени на предстоящи 
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инициативи – брошури и химикалки 
с логото на компанията. Студентска-
та компания „Apps4Health” планира 
да разработи и допълнителни функ-
ционалности и да предложи платена 
версия (App4Health-01), част от при-
ходите, от която да бъдат за благотво-
рителност. 

Снимка: Защита на проекта
Натрупаният опит от участието в със-
тезанието „Най-добра учебна компа-
ния за студенти -JA 2014“ допринесе за 
усвояването на нови знания и умения 
на студентите в областта на информа-
ционните технологии, развитието на 
цифрови компетенции за работа с уеб 
приложения, както и за развитието на 
уменията за работа в екип, личностно-
то израстване на всеки, подобряване 
на комуникационните умения и раз-
ширяването на кръгозора. 

БГ Наука взе участие в проекта 
„Различните лица на европейската 
култура” в Полша

БГ Наука  взе участие в проекта 
„Citizenship can be fun!“ в Унгария 

БГ Наука  взе участие в проекта 
„Ти също можеш да си предприемач” 
в Румъния 

БГ Наука взе участие в проект пос-
ветен на неправителствените органи-
зации, тяхното  развитие,  управле-
ние и маркетинг, проекта се състоя в  
Италия 

www.ngo.nauka.bg 
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Размисли от града, където юри-
дически трябва да е столицата на 
империята

 И ето ме пак в Брюксел. Тук е 
весело – животът си върви и не го ин-
тересува какво става с политическото 
театро в София. Като  гледам Пишльо 
как невъзмутимо си пишка от фонтан-
чето в самия център на града, си ми-
сля, че няма защо да наливам черни 
краски в тази заключителна част. Още 
белгийската бира е супер, а човек има  
какво да види като история и култура, 
а може да се срещне със специалисти 
от области, които го интересуват. За-
туй, нека тази трета част бъде весела! 
Нищо, че  политически  по отношение 
на Европейския съюз Брюксел е раз-
пънат между Берлин, Париж и Лон-
дон.  За сметка на това пък парка до 
кралския дворец е прекрасен, а шоко-
ладът е още по-хубав. И още – в хоте-
ла имам сателитна телевизия. Гледам 
- по някакъв марокански канал показ-
ват умопомрачителни рокли, дълги до 
глезените разбира се, но такава изра-
ботка, каквато не съм виждал и няма 

да видя скоро от нашите дизайнери 
и дизайнерки – фиг.1 е бледо копие 
на това, което видях. И се изненадах, 
честно казано. 

Фигура 1. Марокански кафтан. 
Хубавото си е хубаво.

По друг канал пък емирът на Абу Даби 
раздава дипломи на випускници на 
университет. Лично и пред него дефи-
лират девойки без фереджета – пред-
ставители на местния елит. Интересни 
неща могат да се видят в имперската 

Политология за учени 
от естествените науки

Автор: Николай К. Витанов
Институт по механика на БАН

Част III. От политическите партии до външната политика
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столица, а!   Светът върви напред и не 
се интересува, какво става по пери-
ферните неолиберални помийни ями, 
където нещата вървят назад. Прев-
ключвам канала - руснаците кротко си 
гласуват в Донецк и Луганск, а украин-
ската икономика  си се скапва, защото 
твърдата валута от износ идва главно 
от източната част, а там се водят бойни 
действия. Карай, ще ги набълбукаме и 
тях със заеми, ще им кажем за светла-
та перспектива за еврочленство (няма 
да казваме кога обаче щото работата е 
малко „маняна”). Руснаците методич-
но си действат, американците също, а 
Европа седи и си приказва. Но какво е 
днес Европа – питам се и какво може 
тя да противопостави на руския мечок. 
И тъкмо се питам и пак превключвам 
канала и се появява  нещото Кончита 
Вурст, току що спечелило Евровизия. 
А, това ще да е Европа, мисля си и като 
я гледам това нещо  с брадата и с рокля-
та, си мисля как ли ще реагира такава 
Европа на  действията на Русия?  Дали 
ще седне в танка или пък близалка ще 
почне да търси? Разбирам ги амери-
канците, добре ги разбирам, но какво 
да се прави.  Кончитите нищо не могат 
да направят срещу руските танкове. То 
пола си не е решило горкото, какъв ще 
е, ние ще чакаме на танкове да проти-
водейства. Е ще да противодейства де 
– ще се обърне с гръб към танковете и 
ще покаже ценностите си. И ето им по-
вод за размисъл на американците. А аз 
махам с ръка, чакам Кончитата да над-
мине ABBA (както обещава) и отивам  
напред към моя наръчник за учените 
от естествените науки. И тъй.
 

Що е политическа партия и кои 
са Човеците (с главно Ч)
 
Та бяхме стигнали до политическите 
партии. Политическата партия е 
(внимание сега!) доброволен съюз 
от хора (туй добре), обединени от 
единни цели (и туй не е лошо) и 
действащи в името на интересите 
на дадена личност или няколко 
личности, стремящи се към об-
ладаване (ех, каква дума!) на поли-
тическата власт или към участие 
в осъществяването на тази власт 
в държавата (оп-пааа, стана ли ясно 
сега кои са Човеците!). 
 Политическите партии би тряб-
вало да изразяват и защитават инте-
ресите на някакви социални групи и/
или обществени слоеве. Би трябвало 
де, стига сте се подсмихвали!  За раз-
лика от други социални движения и 
организации, политическите партии 
имат непосредствено отношение към 
властта – те се стремят да я завоюват 
или поне да и влияят (а по-горе пише 
– и да я обладаят в интерес на една или 
няколко личности). Поради тая рабо-
та има цели три начина да се направи 
политическа партия – отгоре, на осно-
вата на група депутати в парламента 
или на част от политическия елит, от-
долу – на основата на обществени дви-
жения или чрез събиране на съмиш-
леници на определена идеология и 
накрая – комбиниран начин – отдолу 
и отгоре, чрез съвместни действия на 
част от елита и граждански групи.  Та 
не се чудете, каква е целта на изпъл-
ненията, дето ги гледате из парламен-
та – отделят се депутати и хоп – нова 
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партия. Властицата, властицата – това 
е целта, да не си мислите, че целят от-
критие да направят или хубава статия 
да напишат! Властица води до парица, 
а парица е царица – фиг.2.

Фигура 2. Той вече е наясно как 
се прави политическа партия.  
Пък каква емблема ще избере – 
туй вече е следващ въпрос. Спо-
ред зависи.
 
 Отстрани погледнато, съдържа-
нието на политическата партия е об-
лечено в подходяща форма (ще ме из-
вините, но веднага ми изниква образа 
на онова брадато нещо в роклята като 
си помисля за съдържанието и форма-
та. Вероятно ще ми мине след 2-3 дни).  
Та формата е свързана с партиен устав, 
партийна идеология, има и партийна 
програма, че и конституцията на съот-
ветната страна трябва да се спазва. 
 Политическата партия си има и 
структура, която се състои от две гру-
пи – поддържаща маса и елитна кла-
са. Поддържащата маса – това са при-
вържениците на партията – тези, дето 

гласуват за кандидатите на партията 
па избори. Ама и те ли били в структу-
рата на партията – ще кажете. И те, и 
те, за къде без тях – фиг. 3

Фигура 3. Мишлета, подкрепя-
щи борбата против олигарси-
те. Пък каква стана тя? В новата 
власт – олигарх до олигарха. За 
друго явно ще да е била борбата. 
Я, по-сериозно – ще кажете. До-
бре – ето – по-сериозно – това е 
поддържащата маса на партиите 
на елитната класа. Пък партиите 
обладават държавата и властта в 
интерес на един или няколко чо-
века. Така добре ли е, или пак не 
ви харесва?
 Елитната класа има една част, ко-
гато партията не е на власт и две части, 
когато партията е на власт.  Та когато 
партията не е на власт, елитната класа 
включва членовете на партията, пар-
тийните идеолози и  мозъчния тръст 
на партията (тия последните две гру-
пи може и формално да не са партий-
ни членове), партийната бюрокрация 
и партийните лидери.  Когато парти-
ята се добере до политическата власт, 
тогава се обособява една под част  на 
партийния елит и това са длъжност-
ните лица, получили длъжности в 
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държавния апарат по партийна линия 
и още, депутатите и членовете на пра-
вителството, ако има такива. Уха-а-а 
- да знаете, какво става, когато трябва 
да се обособи тая под част на партий-
ния елит! – де да можехте да видите 
тая мила, родна картинка. Защо ли не 
са живи Алеко Константинов и Ст. Л. 
Костов, че да я опишат!

Брей, че интересно. Я кажи още 
за поддържащата маса г-н Вита-
нов?
 Ами да кажа. Вие, драги ми учени 
от естествените науки, замисляли ли 
сте се над въпроса, какво е това граж-
данин?  М-да-а, ще кажете, гражданин 
е всеки член на обществото, който има 
гражданство. Тъй. Да де, ама има и 
още нещо – да се гражданин, означа-
ва, че си свързан с държавата и имаш 
задължения (и права). Длъжен си да 
спазваш конституцията и законите, 
но можеш и да участваш в избори на-
пример. А като си гражданин, може да 
влияеш върху политиката. Как? – ами 
по два начина – като участваш (или не 
участваш) в избори и (внимание) като 
участваш и създаваш организирани 
обществени групи.  Пък тези групи 
биват два вида: групи за натиск и гру-

пи по интереси. Ще кажете, че това не 
е важно. Ама я прочетете преди това 
надписа на  фиг.4. 

Фигура 4. Актуално за нашите 
земи предупреждение (резултат 
от мъдро наблюдение на умен чо-
век по едни други земи, където се 
случва същото, че и в по-големи 
количества).

Не всички от тези групи имат за цел 
да се борят за политическа власт.  Част 
от тях  изразяват емоции, очаквания, 
идеи, гледни точки на членовете на 
групата. 
 И от какъв зор се формират тези 
организирани групи?  Във физиката 
например   има доста случаи където 
потенциалната енергия преминава в 
кинетична. Такъв един (заедно с дру-

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

www.nauka.bg 
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ги) фактор действа и при групите. Има 
обществен проблем, който се изостря 
(трупа се потенциална енергия) и се 
привлича вниманието на хора. Фор-
мира се група (потенциалната енер-
гия минава в кинетична) и тази група 
се опитва да влияе върху политиците. 
Ако влиянието е надпрагово, поли-
тиците реагират, ако е подпрагово – 
енергията дисипира.  Значи мъдрият  
управник – фиг.5 агира (да предотвра-
ти натрупването на потенциална енер-
гия), реагира (да намали енергията по 
даден проблем) и дисипира (това няма 
да го обяснявам, защото и свързано с 
противодействие срещу организирани 
групи).

Фигура 5. Мъдрият управник. 
Не си мислете, че е лесно. Пър-
во трябва да си завъдиш вълчи 
зъби. После, трябва да се научиш 
да ги употребяваш внимателно, 
за да не подплашиш....

Политически процеси и полити-
ческо участие
 И тъй, още съм в имперската сто-

лица и гледам различни телевизии. 
Сега гледам една руска.  Следва да се 
отбележи, че руснаците са усвоили 
прекрасно цялата американска теория 
на информационната война и пропа-
гандата. Има и още нещо – техните 
хора в източна Украйна смело стоят 
срещу куршумите. Има правилна на-
стройка на умовете значи. И как става 
тоя фокус? Ето как идваме до нещото, 
наречено политически процес. Поли-
тическите процеси включват форми-
те на дейност на политическа дейност 
на политическите субекти.  Процесът 
включва последователни действия за 
достигане на определена цел и при 
него системата минава през различни 
състояния.  Я да задам малко въпро-
си без отговор. През какви състояния 
ще мине Украйна?  Що ли за действия 
ще има още. И каква е крайната цел? 
Интересно, а! Я само да отбележа, че 
субективните стремежи на участни-
ците в политическите действия са 
свързани с техните интереси, които в 
края на краищата са свързани с поли-
тическата власт и със закрепване или 
промяна на обществените отношения. 
И сега да кажа – в Украйна и да спра 
дотук, че ако продължа, може да кажа 
нещо страшно.  Но политическият 
процес  е материализация на съзна-
нието и волята на индивидите и гру-
пите.  И когато волята и съзнанието го 
има, индивидите и групите не се боят 
от куршумите. И за да бъдат спрени, 
трябва да бъдат окървавени.  Което и 
става.
 Но да се върнем на политическо-
то участие – това са действия на граж-
даните, имащи за цел да влияят върху 
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държавната политика и управлението 
на държавата или целящи да изберат 
устройващи ги политически лидери на 
всички нива на властта. Политическо-
то участие може да е хаотично или ор-
ганизирано, законно или незаконно, 
автономно или мобилизирано.  А като 
гледа човек фиг. 6, направо го втриса 
от това, що за субекти могат да бъдат 
свързани с политическо участие. 

Фигура 6. Пази боже! Ама такива 
вероятно гласуват доста по-често 
от вас, драги ми учени от естест-
вените науки!  

 И стигаме до въпроса за

Политическото лидерство и по-
литическите кризи
Ей, ще кажете, не можеш да се удър-
жиш г-н Витанов и все ще свържеш 
политическите лидери с политически-
те кризи. Ами, те са си свързани, мо-
мичета и момчета!
 Сега ще направим следното 
нещо. Представете си, че ние с вас 

сме представители на стабилна стра-
на и отиваме в друга държава, пълна с 
„Гандалфовци” – от добри, по-добри, 
борци за правда и за свобода и даващи 
душата си за народа „патриоти”. Като 
зли последователи на Саурон, ние ис-
каме да разбием националния елит 
на таз държавица до такава степен, че 
когато брадата певица от третия пол 
(демек то) спечели песенен конкурс, 
по телевизията да се появява фърфа-
льончо и да обяснява, как брадатата 
певица пее по-хубаво от славейче (че 
и от АББА) и как хомосексуализма и 
нямал нищо общо със спечелването 
на наградата. Та при това нашият раз-
брицан елит трябва благоговейно да 
клати глава и да възприема „новите 
ценности”.  Я да видим как може да 
го направим това нещо. И за начало – 
нещо весело – фиг. 7. Пък после, нека 
се запасим с малко теория за поли-
тическото лидерство, политическите 
кризи, политическата култура и поли-
тическия морал. И по естествен начин 
ще стигнем и до нашето сатанинско 
дело – какво да инсталираме като елит 
и как да го вържем на каишка като му 
набием удобно за нас политическо 
съзнание. Къде ще го набием – и това 
ще разберете.

Фигура 7. Не е лошо да се има 
тази мъдра мисъл наум. А и това, 
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че политици, които не лъжат, са 
ценни като много големите ди-
аманти. Защото се срещат също 
толкова рядко. С две думи, какво 
следва да очаквате драги учени 
от естествените науки. Ами след-
ва да очаквате – политик до по-
литика, лъжец да лъжеца (и това 
до всеки камък).

 Като говорим за политическото 
лидерство, трябва да отчетем някол-
ко фактора. Най-напред  (и запомне-
те добре) политическото лидерство е 
форма на власт! Нейн носител е един 
човек (или органичен брой хора) и тя е 
насочена отгоре надолу.  Поради тази 
особеност, политическото лидерство 
е свързано с влияние върху околните. 
Но това влияние не е какво да е, а и то 
си има  особености.  Най-напред влия-
нието не е основано на приложение на 
сила, а на авторитет (докато този авто-
ритет се признава).  Второ влиянието  
е асиметрично – лидерът има много 
по-голямо влияние върху околните, 
отколкото те върху него.  И накрая, за 
да е ефективно, влиянието, свързано 
с политическото лидерство трябва  да 
е постоянно и да се разпространява 
върху цялата партийна структура (а в 
някои случаи и върху големи части от 
обществото и дори върху цялото обще-
ство). И още по-накрая политическото 
лидерство е свързано с управленски 
статус – това е позиция, свързана с 
приемане на решения и управленски 
функции, които дават по-висок статус 
на политическия лидер.
 Политическото лидерство има 
две лица. Едното лице е свързано с 

формалния статус, свързан с прите-
жанието на власт и изпълнение на оп-
ределена социална роля. В очите на 
обществото това има голямо значение 
при оценка на политическия лидер. 
Обаче политическото  лидерство има 
и друго, относително по-скрито лице – 
то е свързано с личните качества и по-
ведение на заемания пост. Това лице 
е свързано с удържането на позицията 
на политически лидер (за която яв-
ните и неявни кандидати са много, а 
по нашите ширини се измерват не на 
бройка, а с тонове). Това лице е свър-
зано също с оценката на лидера като 
резултатен или нерезултатен, като до-
бър или лош ръководител.

Фигура 8. Трудно е хем да се опит-
ваш да удържаш лидерството си, 
хем да правиш големи промени.  
Малко го могат това. Повечето 
гледат да удържат политическо-
то лидерство и накрая го губят, 
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защото нищо не правят.  Диалек-
тика, братче.

   И така, политическото лидер-
ство има 3 компоненти. Най-напред 
са индивидуалните черти на лидера. 
После идват инструментите, които 
той използва и ресурсите, с които той 
разполага. И накрая идва ситуацията, 
в която лидера действа и която влияе 
върху него, разбира се – фиг. 8. 
 Способните политически лидери 
са малко, не само у нас, но и по света. А 
когато действат неспособни политиче-
ски лидери, често се стига до полити-
чески кризи.  Но какво е политическа 
криза? – това е такова състояние на 
политическата система, при което тя 
не може да изпълнява част или всички 
от своите функции (и най-вече орга-
низаторските такива).  Та, както вече 
се досещате, кризите са като болестни-
те – биват леки, тежки или смъртонос-
ни (водещи до разрушаване на поли-
тическата система, че и на подсистеми 
и чак на цялата обществена система).  
Политическите кризи биват единични 
и хронични. Особено тежки са поли-
тическите кризи, които вземат, че съв-
паднат с времевия период на смяна на 
елита.  За разрешаването на тези кри-
зи се налага значително коригиране 
на политическия курс – фиг. 9. 

Фигура 9. Както казват китайци-
те – опасността е и възможност. 
Та при големи кризи има  голе-
ми опасности и възможности за 
велики дела. Които българският 
политик пропуска, присниша-
вайки се, че да мине опасността.  

 И  какво става при политическа-
та криза? Ами зависи колко е дълбо-
ка. Дълбоките политически кризи, 
обхващащи значителна част или ця-
лата обществена система обикновено 
водят до цялостна смяна на елита и до 
изменения на целия социален живот. 
Такива кризи са свързани с револю-

БГ Наука организира научна пресконференция по повод 50-ти брой на сп. 
„Българска Наука“

БГ Наука  продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 го-
дишнината от Балканската война. 

www.1912.nauka.bg 
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циите, като френската революция от 
1789 година или революцията от 1917 
година в Русия.  
 Политическите кризи са неиз-
бежно следствие от развитието на об-
ществото. Ако политическият елит е 
на висота, той ги решава без особени 
последствия за социално-политиче-
ската структура на обществото и дър-
жавата. Но ако елитът е некадърен: 
леле – мале! Ако елитът не се справи 
и кризата е достатъчно дълбока, той 
се заменя с друг. Старият елит не ще 
да пусне кокала (разбира се, че не ще). 
По това как протича смяната на елита, 
човек може да съди за развитието на 
обществото. Колкото смяната на ели-
та е по-незабележима и по-културна, 
толкова обществото е по-развито. В 
неразвитите общества смяната на ели-
та е едновременно фарс и трагедия. 
Ако елитът е тъп – не може да реша-
ва политическите кризи и при това не 
ще да пуска кокала, за да се задържи 
на власт, той променя политическия 
режим по посока на тоталитарен ре-
жим – засилено се използват идеоло-
гически и силови държавни мерки за 
потискане на обществената реакция и 
политическата ситуация става неста-
билна. А, да – и по телевизиите тръг-
ват сълзливи сериали за приспиване 
на общественото съзнание.
 И като сме тръгнали да говорим 
за елита, хайде да поговорим за две 
негови характеристики

Политическа култура и морал
 Да поприпомним някои неща за 
политическата култура, но във връзка 
не с цялото общество, а във връзка с 

политическия елит.  И тъй политиче-
ската култура е съвкупност от ценнос-
ти, убеждения, ориентации и изразя-
ващите ги символи, която е приета в 
рамките на елита и регулира поведе-
нието на неговите членове.  Полити-
ческата култура на елита трябва да 
включва политически идеали, поли-
тически ценности и действащи норми 
на политическия живот. 
 Като погледнем политическата 
култура от гледна точка на отделен 
член на елита, това е политическа кул-
тура на участието – тя е съвкупността 
от позиции, ценности и начини на по-
ведение, които засягат отношението 
между члена на елита и другите чле-
нове на елита, властта и гражданите.
 Защо толкова се спираме на по-
литическата култура? Ами заради 
функциите и. Важна функция на по-
литическата култура е идентификаци-
ята и реализациата на потребностите 
на хората (от елита) и разбиране на 
груповата им принадлежност.  Дру-
га функция е да дава ориентация и 
обяснение на смисъла на политиче-
ските явления (иха-а-а-а). Третата 
функция е да подпомага адаптацията 
и социализацията  чрез приобщаване 
към навиците на политическо поведе-
ние. Следваща функция е обединение 
около зададени ценности. И не на по-
следно място – политическата култура 
подпомага взаимодействията на субе-
ктите и институтите на властта на ос-
новата на стереотипи и символи (като 
стереотипа за толерантност и симво-
лът „то” – брадатият певица – да, така 
съм го написал – брадатият певица, а 
може би трябва да пиша – брадатото 

НАУКА



 http://nauka.bg 36

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

69

певец в рокля – чудя се и аз как да го 
опиша това). 
 Та политическата култура като 
връзка между политическото съзнание 
и политическото поведение включва 4 
компонента.   Най-важният е може би 
поведенческият компонент – полити-
ческото поведение като способ на ре-
агиране на ставащите в обществения 
и политически живот събития.  После 
идва когнитивният компонент – това 
са представите за различните страни 
на политическия живот на общество-
то. Третият компонент е афективният 
– това са чувствата и преживяванията, 
изпитвани от политическия субект във 
връзка с неговото участие в политиче-
ския живот.  И накрая идва оценъчни-
ят компонент – това са изработените 
от субекта критерии за оценка на съ-
ществуващите политически отноше-
ния и политически процеси от гледна 
точка на тяхното несъответствие или 
съответствие на целите, ценностите, 
идеалите и нормите на политическия 
субект. 
И сега да минем към морала.  Моралът 
играе важна роля в политиката (дори 
и когато липсва у политическите субе-
кти).  Моралът е съвкупност от норми 
и правила на поведение, породени от 
съществуващите обичаи и традиции.  
Съществуващите морални ценности в 
обществото не бива да са безразлични 
за политическите субекти (освен ако 
политическите субекти са толкова не-
кадърни, че не осъзнават това или им 
е платено за да пренебрегват тради-
ционните морални норми). 
 Моралът няма въплъщение в 
апарата на властта, но моралът при-

съства при всяка проява на властта.  
Главното в политиката (според Маки-
авели) не е моралът, а постигането на 
целта, дори способите за постигане на 
тази цел са несправедливи и аморал-
ни.  Оттук има различни видове вза-
имодействие между морала и поли-
тиката и първенството на морала над 
политиката е само една от възмож-
ностите.  Други възможности са: обо-
собено съществуване на политиката и 
морала, та чак до пълен разлив между 
тях - от дискусии за това с какви сред-
ства трябва да се постигат политиче-
ските цели, та чак до даване на право 
на политиците да действат в разрез с 
моралните норми. 

Разбиването на политическото 
съзнание на елита
 И тъй, драги ми учени от естест-
вените науки, нека да продължим за-
почнатото по-горе обсъждане как се 
разбива политическото съзнание на 
един елит в онази  държавица, която 
трябва да подчиним. И  като опитни 
задунайски или задокеански страте-
зи, ще имаме и допълнителна цел - не 
само трябва да го разбием туй съзна-
ние, но и да го подменим. Разбира се, 
за да е ефективно действието ни, тряб-
ва да изкараме боклука на общество-
то на повърхността и да обявим тази 
мръсна пяна за елит. Като я държим на 
копанки и ясли, защото тя за нищо не 
става и оставена сама на себе си, бързо 
ще изчезне. Но колкото по за нищо не 
става, толкова ще ни е по-вярна.
 За туй гореказаното не е много 
трудно да се сети човек. Но има и по-
фини методи. Нали се сещате, профе-
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сор по математика като мене вероятно 
няма да черпи от опита на бай ви Ганя, 
а поне от професор Мориарти. Щото 
Мориарти бил професор по нещо. А 
дали знаете по какво?  По механика. 
Вай-вай-вай! Значи във всеки профе-
сор по механика дреме по един Мори-
арти. Ето ви теория защо съм зъл. Не 
е вярна, ама карай, все е нещо.  Пък 
и какво да правя, като съм професор 
по механика.  Аз искам да съм добър, 
искам, бе, ама не става.  Явно, човек 
като разбира от механиката разбира 
и от разни механизми – например от  
механизма на злото, или пък  от туй, 
какво да се промени в механизма, че  
да се приведе в ред една разбрицана 
политическа система (и други такива).
 Та, политическото съзнание на 
елита е съвкупността от емоции, въз-
гледи и оценки за политиката. То има 
3 раздела – емоции, оценки, знания и 
2 измерения – познавателно измере-
ние (разбиране на същността на поли-
тическите обекти и субекти, законите, 
които ги управляват и връзката на по-
литическата сфера с другите сфери на 
обществения живот) и социологично 
измерение (социални функции и су-
бективен компонент на дейността на 
личността в политиката – определяне 
на интересите и мотивите за действие 
на политическите субекти).
 Как се оформя политическото 
съзнание? Най-напред се формира 
системата от потребности и нужди на 
обществото (елита). После се дефи-
нират различните роли и   потребно-
стите се актуализират в съответствие 
с тези роли. После се формира систе-
мата от ценностни ориентири.  Твърдо 

се осъзнават собствените интереси и 
потребности в областта на социално-
политическата сфера. Прави се оцен-
ка на възможностите да се влияе вър-
ху политическата дейност. Накрая се 
възприема някаква система от ценнос-
ти, които формират по-натам полити-
ческите стремежи. 
 Тъй. Значи отиваме в набеляза-
ната бедна и нещастна държава и под-
бираме не много интелигентни хора, 
които нарочваме за елит. Набиваме 
им неолиберални идеи в горната част 
на органа, които служи да поддържа 
устата им (защото най-важната функ-
ция на този орган при тези хора е яде-
нето). Набиваме им също и основната 
потребност – парата и само парата – 
фиг. 10. 

Фигура 10.  Виждате ли особена-
та роля на безработните юристи? 
Значи намираме такива и ги нае-
маме евтино. Юристи значи тряб-
ва да се наемат, а не некадърни 
безработни блогъри. Ако юрис-
тите са свестни (и продажни)  те 
бързо ще докарат ситуацията до 
политически безпорядък. Оттам 
нататък трябва да елиминираме 
тези, дето бият звънеца и да то-
чим парата и да точим парата...... 
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Та чудя ви се на акъла, колеги 
разбивачи на елити: абе не ви 
трябват харе-Кришна неуки бло-
гъри, млади, безработни юрист-
чета с гъвкав морал трябват тука! 
А-а-а-а, нещо сте се окалпазани-
ли. После ще има да се чудите що 
баба Меца бърка из медеца. 

Поддържаме накои от тях с грантчета 
(че като ги питаме какво работят, те ни 
отговарят – блогъри), а други – с под-
купи от наши фирми, които им кон-
тролират икономиката и природните 
ресурси. Внимателно гледаме в систе-
мата от ценностни ориентири да има 
само неолиберализъм или най-много 
либертарианство – това е правата вяра, 
всичко друго е гяурлък, водещ към 
неприятни за нас самоорганизацион-
ни процеси на съответната територия 
(пардон, то все още е държава, ама 
целта е да се сведе до територия, де).  
И така – като свършим работата, па-
ричните потоци текат към нас, сменя-
ме една марионетка с друга, пък на ня-
колкото милиона мишлета там може и 
фасада на демократичен театър да им 
направим – както си е реда с избори, 
с фърфальончо да им говори каква им 
е суперсвободна пресата (докато стра-
ната се срива в класациите по свобода 
на словото) и с двама-трима юнаци да 

имитират добрите и лошите питекан-
тропи с големите мускули от амери-
канските филми, та да има по кого да 
се прехласват модерно култивираните 
жени (които пък учим да  имитират 
дашните бейбита от блокбъстерите, 
които пък са там, щото трябва да има 
и реплики, а пък не бива да напъваме 
суперпитекантропите да говорят ин-
телигентни реплики – докато репли-
ката преодолее анаболните мускулни 
маси на геройстващият питекантроп, 
ще минат поне 60 часа. По-добре там 
да натиска спусъка, да мята по някой 
къч  и да не произнася думи с повече 
от две букви. Русото (може и изрусено) 
бейби с големия балкон и късата пола 
– то да приказва – и ако може полата 
да я няма, когато приказва).
 И обратно на нашата си теория. 
Та, как да влияем върху формирането 
на политическото съзнание – ами чрез 
дейността на институциите на поли-
тическата система, чрез психологичен 
натиск посредством средствата за ма-
сова информация и през инструменти-
те, свързани с политическата култура.  
Тук може да ви напиша още много, но 
се огледайте и сами.  И то не гледайте 
мръсната пяна, която ви представят за 
елит. Има и умни хора, които са зад ку-
лисите и знаят за политологията поне 
колкото мен (че и много повече). Те са 

БГ Наука взе участие в проекта „Различните лица на европейската култура” 
в Полша

БГ Наука  взе участие в проекта „Citizenship can be fun!“ в Унгария 
www.ngo.nauka.bg 
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истинският елит, голяма част от кой-
то обаче е болен от проказата на про-
дажничеството. Та тях гледайте как 
действат за преформатиране на поли-
тическото съзнание на „мишлетата”. 
И като ги гледате, ще осъзнаете, че те 
не са кой знае какво. Ха дано тогава 
някои от вас минат от съзерцание към 
действие. Защото действието различа-
ва успелия от хленчещия – фиг.11. 

Фигура 11. Ако само хленчите, 
нищо няма да постигнете дра-
ги учени от естествените науки. 
Виж действието е друго нещо.

Външната политика
 След като разбиете политиче-
ският елит на една държава, колко му 
е да контролирате външната й полити-
ка.  Ама важно ли е това – ще попитате 
и няма да ви се струва важно, защото 
вече успешно са ви набили до гуша 
в проблеми, та да не мислите затуй, 
че сте народ и имате държава, която 
може да използвате, за да сте по-добре 
(също като американците). Та – важно 
е, ще ви отговоря аз – външната поли-
тика цели да установи и поддържа от-
ношения с другите държави.  Тя е про-
дължение на вътрешната политика, но 
си има и особености – при определяне 

на целите на външната политика тряб-
ва да се гледа и какви са интересите 
на други държави.  Една от основни-
те цели на външната политика е така 
да се установят отношенията с други-
те държави, че да се обезпечи нацио-
налната сигурност на държавата.  Тука 
има различни идеи как да се опита да 
се реализира тази цел. Например: чрез 
надупване към национална сигурност. 
Или пък – чрез силна армия към на-
ционална сигурност. И още – чрез 
силно разузнаване и контраразузнава-
не към национална сигурност. Млък-
ни бе, Сатана! – пак ще извика някой 
– да не искаш да ни кажеш, че трябва 
да си разузнаваме съюзниците. А-а-а-
а – спете спокойно деца – те никак не 
ни разузнават, нито пък влияят, нито 
пък контролират процеси в таз страна.  
Хайде милички – спете, спете. 
И обратно към външната политика. 
Чрез нея още трябва да се обезпечи на-
растването на икономическия, поли-
тическия и отбранителния потенциал 
на държавата.  И накрая като цел идва 
укрепване на международните връзки 
и на престижа на държавата. Тук сега 
какво да кажа. Я по-добре нищо да не 
казвам, че ще взема да кажа нещо за 
скръцването със зъби на големия брат 
и спирането на проектите от „Големия 
шлем”.  Без компенсации – демек ев-
роатлантическите ценности  на елита 
– пак употребени. Но така е то – учете 
се от големия брат как се прави – ели-
та на другите държави – винаги с гръб 
към вас. Да му се виждат ценностите и 
да са винаги готови за употреба.   
 Сега – към функциите на външ-
ната политика. Една функция е охра-
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нителната (по отношение на правата и 
интересите на страната и гражданите 
й зад граница и за предотвратяване 
на заплахи за териториалната цялост 
на държавата). Като стане нещо с аме-
рикански гражданин нейде по света, 
чичо Сам праща самолетоносач. Така 
и трябва. Като не става с морковче, ста-
ва с другата част на доктрината „Тру-
ман”. Друга функция е информацион-
но – представителната – представяне 
на държавата на международната сце-
на чрез органи, изразяващи нейните 
(на държавата) позиции и интереси.  И 
тука браво на чичо Сам.  Така е напра-
вил органите, че лесно да прониква в 
ценностната система на опърничави-
те и да моделира чрез това прониква-
не политическото им съзнание, че и 
действия. 
 Съществуват различни средства 
за осъществяване на външната по-
литика – например информационно 
– пропагандистки – информацион-
на политика, пропагандна политика, 
културна политика. Следват полити-
ческите средства – тук се включват ди-
пломатическите инструменти. Има и 
икономически средства – използване 
на икономически инструменти за вли-
яние върху политиката на други стра-
ни. Има и военни средства – това са 
армията и военния потенциал на стра-
ната, които могат да правят маневри и 
учения в граничните райони, гранич-
ни провокации или пък демонстрация 
на нови видове оръжия по  парадите. 
Пак браво на чичо Сам, но за да не го-
ворим само за него, нека да похвалим 
тук и баба Меца. И тя добре се справя. 
Ами ние, бе Сатана – ще попитате? Абе, 

оставете ми да ви приказвам за чичо 
Сам и за баба Меца, защо ме карате 
да ви обяснявам, че една Македония е 
по-добра в пропагандата от нас?  А за 
парадите – нали видяхте какво стана 
па последния парад за Гергьовден – 
фиг.12. Не ви е срам – вие повдигате 
въпроса, пък после Витанов бил лош. 
Ще мълчите и ценностите ви винаги 
да сочат на запад! Това е великата не-
олиберална доктрина. Ще кажете, че 
не ви харесва. Ами като не ви харесва, 
драги ми учени от естествените науки 
... – виж. фиг. 11

Фигура 12. Подводница – да си 
я гледаме на картинка, че то от 
„величието”  на водачите ни ос-
танахме (и) без подводници. Но 
тя външнополитическата и от-
бранителната ни доктрина не е 
основана на подводници и раке-
ти, а на „ценности”.  Какво беше 
– искаш ли мир, покажи си „цен-
ностите” на всичките братя, та 
като им харесат, да те оставят на 
мира. Може да пробваш така и с 
баба Меца. Или пък друго беше – 

НАУКА
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Si vis pacem, para bellum.  Тъй де 
тъй – искаш ли мир – готви се за 
... Платон ли го беше казал това, 
друг ли беше?  Де да знам, почнах 
да забравям вече. 

Политиката и международните 
отношения.
 По разните международни доку-
менти пише, че държавите уж са равни 
в международните отношения. Ю-ху-
уу, трай коньо за залена трева. Рав-
ни са,  как да не са. Например отиват 
трима американски сенатори в равна 
на тях и съюзна държава, скръцват със 
зъби и гледа човек – „ценностите” на-
мокрени в жълто, че и кафяво избило 
от страх и усърдие. Та като се върнем 
към държавите - някои са икономиче-
ски и военно много по-силни от дру-
ги. Някои имат право на вето в ООН, а 
други не. Някои могат да имат ядрено 
оръжие, а други – не. Има държави, 
дето държат в икономическа зависи-
мост международни организации, че 
и други държави. Че как тогава ще са 
равни държавите?  Като дойде някоя 
неолиберална овчица да ви го разпра-
вя това, драги учени от естествените 
науки, вие вече знаете, че трябва да 
направите следния анализ: гледате 
„ценностите” на овчицата и кой ги из-
ползва. После гледате „ценностите” на 
тоя и пак кой ги използва. И така по 
веригата, най-много на 6-тото звено 
(теорема от теорията на социалните 
мрежи) ще стигнете до тоя, дето само 
използва „ценностите” на другите. Те, 
тоя по дефиниция е Кумчо Вълчо и от 
него гледайте какво да правите, а не от 
блеещи по въпросите за равноправие-

то на държавите овчици.  
 Още, международните отноше-
ния имат фрагментарен характер и 
силно зависят от отношенията меж-
ду политическите лидери – дали са 
добри или лоши.  Международните 
договори са нестабилни – държавите 
могат да ги преразглеждат и да отте-
глят участието си в тях без особени 
усилия. Като сложим за подправка и 
декларативния характер на междуна-
родното право и че големите държави 
си го тълкуват както им отърва в зави-
симост от случая - виждаме, че светът 
хич не е тихо и  спокойно кътче. На 
всичко отгоре има и два подхода към 
международните отношения. Според 
единия субектите на международните 
отношения са държавите  и световна-
та политическа система е системата на 
отношения между държавите. Според 
втория подход международните от-
ношения са системата от норми, зак-
репена в договорите между водещите 
държави (забелязахте ли – тук не ста-
ва дума за всички държави, а само за 
водещите!)  Според този подход има-
ме периоди на господство, разделение 
на света на сфери на влияние и ба-
ланс между водещите държави, които 
разбира се, се нарушава с течение на 
времето.  Та днес баланса е нарушен 
и един период на господство почва 
да свършва. Но не бързайте да опява-
те и свещи за помен да палите. Краят 
на една империя може да продължи 
и 100 години. Така, че полека. В оная 
нещастна държава, дето и разбихме 
елита по учебник,  има мегдан за още 
много неолиберални овчици, чиито 
„ценности” да бъдат употребени от го-
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лемите братя. 
 
 Заключение
Най-сетне тая трилогия свършва. Днес 
е 20 юни. Заля ни и потоп. Чиито по-
следствия  „великите анализатори” на 
риска, навъдили се напоследък, както 
и „величайшите светила” от неолибе-
ралните неправителствени институт-
чета, дето анализалат рискове наля-
во и надясно, яко проспаха.  Я пак да 
се върна към оная държавица, дето и 
разбихме елита по учебник и да взе-
ма да въведа тристепенна класифика-
ция на анализаторите. Почвам с една 
специална дума: анал-изатор. Значи, 
скъпи ми учени от естествените науки, 
вече правете разлика между анализа-
тор и анал-изатор.  Първите могат да 
ви направят истински анализ.  Дру-
гите ще ви пробутат това, което им 
казват тези, които купуват „ценности-
те им” с пари.  Аз, като лош човек (че 
то всичките места за добри са заети), 
поставям анал-изаторите по-долу от 
проститутките. При проститутките 
човек като иска нещо, плаща и си го 
получава. Анал-изаторите ви натрап-
ват долнокачествена стока, която, ако 
употребите, ще ви изпорти. Тъй да 
правят са им го набили в главите тези, 
дето им използват „ценностите” срещу 
заплащане. Млъкни бе, Сатана, ще ка-
жете – да не искаш да ни намекнеш, 
че големият брат и другите братя из-
ползват анал-изаторите за нещо като 
проститутки? Не, бе, драги ми учени 
от естествените науки, не.  Големите 
братя не са тъй прости. То си е като ин-
дустрия. Добре се плаща, за да се лее 
анал-изаторска порнография от теле-

визионния екран.  На оная нещастна 
държавица, дето й разбихме елита де, 
да не си помислите нещо друго.
 Ще кажете, че мразя анал-изато-
рите. Хе, хайде да ви издам една тайна 
– има и по-зле от тях. Вземете думата с 
тирето и сложете още едно „л” след ти-
рето, да видите какво ще прочетете. Те 
това е абсолютното дъно на политиче-
ския анализ. Тези последните дори не 
могат да възпроизведат това което са 
им казали да  плещят на народа, щото 
квалификацията им е нула – тупат се 
по гърдите, че са неолиберали, пък за 
тях Хайек е някакъв чешки пивовар, а 
какво беше туй Лудвиг фон Мизес, из-
общо не ги питайте.  Но, сега е време 
да ви затворя вратата на Ада, където, 
както виждате, гледната точка е много 
интересна.  А вие си помислете. Мо-
жете да вземете вашия живот в свои 
ръце. А можете и да рискувате като 
тези от онази държавица – кретат си 
ден за ден, а вечер като пуснат телеви-
зора, ги налазят долните две нива от 
класификацията на анализаторите на 
Витанов и им блеят, при това фалши-
во, за каквото са им платили големи-
те братя.  И тъй докато денят мине и 
друг дойде. Но ако сте като тях, сами 
сте си виновни, драги ми учени от ес-
тествените науки. И хайде стига съм 
писал, че днеска играят Аржентина с 
някого и Германия с другиго.  Прият-
но гледане. И като гледате – гледайте 
и политически на нещата. Едно време 
трудният живот на тълпите бил разве-
селяван с гладиатори. Които пък вди-
гали въстания. Днес размерът на сгра-
дите за забавления е почти същият, но 
вътре има футболисти. Които няма да 
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вдигнат въстание и имат талант, кои-
то продават срещу много пари. И тук 
идваме до важната мисъл, че всякаква 
политика е свързана с икономическа-
та основа на покупко-продажбата. Аз  
разбирам прекрасно тези, които  купу-
ват  - нека да е весело - капитализъм, 
батка! Кой може, купува таквиз, дето 
се продават. То и Мефистофел, такво-

зинка, е купил Фауст, пък Фауст е бил 
– ехе-хе-хеее – интелиге-е-е-еент! Но 
стига за това. На  купуващите – чес-
тито, а на българските учени -  прият-
но гледане на световното първенство 
по футбол!  И дано съм ви помогнал с 
нещо. Че иначе лошо – Lupi manducare 
oves.   
 

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

Ако БГ Наука Ви харесва, дарете и помогнете!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317

НАУКА

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317
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101 години от II-та Балканска война
1913.nauka.bg

http://1913.nauka.bg
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„„Срещи с животни” излиза за първи 
път на български език, но читателите 
ще познаят и в тази книга същия заба-
вен любител на всичко шаващо, което 
може да се обобщи като „фауна”. Този 

съвременен Ной е готов на всичко, за 
да опази от изчезване всяко живо съ-
щество. Даръл примира от умиление 
пред майчинските инстинкти на сто-
ножката и с любов ще сподели зани-
мателни факти и за лигавия плужек 
– той ги намира за еднакво очарова-
телни и достойни за внимание. Писа-
телят отново разказва за преживяното 
по време на пътуванията си по света, 
но в тази книга се е постарал да кате-
горизира животните и да ги система-
тизира по свой си даръловски начин.

Срещи с животни
Джералд Даръл

Купи: 
www.colibri.bg

http://www.colibri.bg/knigi/927/dzherald-daryl-sreshti-s-zhivotni
http://www.colibri.bg/knigi/927/dzherald-daryl-sreshti-s-zhivotni
http://www.colibri.bg/knigi/927/dzherald-daryl-sreshti-s-zhivotni
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Купи: 
www.colibri.bg

Вие си мислите, че знаете руски. 
Толкова е лесен. Толкова при-
лича на българския... Е, вярно, 

има падежи, които малко усложняват 
работата. Но пък лексиката... Казват, 
че лексиката в двата езика съвпада 
до 80%! И изведнъж прочитате изра-
за „свежая булка“ например. И как да 
ви дойде наум, че става дума за пряс-
но хлебче, а не за свежа булка? Или ви 

казват: „Какая красивая у тебя майка!“. 
Оглеждате се за майка си и се чудите 
дали наистина е толкова красива, като 
и през ум не ви минава, че става дума 
за фланелката ви! Освен това разби-
рате, че руснаците не мият, а чистят 
зъбите си, бият стъклото, вместо да го 
чупят, и какво ли още не... И става тя 
една...
Тoзи учебен речник е за всички, кои-
то изучават руски език, независимо от 
нивото, на което се намират. Ако сега 
започвате, той ще ви помогне да ус-
воите основната лексика, обогатена с 
най-актуалната, тази, която ще чуете и 
прочетете в новините. Ако знаете до-
бре руски, тук ще намерите тънкости-
те, които ще ви помогнат да стигнете 
до следващо, по-високо ниво.

Учебен речник по руски език
Емилия Гочева, Лиана Гочева

http://www.colibri.bg/rechnici/126/ucheben-rechnik-po-ruski-ezik
http://www.colibri.bg/rechnici/126/ucheben-rechnik-po-ruski-ezik
http://www.colibri.bg/rechnici/126/ucheben-rechnik-po-ruski-ezik
http://www.colibri.bg/rechnici/126/ucheben-rechnik-po-ruski-ezik
http://www.colibri.bg/rechnici/126/ucheben-rechnik-po-ruski-ezik
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Роден във Велико Търново на 15 яну-
ари 1854 г., Стамболов не обелва дума 
до третата си година, когато изведнъж 
проговаря „като възрастен човек“. На 
16-годишна възраст е изпратен „на 
учение в Русия“ като стипендиант на 

Търновското училищно настоятел-
ство. Така, вече руски семинарист в 
Одеса, през 1870 г. Стамболов е биб-
лиотекар на тайна група руски идей-
ници – „прудонисти“ (по името на 
Пиер-Жозеф Прудон – теоретик на 
анархизма). Както отбелязва Страши-
миров: „В тоя къс период от ранните 
години на Стамболов трябва да се тър-
сят както източниците на знанията му, 
така и зигзагът, по който се оформят 
основните черти на неговия характер, 
защото по-късно той е нямал време да 
работи върху себе си.“ След като поли-
цията разбира за тайната група, арес-
тува част от членовете й, но Стамболов 
дори не попада сред заподозрени-
те. Въпреки това, той – „съумял да се 
приспособи в един търговски параход 
за матрос“, успява да избяга в Румъ-
ния, където става част от българските 
комитетски среди.
Освен детството и юношеските години, 
в „Диктаторът“ Страшимиров описва 
и първите стъпки на Стамболов като 
апостол, въстанието в Херцеговина, 
участието му в Българския централен 
революционен комитет в Букурещ, в 
Руско-турската война, в Кресненското 
въстание, във всенародното изпраща-
не на княз Дондуков и др.

Диктаторът. Животът на 
Стефан Стамболов
Антон Страшимиров Купи: book.nauka.bg

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=43068
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=43068
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=43068
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Купи: book.nauka.bg

Известният български философ, 
преводач и историк на култу-
рата, основоположникът на 

медиевистиката у нас проф. Цочо Боя-
джиев хвърля светлина върху фотогра-
фията и нейните философски аспекти 
в изданието „Философия на фотогра-
фията“. Лекционният курс въвежда 

в необятния свят на фотографията и 
предлага един възможен прочит на 
проблемите, свързани с естеството на 
„фотографското“. Авторът се позовава 
на примери и изследвания върху тео-
рията и философията на фотография-
та, както и на писмените свидетелства 
на някои от най-значимите майстори 
в жанра. Във „Философия на фото-
графията“ проф. Бояджиев поддържа 
тезата, че фотографията – като един 
своеобразен и сравнително нов визуа-
лен език – в голяма степен се основава 
на някои предмодерни (но и хипермо-
дерни) светогледни представи. Фото-
графското изображение, твърди още 
авторът, пък възниква като резултат от 
съвместната инициатива и балансира-
ното и едновременно взаимодействие 
между обекта, техническото средство, 
фотографа и зрителя.

„Философия на фотографията“ ще бъде 
интересна не само за занимаващите 
се професионално с фотография, но 
и за начинаещите фотографи, а и за 
подвластните на магията фотоапарат 
любители. Книгата е част от Библиотека 
Фо, в която са също „За фотографията“ на 
Сюзан Зонтаг, „История на неостротата“ 
на Волфганг Улрих на и „Теории на 
фотографията“ на Петер Гаймер.

Философия на фотографията
Цочо Бояджиев

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=43068
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=43138
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=43138
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=43138
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Увод

Независимо от определяне на 
септичното състояние на паци-
ентите и независимо от опре-

деляне на динамиката на промените 
във възпалителните биомаркери, при 
хирургични пациенти много често се 
наблюдават рани с високи стойности 
на секреция. Според вида на опера-
тивните интервенции, нашите наблю-
дения определят най-общо, че това са 
пациенти, които често са оперирани 
по различен повод в областта на до-
лните крайници.
Наличието на Sirs не е задължително, 
което най-вероятно се дължи на голя-
мата хетерогенност на този тип забо-
ляване, а също така и на имунния от-
говор.

Метод
Hydro-jet се отличава с това, че може 
да бъде използван амбулаторно при 
леглото на болния, тъй като ириги-
ращата система, към която се включ-
ва, може да се обслужва от един човек 

самостоятелно. Канюлата, която се 
опира до раната е много мека и съще-
временно прозрачна. Това позволява, 
обработваната повърхност да бъде във 
видимата част и поведението в усло-
вията на изпълнение на процедура-
та да бъде променяно. Динамиката в 
проследяването на обработваните по-
върхности е много важно при мекотъ-
канните рани.

Системата със серум, от която hydro-
jet взема течността, може да бъде 

МЕДИЦИНА
Приложения на Hydro-jet при 
рани с голяма секреция

Д-р Христо Лозанов ДМ, Д-р Владимир Василев ДМ 
ВМА София
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предварително закачена и подготвена 
и в границите на една и съща проце-
дура за по-дълъг период от време, на-
пример 30 мин, раната да се обмива с 
2 вида разтвори. Това позволява във 
времето на приложението на локал-
ните средства да се поставят различни 
разтвори, които да променят pH на ра-
ната в различни етапи от обработката.
След обработката на раната могат да 
бъдат поставяни различни локални 
средства за покриване на дефектите, 
включително наносребро, гелови и 
други превръзки.
Използването на метода не налага за-
дължително кръвоспиране, тъй като 
методът е мек спрямо тъканите, а по-
ради това, че течността преминава с 
много голямо налягане върху раната, 
отмива много успешно дентритните 
материи.

Заключение
Чрез динамично влияние, с различни 
видове разтвори, лаважната система 
позволява да бъде надеждно просле-
дявана раната, докато тя се обработва. 
Често при пациенти имаме промен-
ливи резултати, тъй като се касае за 
силно резистентни болнични щамове. 
А това води до много бавно вторично 
зарастване. При такива рани, нашия 
опит показва, че трябва честа подмяна 
на локалните средства в границата на 
ежедневните грижи. Hydro-jet е добра 
опция при рани с висока секреция.

Книгопис
Blaxter & Russell; J. H. S. Blaxter; 
Frederick S. Russell (1984). Advances in 
Marine Biology, Volume 21. Academic 
Press. p. 33. ISBN 0-12-026121-9.

http://www.ultimatewasher.com/water-
jetters-blasters.htm

Приложение на Hydro-jet при хро-
нични рани. Д-р Х.Лозанов ДМ, Д-р 
В.Василев ДМ, ВМА София 2014.

МЕДИЦИНА
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Врастналите нокти представляват 
стар хирургичен проблем и пуб-
ликациите в тази област датират 

от над 100 години. В литературата са 
описани редица хирургични методики 
свързани с лечението на врастналите 
нокти.

Проблемът също така представлява 
интерес и за амбулаторната практика, 
тъй като честотата на това заболяване 
често се асоциира със запуснати слу-
чаи от дерматологичната и общохи-
рургична практика. Изсушаването на 
хронични раневи дефекти, с пудрата, 
се основава на това, че партикулите от 
които е изградена са с големина 2ηм, 
което рязко подобрява състоянието на 
засегнатият участък, тъй като малки-
те партикули абсолбират ексудатът и 
от там намаляват микробното число в 
раната.

Препаратът съдържа: Sufladiazine 
silver 1%, Colloidal silver 2%; това спо-
мага за добрата изолация от външната 

среда, а също така го прави приложим 
при различни видове рани.

Материал
Момиче на 18 години със страдание, 
което датира от 2 години. Оперирана 
двукратно по повод врастнали нокти 
двустранно. Преминала през стотици 
хир обработки и консултации. Ложето 
е силно възпалено и болезнено .

фигура 1. На снимката е видно скъся-
ването на нокъта откъм латерално и 
билатерално

Нов метод за лечение при 
unguis incarnatus (Silben 
nano, Aquacel AG) 

Д-р Христо Лозанов ДМ, Д-р Владимир Василев ДМ 
ВМА София 
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Метод
Силбен е един от наи –новите методи 
за лечение на хипергранулиращи и 
хронични и дълбоки рани. Пристав-
ката нано  означава нанокристалната 
основа на продукта. В допълнение на 
набора от локални средства, може да 
се добави и Aquacel AG Surgical.

След като участъкът бъде почисен се 
прилага препарата като тои образува 
върху провърхността  слой, които е с 
бял цвят. Това е прах, който под висо-
ко налягане се инкорпорира във всич-
ки повърхностни слоеве на раната, 
като подсушава раната мигновено и 

буквално на следващия ден тя изглеж-
да по-малка по площ. След приложе-
нието на продукта, пациентът усеща 
приятно охлаждане и след известен 
период – облекчение в областта на ра-
ната. Върху продукта може да се поста-
вят няколко слоя оклузивни марли, а 
също така алгинатни или сребърно ал-
гинатни превръзки.
Антибиотичната профилактика в слу-
чая преминава през прием на Метро-
нидазол и Азатрил като нашата прак-
тика не изключва случаи с доказана 
МРСА  в случаите, когато очакваме ин-
фекция на меките тъкани в дълбочи-
на или в асоциация с стория за прека-
рана такава предлагаме Ванкомицин. 
С оглед предлаганата антибиотична 
профилактика следоперативната ин-
цидентност е сведена до много нисък 
процент. Реепителизацията настъпва 
спонтанно.

Коментар
Сребърният прах, който остава дълго 
време като бъде впръскан в дълбочи-
на върху повърхността на третиратна-
та повърхност. Той подсушава добре 
и при повърхности по-малки от 3 см в 
диаметър спонтанна реепителизация 
настъпва доста бързо, буквално за дни.
След около 3-4 апликации настъпва 
сериозно подобрение на засегнатите 
участъци. В дълбочина кожата се под-
сушава и ложето около нотите възста-
новява бързо по-ранната си форма. В 
посочения случай, пациентката изра-
зи учудване от бързия ефект от лече-
нието, тъй като до този момент стра-
данието е продължило не по-малко от 
година и половина.

МЕДИЦИНА
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фигура 2. Резултат след  1 седмица ле-
чение

Резултат
Резултатът от приложението е много 
добър и при приложение при големи 
дефекти и рани. Ако приложението 
се комбинира с Алгинатни превръзки 
или сребърни алгинатни превръзки 
под повърхността се наблюдава мазен 
филм, който наподобява трансудат, а 
околовръст превръзката залепва об-
разувайки коричка, която би могла да 
бъде отделена с помоща само на ин-
струмент.
Епителизацията настъпва бързо, осо-
бено при по-малки рани.

Книгопис
Brzezinski P. Assessment of the 
effectiveness of application antiseptics in 
prevention of foot skin inflammation.N 
Dermatol Online. 2011;2(1):21–24.

Brzezinski P. Skin disorders of the 
foot during military exercise and their 
impact on soldier‘s performance. Lek 
Wojsk. 2009;87(2):80–83.

Talwar A, Puri N. A study on the surgical 
treatment of ingrowing toe nail with nail 
excision with chemical matricectomy 
versus nail excision alone. Our Dermatol 
Online. 2013;4(1):32–34.
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Увод

Традиционно мезотерапията и 
техниките свързани с нея, уве-
личават фациалния еластици-

тет, намаляват малките бръчки, кое-
то популяризира мезотерапията, но 
всъщност различни методики, пуб-
ликувани във времето, са се означа-
вали като мезотерапия: във Франция, 
Михаел Пистор; в САЩ, Роберта Флаг 
и др. Настоящата публикация пред-
ставлява индивидуален подход, чрез 
използване на хиалуронова киселина, 
която се прилага, чрез техника с мно-
жество убождания с ултратънка игла, 
с цел получаване на неоколагенеза, 
която подобрява изгледа на лицето. 
Материал
Представяме пациентка на 46 години, 
която е пациентка на нашата практика 
с 5 години давност. При нея бяха при-
лагани системно дермални филъри в 
хиалуронова киселина на общо 4 ета-
па, като всеки от етапите включваше3 
последователни процедури годишно.

фигура 1. В началото на периода

Мезотерапия с хиалуронова 
киселина

Д-р Христо Лозанов ДМ, Д-р Владимир Василев ДМ 
ВМА София 
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фигура 2. В края на периода

Метод
Ние считаме, че множеството механич-
ни убождания от голям брой микроп-
рониквания създават зона с интрадер-
мално разположение (там, където се 
разполага и дермалния филър), къде-
то се образува нов колаген. Винаги съ-
ществува неспецифично възпаление, 
което също подпомага неоколагено 
генезата. За това е добре пациенти-
те да бъдат под постоянно лекарско 
наблюдение с цел да бъдат копирани 
по сериозни увреди. При поставянето 
на такъв тип дермални филъри е не-
обходимо щателно да се съблюдава 
изключването на симултантни други 
процедури, които пациентите посеща-
ват в този момент, например: химиче-
ски пилинг, дермабразио и др. Те съз-
дават допълнителна травма и колко 
и да изглеждат безобидни в очите на 
пациента, това може да доведе до теж-
ки, трудни за овладяване, нежелани 
реакции.
Иглите, които се прилагат са 30G-1,2, 
стрерилизирани чрез облъчване, про-
никвайки в повърхностната или дъл-
боката дерма, трябва да сме сигурни, 

че не навлизаме с кръвоносен съд или 
имплант, който е приложен под мяс-
тото на убождането.

Резултат
При тази пациентка оценката на кли-
ничния резултат се базира, освен вър-
ху фотграфска документация, а и вър-
ху нейните субективни преценки и 
обеждения, че изглежда по-добре и е 
много доволна от резултата.
Манипулацията е напълно хирургич-
на, като включва: хирургична, асептч-
на обработка на кожата и трябва да се 
изпълнява в условията на стерилност, 
подминаването на този факт може да 
доведе до хазартен изход от манипу-
лацията. Това се разглежда в отделен 
наш труд. 
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Pistor M. [What is mesotherapy?] 
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Увод

Проминентните уши предста-
вляват вроден деформитет и 
лесно може да бъде отстранен 

с удовлетвореност от страна и на лека-
ря и на пациента. В нашата практика 
ние провеждаме операцията след око-
ло 8та година, когато ухото е почти 
напълно оформено, а хрущялната му 
част лесно може да бъде преформира-
на.
Честа индикация за тази оперативна 
процедура са още по-големите очак-
вания на пациента и родителите, тъй 
като психологически проблема се нас-
лагва във времето.
Материал
Представяме пациентка на 10 години, 
която посети нашата практика заед-
но с родителите си, тъй като желаеха 
извършването на операцията да бъде 
направено с минимални белези. На 
лице съществуваха съвсем малки аси-
метрии в двете уши, които бяха мно-
го добре обсъдени и с родителите и с 
пациентката, като желанието на паци-
ентката бе и двете уши да бъдат при-
брани.

фигура 1. Преди

фигура 2. След

Ауриколопластика при деца
Случай от практиката

Д-р Христо Лозанов ДМ, Д-р Владимир Василев ДМ 
ВМА София
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Метод

Направи се инцизионна техника, чрез 
която след работа върху хрущяла се 
репозиционира хрущялната част, съз-
давайки нова форма на антехерикса, 
също така инцизията продължи върху 
т.нар. рим и конха.
В случая не бе необходимо да се пра-
вят релаксиращи инцизии, тъй като 
ухото като цяло бе доста флексибилно. 
Наложиха се матрачни шевове с добър 
естетичен резултат.

Резултат
След прилагане на описаната техника 
се оформиха необходимите префор-
мирани изкривявания в антехеликс-
ната част, така че ушите изцяло бяха 
прибрани назад. Не се наложи ексци-
зиране на кожа и липсваше, каквато и 
да било тенсия при затварянето. По-
ставената молажна превръзка бе оста-
вена за около 7 дни. Видими хематоми 
нямаше.

Заключение
След гореописаното изразяваме наша-
та убеденост, че при внимателна рабо-
та върху структурите на антехеликса и 
кожата, а също така и след изпълнение 
на внимателна хемостаза в условията 
на флексибилни хрущяли, техниката е 
доста добра при деца и тийнейджъри, 
като крайния резултат би могъл да се 
види след 72рия час от операцията. И 
при тази техника е необходимо носене 
на бандажна лента за не по-малко от 4 
седмици, което всъщност, според нас, 
е едно от най-трудно изпълнимите ус-
ловия, тъй като трудно може да бъде 

проследено от хирурга.
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Увод

Това е една минимално инвазив-
на методика, която използва 
автоложна мастнотъканна ав-

тотрансплантация. Тя е проста за из-
пълнение надеждна е като методика и 
не е скъпа, а също така резултатите са 
постоянни.
Автоложна мазнина може да бъде из-
ползвана за експандиране на тъкани в 
различни лаиони на тялото. В нашата 
практика това са: седалището, гърдите 
и лицето. Изкушението на пластични-
ят хирург се съпътства от минимални-
те разрези и минималните цикатрикси 
по кожата по време на късният следо-
перативен период.
Материал
Случаи Пациентка на 42 години пре-
карала операция по повод екстирпа-
ция на липом в областта на седали-
щето. След направен липофилинг в 
същата област дефектът се изпълни, а 
кожата експандира над 60%.

фигура 1. Преди

фигура 2. След (ранен резултат)

Липофилинг, случаи от прак-
тиката

 Д-р Христо Лозанов ДМ
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фигура 3. След (късен резултат)

Метод
От изключителна важност е да се ра-
боти много внимателно по време на 
процедурата. Това пази липоцитите от 
травми и резултатите след това са по 
добри. 
В нашата практика ние използваме за-
ключващи спринцовки и тумесцентна 
техника. Мазнината след като се вземе 
с канюли тип Тумей под въздействие 
на собствен вакуум от спринцовката 
може да се промие вътре в спринцов-
ката като тя се оставя с цел липоаспи-
рата да се промие.
Разтвора на Клайн, освен че трябва 
много точно да се приготви като про-
порция 18 грама на 1000 мл с цел по-
стигане на оптимално онкотично на-
лягане. Някои автори добавят серумен 
албумин. Ние го прилагаме само при 
дефекти на седалището и бричовете.

Резултат
Специално в този случай, пациентка-
та беше много доволна от резултата. 
Дефектът се изпълни, качеството на 

кожата над дефекта също беше добро, 
без наличие на некрози и хематоми. 
Контурните неравности постепенно 
се изгладиха и след прилагане на ре-
хабилитация, този участък от тялото 
придоби нормален вид.
Заключение
Пациентката манифестира добър 
краен резултат. Дефектът с минус тъ-
кан беше изпълнен над 60%, за коре-
кция на симетричността на тялото и 
бе предложено да се направи малка 
липосукция от другата страна, което 
все още се обсъжда. Липофилингът за 
тяло е добра методика, чрез използва-
нето на която може да симетризират 
различни части на тялото.
Частична асиметрия винаги може да 
се получи, когато участъците се ре-
дуцират несравнимо или когато не се 
обръща достатъчно внимание, за пос-
тигането на симетрия. Нашият екип 
счита, че не винаги красотата е в симе-
трията и по начало различните части 
на тялото са асиметрични.
Внимателната сравнителна оценка 
при тези методики и допълнителната 
фина обработка с липосукция, спома-
га да се доведе до минимум асиметри-
ята.
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Увод

Увеличаването на бюст с кохе-
зивни импланти се налага като 
доста честа хирургична опера-

ция. Нашата практика, преди години, 
бе една от първите, която въведе кръг-
лите импланти. Преди около 15 годи-
ни съществуваше становище, че при 
млади индивиди, имплантацията на 
кръгли импланти придаваше естест-
вена форма на гърдите. В този пери-
од пациентките желаеха преди всичко 
изпълване на горният полюс на гър-
дата. В последствие желанията на па-
циентите статистически започна да се 
променя в посока на поставяне на ана-
томични импланти.

Материал
Представяме пациентка на 24 години, 
нераждала, която пожела увеличаване 
на бюста анатомични импланти имен-
но поради гореизложените доводи. 
Операцията бе извършена с инфрама-
марен достъп, като нямаше никакви 
усложнения по време на ранния и къс-
ния оперативен период. Раните заз-
дравяха първично на седмия ден.

фигура 1. Преди

фигура 2. След

Аугментационна ма-
мопластика с анатомични 
импланти

Д-р Христо Лозанов ДМ, Д-р Владимир Василев ДМ 
ВМА София
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Метод
Операцията, която се извърши, бе в 
планов порядък. Инфрамамарния 
достъп бе достатъчен за поставяне на 
имплант 305 мл. Поради добрата екс-
плорация на джоба, не се наложи по-
ставяне на дренове и поради добрата 
хемостаза, в следоперативния период, 
не се наблюдаваха оттоци и хематоми.

Резултат
Срокът на проследяване на ранния 
следоперативен период в този слу-
чай е 2 седмици, като крайният срок, 
включително се прояви с едно доста 
добро клинично подобрение, липса на 
оплаквания, добър естетичен резул-
тат, който бе в унисон с очакванията 
на пациентката. Обемът на движени-
ята на ръката изобщо не бе нарушен и 
също така не се наблюдаваше слабост 
при движение на крайниците.
Заключение
На базата на собствен опит можем да 
направим следните заключения:
Поставянето на анатомични имплан-
ти в субфациален план при млади па-
циентки създава добър естетичен ре-
зултат и е предпоставка за развитие на 
добра хирургична практика.
Образуването на капсулна контракту-
ра около протезата е трудно предска-
зуемо, но в такива случай ние сме на-
блюдавали контурни неравности дори 
още в ранния следоперативен период, 
каквито в този случай не се липсват.
Честото наблюдение в ранния следо-
перативен период е също така ключов 
момент в лечението и бързото възста-
новяване.
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ология и т.н. Материалите в списанието са поднесени по приятен и удобен за 
възприемане начин. 

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.
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Част пета
 
5.1. Решение за свикване на евро-
пейска конференция

Андраши получил на 14/26 
януари от руския посланик 
във Виена Новиков съдър-
жанието на руските основи 

на мира, които Портата вече се съгла-
сила да подпише. Виждайки, че в тях 
не било променено това, с което не 
бил съгласен, на 16/28 януари първи-
ят министър натоварил своя посланик 
в Петербург Лангенау да връчи нота 
на Горчаков, в която да декларира, че 
приетите от Портата руски предвари-
телни условия не отчитали интересите 
на Австро-Унгария и политиката, коя-
то Андраши защитавал в парламента. 
Той трябвало или да си подаде остав-
ката или да заяви, че постигнатите 
договорености между Русия и Турция 
са невалидни, тъй като те променяли 
съществено съществуващите договори 
от 1856 и 1871 г., без това да е одобрено 
от страните-гаранти на тези договори. 

Андраши добавил, че и в двата случая 
резултатът нямало да бъде в изгода 
за Русия, тъй като следващото прави-
телство, дори и да останел в него като 
външен министър, нямало да поддър-
жа досегашният ангажимент за търсе-
не на съгласие между двете империи, 
даже можело да работи в обратна по-
сока. За да останел външен министър 
и Австро-Унгария да поддържа отно-
шенията с Русия в духа и буквата на 
съществуващите договорености меж-
ду императорите, Андраши предлагал 
да се свика европейска конференция, 
която единствено можела да оправдае 
поведението, което имал по време на 
войната и да му позволи да поддържа 
в бъдеще политика на съгласие с Ру-
сия.
 
Същият ден Андраши изпратил теле-
грама до австрийския посланик в Бер-
лин Кароли, с цел той да предаде на 
Бисмарк становището му, че руските 
предварителни условия не били съо-
бразени с програмата, която била одо-
брена между Австро-Унгария и Русия. 

ИСТОРИЯ
Пътят до Сан Стефано и 
прелиминарния мирен договор

Автор: К.ГЕРБОВ 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16383



 http://nauka.bg 69

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

69

Това нанасяло вреда на авторитета на 
Андраши пред обществото, тъй като 
политиката, която провеждал той, се 
основавала на признатите в тази про-
грама права на Австро-Унгария като 
държава, съседна на Турция. Или той 
като премиер трябвало да си подаде 
оставката, или трябвало да се насро-
чи конференция на силите, на която 
Русия да признае официално правата 
на Австрия. Когато това признаване се 
изпълни, тогава „над пролома може да 
се хвърли мост, с изключение на оку-
пацията на България след мира и ней-
ната големина за сметка на гръцкия и 
други елементи”. Само по пътя на ре-
шаване на Източната криза, чрез из-
бягване на конфликта между тримата 
императори, можело да се запази съг-
лашението между тях. Андраши счи-
тал, че най-подходящо място за про-
веждане на конференцията е Виена. 
 
От това писмо се установява, че за Ан-
драши предложението на Бисмарк 
от 11/23 януари за тристранна среща 
между австрийския премиер, руския и 
немския посланици във Виена не било 
достатъчно. Затова иска европейска 
конференция с участието на всички 
Велики сили. В писмото са споменати 
и основните въпроси, които са глож-
дели Андраши и тях той искал да по-
стави за разглеждане: окупацията на 
България след мира и големината на 
новата държава.
 
На 17/29 януари, английското прави-
телство повторно заявило в Петербург, 
че ако преговорите, които се водели 
вече в Казанлък, достигнат до сключ-

ването на договор, който би изменил 
постановленията на съществуващите 
европейски договори, то предупреж-
дава, че било невъзможно да признае 
един подобен договор за действите-
лен, ако той не се направи със съгласи-
ето на всичките държави, които са по-
дписали Парижкия договор в 1856 г. В 
подадената нота от английския пред-
ставител лорд А. Лофтус се казвало 
изрично: „Правителството на Нейно 
величество, като признава спогодба-
та между руските и турските делегати 
за сключването на едно примирие и 
за поставянето условията на бъдещия 
мир, заявява, че щом тая спогодба има 
връзка с международните договори и 
засяга общите интереси, и в частност 
английските интереси, то не може да 
я счита за валидна, докато не е стане 
такава с формалното съгласие на стра-
ните, участвали в сключването на Па-
рижкия договор“.
 
В отговор на тази нова постъпка на Ан-
глия, княз Горчаков още на следващия 
ден заявил на английския представи-
тел в Петербург, че при сключването 
на примирието необходимо било да се 
поставят някакви основи за бъдещия 
мир, но тия основи трябва да се считат 
като привременни (preliminaires), а не 
окончателни, що се отнася до Европа. 
Княз Горчаков категорично заявил, че 
въпросите, които се отнасят до евро-
пейски интереси, ще бъдат решавани с 
участието на европейските сили и той 
дал в това отношение ясни и точни 
уверения на правителството на Нейно 
величество.
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Като чул съдържанието на нотата на 
Андраши, прочетено му на 17/29 яну-
ари от австрийския посланик в Петер-
бург Лангенау, Горчаков заявил: „Ние 
никога не сме смятали да изключим 
Австрия от крайните мирни прего-
вори. Постоянно декларираме, че ев-
ропейските въпроси, съдържащи се в 
условията на мира, ще бъдат оконча-
телно регулирани с участието на Ев-
ропа… Ако след сключването на при-
мирието Андраши желае да предложи 
европейска конференция или да се 
консултира с кабинетите по този по-
вод, ние няма да възразим”. Алексан-
дър II се съгласил с това мнение и така 
Русия на практика приела страните-
гаранти да ревизират предварителния 
мирен договор, който щяла да подпи-
ше с Портата.
 
Австро-Унгария направила предложе-
ние до Великите сили за свикване на 
конференция във Виена за обсъждане 
на проблемите, възникнали от Руско-
турската война. Руското правителство 
възразило за мястото на заседанията 
и се обърнало към Бисмарк с предло-
жение той да организира свикване на 
конференцията. Германският канц-
лер приел предложението, но препо-
ръчал на княз Горчаков да търси път 
за разбирателство с виенския кабинет. 
В речта си в Райхстага на 19 февруа-
ри/3 март 1878 г. Бисмарк заявил, че 
Германия е заинтересована само от 
запазването на свободата на корабо-
плаването през Протоците и по Дуна-
ва и че се стреми към подобряване по-
ложението на християните в Турция. 
Политиката й по Източния въпрос 

се определяла от желанието да играе 
роля на посредник при уреждане на 
отношенията между Великите сили. 
 
Пред Камарата на лордовете на 31 
януари/12 февруари Бийкънсфийлд 
заявил, че всички сили били съгласни 
за свикването на конференция, само 
мястото на провеждането й не било 
определено. На 16/28 февруари руско-
то правителство дало съгласието си 
европейският конгрес да бъде свикан 
в Берлин под председателството на 
германския канцлер Бисмарк.
 
5.2. Сключване на Санстефан-
ския мирен договор
 
След подписването на примирието 
турските пълномощници се прибрали 
в Цариград. В главната квартира Иг-
натиев убедил главнокомандващият 
да съобщи по телеграфа на великия 
везир за пристигането му и да поис-
ка от него да бъдат назначени пълно-
мощници, които да бъдат изпратени 
в Одрин. Преговорите започнали на 
1/13 февруари, след пристигането на 
първия турски пълномощник Сафвет 
паша (Safvet Paşa). Към него две сед-
мици по-късно се присъединил втори-
ят пълномощник — турският посланик 
в Берлин Садулах бей (Sadullah Bey). 
Той бил назначен на мястото на пър-
воначално предложения Садък паша, 
който се отказал.
 
Началото на преговорите съвпаднало 
с преминаването на английския флот 
в Мраморно море, което окуражило 
Високата порта в протакането им. В 
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Цариград пък, надигнали глава про-
тивниците на подписването на мирен 
договор, които били насърчавани от 
най-реакционните социални слоеве — 
феодалите и висшето мюсюлманско 
духовенство. Последните надигали 
глас и против осъществените от мла-
дотурците буржоазно-либерални ре-
форми.
 
За втори руски делегат при водене на 
преговорите за мир бил определен на-
чалникът на дипломатическата кан-
целария в Генералния щаб Алексан-
дър Нелидов. Към делегацията освен 
дошлите от Петербург Базили, Шчер-
бачев и Вурцел бил придаден и княз 
Алексей Церетелев. Като заместник 
на Найден Геров в руското вицекон-
сулство в Пловдив Церетелев позна-
вал добре положението на българския 
народ и бил участвал в изработване на 
проекта за изграждане на българска 
автономия, обсъждан на Цариград-
ската конференция.
 
След започването на мирните прего-
вори Сафвет паша заявил, че предстои 
свикване на международен конгрес и 
декларирал готовност Турция да осъ-
ществи изработения от Цариградска-
та конференция проект за реформи. 
Той отхвърлял предявените условия 
за мира, но не смеел да поеме риска 
за прекъсване на мирните преговори. 
Поради това възприел тактиката на 
отлагане и изчакване, внушена на тур-
ските управляващи среди и от посла-
ниците на Англия и Австро-Унгария 
в Цариград, които твърдели, че Висо-
ката порта не бива да прави на Русия 

„преждевременни отстъпки“.
 
Игнатиев и Нелидов трябвало да из-
ползват целия си дипломатически 
такт и настойчивост, за да завършат 
успешно започнатите преговори. Те 
били убедени, че Османската империя 
не можела да си върне по диплома-
тически път това, което изгубила във 
войната, а мирният договор щял да за-
твърди нейните резултати.
 
В допълнителна инструкция за воде-
не на мирните преговори, подписана 
от Горчаков на 20 януари/1 февруари 
и изпратена на Игнатиев до Одрин по 
куриер, били съобщени възраженията, 
направени от английското и австроун-
гарското правителство по двустран-
ното решаване от Русия и Турция на 
въпроси от общ интерес за Великите 
сили. Австро-Унгария като съседка 
на Турция отхвърляла създаването на 
голяма България и продължителното 
пребиваване на руските войски в нея. 
Англия заставала зад своите среди-
земноморски интереси, защитавани 
от съществуващите договори. И двете 
страни се позовавали на Парижкия 
договор от 1856 г., на когото били стра-
ни-гаранти и считали, че промените 
му трябвало да станат с тяхно участие. 
Това ги сближило, което окуражило 
Англия да действа по-агресивно.
 
„При това положение - пишел Горча-
ков в инструкцията, - струва ми се е 
трудно да издържим, без да изменим 
програмата, която беше начертана от 
вас за предварителния мир.” Виена 
споменала за „конференция” и руско-
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то правителство се съгласило на така-
ва. На нея трябвало да бъдат разгле-
дани и решени от всички държави по 
общо съгласие „въпросите, отнасящи 
се до европейските интереси”. Зато-
ва те трябвало да бъдат отложени и 
да не се разглеждат сега. Трудностите 
идвали от определянето кои въпроси, 
породени от войната, трябва да се раз-
глеждат на непосредствено договаря-
не с Турция и кои подлежат на евро-
пейско споразумение.
 
Руският канцлер считал, че при тези 
обстоятелства трябвало да се действа 
„извънредно предпазливо” по отно-
шение на политическите въпроси. За 
предпочитане било „да не се придава 
на документа за предварителен мир 
характер на формален и окончателен 
договор, а да бъде само обикновен 
предварителен протокол”. В записки-
те си Игнатиев споделя, че не бил съ-
гласен с това мнение. Такъв протокол 
вече бил подписан при сключване на 
примирието и в този аспект нямало 
никакъв смисъл той да идва в главна-
та квартира.
 
Под натиска на английската и австро-
унгарската дипломация и при опас-
ността от избухването на нова война 
руското правителство в този момент 
проявило склонност към отстъпки, 
които подкопавали значимостта на 
мирните преговори с Турция. Така по 
отношение на определянето на гра-
ниците на България, които били вече 
очертани и подписани в основите на 
мира, Горчаков, имайки предвид въз-
раженията на Андраши, изразил опа-

сения, че вероятно този въпрос ще 
влезе в категорията на политическите 
въпроси, подлежащи на преразглеж-
дане и неговото решаване сега щяло 
да бъде временно и случайно. Затова 
препоръчал на Игнатиев на място да 
прецени дали да се водят преговори за 
границите или да се премълчи, като се 
запишат само някои по-общи принци-
пи, на които Портата била съгласна.
 
Песимистичният и дефанзивен тон на 
допълнителната инструкция бил пов-
торен в още един документ, адресиран 
до Игнатиев. Това била телеграма от 
28 януари/9 февруари, в която специ-
ално се засягал въпросът за Проливи-
те, от който най-много се интересувала 
Англия. Канцлерът обяснил, че по ку-
риер изпраща допълнителни инструк-
ции, но преговорите не трябвало да 
спират. Те трябвало да се водят, като 
се има предвид, че въпросът за преми-
наването през Босфора и Дарданелите 
ще се предостави за решаване на кон-
ференцията.
 
По-нататъшните действия на руския 
дипломат показват заставането му 
зад кауза, за която по-късно той ще 
напише: „Ако в Сан Стефано се бяхме 
ограничили само с редакцията на про-
токола, Русия би се представила като 
провинил се ученик, с празни ръце 
и тогава всички наши искания биха 
били намалени до немай къде.” Спо-
ред Игнатиев при преговорите той ус-
пял да накара турците да се съгласят с 
голяма част от първоначалните руски 
искания. Накрая самите турци молели 
договорът да приеме окончателен вид 
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и затова дори султанът го ратифици-
рал. Недоумяващо било, защо в полза 
на Европа руското правителство по-
желало целият договор да бъде обявен 
за предварителен, подлежащ на раз-
глеждане от „враждебните европей-
ски кабинети”.
 
Игнатиев останал верен на убеждение-
то си за провеждане на по-решителна 
политика спрямо Турция и западните 
държави. В донесение до Горчаков от 
3/15 февруари той изтъкнал, че в дого-
вора за примирие неправилно е прие-
то да останат в турски ръце градовете 
Шумен и Варна, а също и югозапад-
ната част на България, автономията 
на която „ние сме длъжни да изисква-
ме от Турция”. Съображенията били, 
че оставането на Македония в турски 
ръце ще предизвика масово бягство на 
българи от нея, ще лиши княжеството 
от излаз на Бяло море и ще увреди не-
говите търговски интереси.
 
Игнатиев изложил и неодобрение-
то си, че руските войски спрели своя 
ход преждевременно и не стигнали до 
стратегическите височини над Цари-
град. Турските пълномощници отлич-
но разбрали, че воденето на преговори 
ще има друг резултат, когато руските 
топове господстват над турската сто-
лица и главната квартира се намира 
пред вратите й. Затова побързали да 
сключат примирие. Не само мюсюл-
манското население, а вероятно и чуж-
дестранните посолства щели при тази 
ситуация да настояват Портата да из-
пълни безпрекословно руските иска-
ния, за да се махне военната заплаха. 

Почивката, дошла след примирие-
то, щяла да бъде използвана от тур-
ското правителство, за да си върне 
самообладанието, да се споразумее 
с европейските държави и да стегне 
армията, защитаваща града с части-
те, евакуиращи се от Солун, Варна и 
Трапезунд. Давайки си сметка за това 
обстоятелство, главнокомандващият 
телеграфирал на императора, че днес 
завладяването на Цариград било да-
леч по-трудно, отколкото преди две 
седмици и ще бъде още по-трудно след 
петнадесет дни.
 
Преговорите били усложнени от две 
обстоятелства. Появяването на ан-
глийският флот в Дарданелите и на-
влизането след това на част от него в 
Мраморно море, съвпаднали с идва-
нето на първия турски пълномощник 
в Одрин и повлияли на неговото пове-
дение. Той трябвало да се съобразява 
с турските сановници, които се съпро-
тивлявали на преговорите и разчита-
ли на чужда подкрепа, каквато идвала 
от австроунгарското и най-вече от ан-
глийското посолство в Цариград.
 
Даденото вече съгласие на Русия за 
конференция, която турците възпри-
емали като място, където окончател-
но ще се решат „източните въпроси, в 
които има замесени европейски инте-
реси”, също било използвано за про-
такане на преговорите, особено при 
определянето на въпросите, които да 
бъдат засегнати в двустранния дого-
вор. Сафвет паша признал, че самият 
той не разбирал практическото зна-
чение на преговорите, както и вложе-
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ните усилия на участниците в тях да 
защитават противоположните си ин-
тереси, щом като решенията можели 
да бъдат променени от други държави.
 
Портата се колебаела да прави какви-
то и да е отстъпки, защото разбира-
ла, че като отстъпи повече сега, това 
ще възбуди ревността на останалите 
държави и на бъдещата конференция 
всяка държава ще поиска да получи 
съответна облага. Турция нямала да 
може да удовлетвори всичките и щяла 
да изпадне в трудно и опасно положе-
ние. В същото време великият везир и 
някои от министрите застъпвали дру-
га гледна точка. Те били съгласни да 
направят по-големи отстъпки, защото 
считали, че ако се установяло твърдо 
съгласие между двете договарящи се 
страни, конференцията щяла да бъде 
принудена да се ограничи само с при-
емането за сведение на сключения 
вече договор. Имало и трети момент: 
ако руските искания били счетени за 
прекомерни, Портата щяла да бъде 
принудена да прекъсне мирните пре-
говори и да остави западните държави 
да защитават Турция по време на бъ-
дещата конференция.
 
В личен разговор Сафвет паша спо-
делил на познатия му от Цариград-
ската конференция руски дипломат 
за „странната” си съдба. На конфе-
ренцията той не се подал на едино-
душните искания на европейски-
те представители, а сега в главната 
квартира на победилата Турция ру-
ска армия, трябвало да моли за мир. 
 

„Като че ли само да Ви достави удо-
волствие – с горчива ирония казал 
пашата,- бъдещият мирен договор ще 
бъде скрепен със същия подпис, както 
и документа, отхвърлил на Цариград-
ската конференция единодушните 
предложения на Европа. Заради това, 
че тогава се отказахме да изпълним 
вашите желания за България и да от-
стъпим няколко голи канари на Чер-
на гора, сега сме обречени да изгубим 
завинаги обширни и богати области 
и пред вратите на Константинопол да 
създадем нова държава от земите, от-
нети от Турция.”
 
При воденето на преговорите за мир 
в Одрин и Сан Стефано турските де-
легати възразявали особено упорито 
по въпроса за границите на България 
и Сърбия. В първите дни Сафвет паша 
декларирал, че създаването на Бъл-
гарското княжество било несъвмести-
мо със съществуването на Османската 
империя и предлагал то да се ограни-
чи до Стара планина. Но бил притис-
нат от факта, че основите на мира били 
подписани, а в тях основна точка била 
именно: автономно княжество, на те-
риторията, населявана от българите. 
Основният стремеж на турците бил да 
се намалят по възможност земите, от-
късвани от турците и да се запази вли-
янието на Портата при окончателното 
устройство на управлението на Бъл-
гария, Босна и Херцеговина, а също 
и прякото влияние върху мюсюлман-
ското население в тези страни.
 
Николай Николаевич, който също 
участвал в преговорите, разказал на 
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Газенкампф как хитрували турците. 
Предложили безпрекословно да осво-
бодят всички крепости по Дунав за-
винаги, но при условие, че граница с 
България стане Стара планина, всич-
ки българи на юг от нея се прехвърлят 
в северна България, а турците оттам – 
в южна. Главнокомандващият комен-
тирал, че предложението е несъобраз-
но и неизпълнимо, но било причина 
за затягането на преговорите, защото 
трябвало да се намерят аргументи, с 
които то да се отклони.
 
Срещите на пълномощниците в Од-
рин се провеждали два пъти дневно. 
За първите три дни на преговорите 
Игнатиев докладвал в Петербург, че 
турците се успокоили, като се убеди-
ли, че руските войски няма да настъп-
ват напред и опасността за Цариград и 
султана е отминала, Портата се върна-
ла към старите си похвати да се пазари 
и да не се съгласява веднага на отстъп-
ки. Руският дипломат се придържал 
към исканията, които били залегнали 
в първоначалния проект. Преговорите 
за мир вървели мъчително и бавно.
 
През това време въпреки честно из-
разяваната си позиция, на руското 
правителство не се удало да подобри 
отношенията с Англия и Австро-Ун-
гария. След като Андраши получил от 
Новиков съдържанието на принципи-
те на мира и условията на примирие-
то, подписани между Русия и Турция, 
той вдигнал тревога и в резултат на-
стъпило сближаване на Австро-Унга-
рия с Англия на почвата на враждебно 
отношение и противопоставяне на Ру-

сия. Горчаков съобщил на 3/15 февру-
ари в Одрин, че не могли да отхвърлят 
искането за конференция, тъй като в 
споразумението с Портата влизали 
въпроси с европейско значение. Като 
съдел по някои признаци, канцлерът 
правел констатацията, че Русия ня-
мала да може да разчита на „повече 
справедливост от страна на европей-
ските страни”.
 
Разочарованието изглежда е накарало 
Горчаков да промени своите дотога-
вашни виждания, защото той препо-
ръчал на Игнатиев да не се придържа 
към изпратените инструкции, някои 
от които той още не бил получил, а да 
бърза със завършване на преговорите, 
за да бъдела принудена конференци-
ята да се съобразява с възможно най-
голям брой свършени факти. „Особе-
но дръжте за всичко, което се отнася 
до България”, завършва телеграмата 
си княз Горчаков. Два дена по-късно, 
след като получил телеграмите на Иг-
натиев за първите срещи със Сафвет 
паша, канцлерът веднага телеграфи-
рал: „Настоявайте твърдо на всичко, 
което беше прието от Портата като 
условия за сключването на примири-
ето.”
 
Още указания от канцлера Игнатиев 
получил на 6/18 февруари. Горчаков 
отново подчертал: „Придържайте се 
към инструкциите, взети от Петер-
бург.” По куриер били изпратени изме-
нения в тези инструкции, с надеждата, 
че на бъдещата конференция нямало 
да се срещне съпротива. Сега обаче 
трябвало да се очаква такава. Отново 
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било повторено да се бърза с прегово-
рите, за да се изпревари евентуалното 
започване на конференцията и тя да 
бъде поставена пред свършени факти. 
Канцлерът препоръчал да се набляга 
на факта, че примирието било дадено, 
след като Портата приела основните 
условия на мира и отклоняването от 
тях щяло да има съответни последици.
 
Сафвет паша заявил, че не бил упъл-
номощен да решава въпросите с тери-
ториалните отстъпки и границите на 
България, Сърбия и Черна гора. За да 
се избегнат недоразуменията и да се 
улесни турският пълномощник при 
направените от Игнатиев предложе-
ния, последният и неговите помощ-
ници приготвили карти и още при 
първия разговор те били връчени на 
Сафвет. Той пък изпратил с картите 
Осман паша в Цариград, за да вземе 
мнението на Портата и инструкции 
по този въпрос. По настояване на ру-
ските пълномощници разговорите 
започнали и продължили без да се 
изчаква установяването на точните 
граници. На деветата среща, състояла 
се на 6/18 февруари, били завършени 
редакциите на членовете, отнасящи се 
до България и те били подписани от 
пълномощниците, като въпросът за 
границите останал открит до получа-
ването на инструкциите.
 
В доклада си до Горчаков от 6/18 фев-
руари Игнатиев се оплакал, че „евро-
пейските интриги” и предстоящата 
конференция „страшно” спъвали ус-
пешния ход на преговорите. Турци-
те непрекъснато повтаряли, че няма 

смисъл да бъдат притискани и да пра-
вят отстъпки, след като нищо няма 
да бъде окончателно и всичко може 
да бъде променено на европейската 
конференция. „Свикването на конфе-
ренция е вредно за нас, невъзможно и 
опасно преди сключването на договор 
с турците”, бил категоричен Игнати-
ев. На следващия ден руският пълно-
мощник вече бил „напълно щастлив”, 
защото били подписани разпоредби-
те, отнасящи се до Черна гора, като 
граничната линия била прокарана по 
неговия проект, одобрен в Петербург.
 
След пренасяне на главната квартира 
в Сан Стефано, а с нея и на двата еки-
па пълномощници, на 13/25 февруари 
мирните преговори били възобнове-
ни. Още докато бил в Одрин, Игнати-
ев бил призован от Петербург да води 
преговорите с възможно най-голяма 
бързина, за да не даде възможност 
на англичаните и на австрийците да 
се споразумеят с турците и заедно да 
действат срещу руснаците. Те много 
бързали със свикването на конферен-
цията. Имало сведения, че предвид 
приближаването на руските войски 
до столицата, султанът нямало да се 
прехвърли в Азия, каквито слухове 
вървели преди, а на Принцовите ос-
трови и ще поиска покровителството 
на Англия.
 
Още в първия ден от пребиваването си 
в Сан Стефано, като се позовал на фа-
кта, че Портата още не била допуснала 
да започнат по същество разговорите 
за границите на Българското княже-
ство и не се е съгласила с нито едно от 
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исканията, които не били споменати 
в подписаните основи на мира, Игна-
тиев решил да се допита до Горчаков 
за възможността за даване на ултима-
тум на Портата с оглед ускоряване на 
преговорите. Отговорът на канцлера 
дошъл веднага на другия ден. Указа-
но било да се прибягва до ултиматум 
само при крайна необходимост.

Всекидневните разговори на пълно-
мощниците на двете страни в Сан Сте-
фано продължавали не по-малко от 
шест часа. Събирали се два пъти на ден 
– сутрин и вечер – предимно в дома, 
заеман от Игнатиев. Освен това на ру-
ските пълномощници се налагало все-
кидневно да посещават своите турски 
колеги между разговорите или късно 

вечерта в къщата, заета от тях, за до-
пълнителни обяснения и разговори.
 
Още в първите заседания на поднове-
ните преговори се видяло, че основ-
ният проблем остава с границите на 
България и Сърбия. Сафвет паша чис-
тосърдечно си признал че въпросът с 
границите създавал големи затрудне-

ния и че неговите инструкции били 
недостатъчни за тяхното разрешава-
не. Той предложил определянето на 
границите на България да бъде възло-
жено на специална комисия, която да 
установи границите на бъдещото кня-
жество в определен срок след подпис-
ването на мирния договор, както било 
записано в член първи на приетите 
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вече от Портата основи на мира: на ос-
нова на мнозинството на населението.
 
Това предложение било възприето 
положително от Игнатиев, защото в 
него той виждал, че турското прави-
телство вече свикнало с мисълта, че в 
състава на Българското княжество ще 
влязат всички местности, обитавани 
от българи. Но не се съгласил с пред-
ложението, защото считал, че не тряб-
вало да се рискува и да се предоставя 
решаването на въпроса на смесена ко-
мисия, чието учредяване неминуемо 
щяло да остави доста продължително 
време границите на България неопре-
делени, тъкмо в областите, където на-
селението най-много се вълнувало от 
развоя на събитията и където племен-
ните и религиозните страсти течели в 
пълен разгар.
 
Игнатиев считал, че не можел да рис-
кува да отложи решаването на въпро-
са с границите, като се имало предвид 
желанието на Австро-Унгария да се 
намеси в бъдещата участ на славян-
ските земи на Балканския полуостров. 
Още повече, че вече имал инструк-
ции от Горчаков нищо да не отстъпва, 
особено по отношение на границите 
на България и да създаде колкото се 
може повече „свършени факти” преди 
свикването на конференцията, така 
желана от Андраши.
 
На това основание Игнатиев катего-
рично отхвърлил предложението на 
Сафвет паша. По този повод руските 
пълномощници възложили на Ону да 
предупреди турските министри и ве-

ликия везир, че ако продължават да 
не се решават условията на мирния 
договор, руската страна ще даде улти-
мативен срок, в който нейните пред-
ложения трябва или да бъдат приети 
или да се заяви, че се отхвърлят.
 
От записките на Игнатиев се вижда, 
че той не е бил съвсем наясно относ-
но съдържанието на Будапещенската 
конвенция и споразумението между 
Русия и Австро-Унгария. Най-малкото 
не е имал анекса от март към догово-
ра от януари 1877 г. В разсъждения-
та си, приведени в неговите записки, 
руският пълномощник пише, че „на 
основание прочутото Райхщадско спо-
разумение и подписания договор през 
януари 1877 г. от граф Андраши и Но-
виков… Австро-Унгария се съгласи да 
се създаде голямо Българско княже-
ство и да се увеличи значително тери-
торията на Черна гора и Сърбия”.
 
В допълнителната конвенция от 6/18 
март 1877 г. по въпроса за Черна гора 
и Сърбия има известна неопределе-
ност. Казано е, че при разпадането на 
Отоманската империя императорът 
на Австрия и крал на Унгария има 
право на анексия в териториите в Бос-
на и Херцеговина, с изключение на 
частта, намираща се между Сърбия 
и Черна гора, въпрос по който двете 
правителства се въздържат да изя-
вят съгласие до идването на момента, 
когато трябва да решат този въпрос. 
 
По отношение на България текстовете 
са изразени по-еднозначно. Записано 
е, че на срещата на двамата императо-
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ри в Райхщад, в случай на териториал-
ни промени или при разпадане на Ото-
манската империя, установяването на 
една голяма компактна славянска или 
друга държава е изключено. В замяна 
на това България, Албания и остана-
лото от Румелия биха могли да се кон-
ституират като независими държави. 
Двамата императори констатирали, 
че нямат промяна в изразените гледи-
ща и декларират отново желание да ги 
поддържат като база за тяхното по-на-
татъшно политическо действие.
 
Вижда се, че съгласно договорените 
клаузи Андраши имал право да на-
стоява за спазване на постигнатите 
предварителни споразумения, според 
които при разпадане на Османската 

империя на Балканския полуостров не 
трябвало да се създава „голяма ком-
пактна славянска държава”. Под „Бъл-
гария” в конвенцията се разбирало 
единствено Северна България. Такава 
територия е имала държавата преди 
падането й под османско владичество. 
Тази „България” и „останалото от Ру-
мелия” можели да се конституират са-
мостоятелно като независими държа-
ви, но не трябвало да бъдат обединени 
заедно.
 
На 13/25 февруари към преговарящи-
те се присъединил и вторият турски 
пълномощник Садулах бей. Той бил 
познат на Игнатиев като председа-
тел на следствената комисия, която 
била изпратена в България да проу-
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чи въпроса за зверствата, извършени 
от мюсюлманите при потушаване на 
Априлското въстание. Тази комисия 
била положила всички усилия да оп-
равдае своите едноверци и да очер-
ни българите пред Европа. Като член 
на „Млада Турция” и съмишленик на 
Мидхад паша, беят симпатизирал на 
Англия. Още в първия ден насоката 
на неговите мисли показала на руски-
те пълномощници да не очакват нито 
облекчаване на хода на преговорите, 
нито благоразумна отстъпчивост, осо-
бено по отношение на исканията от-
носно България.
 
На 14/26 февруари Игнатиев доклад-
вал на Горчаков, че с турските пълно-
мощници вече били уредени въпро-
сите за Босна и Херцеговина, остров 
Крит и останалите християнски об-
ласти на Балканския полуостров, 
атонските манастири, духовенството 
и руските поклонници, търговските 
връзки и юрисдикцията за размяната 
на военнопленниците. За следващия 
ден останали границите на България 
и Сърбия и военното възнаграждение, 
което включвало искането турските 
броненосци да бъдат предадени на Ру-
сия. Пълномощниците предложили 
предвид нестабилното политическо 
положение в Цариград и интригите на 
чуждите враждебни посолства, да бъде 
постигната височайша ратификация 
на договора, който ще бъде сключен. 
При промяна на обстоятелствата от-
съствието на султанското потвържде-
ние можело да доведе до оспорване на 
договореното. Необходимо било да се 
уточни къде да стане размяната на ра-

тификационните документи. По-безо-
пасно било това да стане в Петербург, 
като Игнатиев поемал ангажимента 
да внуши на турското правителство 
мисълта за изпращане на извънреден 
турски пратеник, който да замине ед-
новременно с него в Петербург и да 
донесе ратификационният документ 
на султана.
 
Въпросът за границите обаче, бил об-
съждан безрезултатно и на следващия 
ден, когато в Сан Стефано на посеще-
ние на главнокомандващия дошъл ве-
ликият везир Ахмед Вефик паша. Той 
поздравил великия княз от името на 
султана и със сълзи на очи молел за 
смекчаване на исканията. Великият 
везир почнал да говори за среща меж-
ду главнокомандващия и султана, но 
Игнатиев парирал предложението, 
като се позовал на дипломатическата 
практика. Тъй като договорът още не 
бил подписан, на практика между Ру-
сия и Турция нямало установени ди-
пломатически отношения. Ахмед Ве-
фик веднага променил разговора като 
обещал, че договорът щял да бъде по-
дписан скоро, но пак се примолил да 
се намалят „жестоките искания”.
 
След посещението при великия княз 
везирът посетил и Игнатиев в заема-
ния от него дом, в който били събра-
ни всички останали пълномощници, 
заети със своята работа. Тук руските 
пълномощници за първи път заявили 
на везира, че крайният срок за под-
писването на мирния договор бил оп-
ределен да бъде 19 февруари/3 март 
– денят на възкачването на престола 
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на руския император Александър II. 
Същият ден Игнатиев телеграфирал 
в Петербург: „Ние не можахме да ре-
шим нито въпроса с границите на Бъл-
гария, нито пък предложеното разши-
ряване на границите на Сърбия към р. 
Лима. Очевидно, че искат да проточ-
ват преговорите. Предупредете турци-
те, че това ще свърши твърде плачев-
но за тях.”
 
Срещу Сърбия турците били много 
озлобени, тъй като смятали, че бед-
ствията, които са ги връхлетели, били 
следствие на влизането в борба сре-
щу нея на Сърбия. „Ако Сърбия не се 
бе разбунтувала през 1876 г. и не бе 
започнала войната, то и разрив с Ру-
сия нямаше да има”, казвали турците. 
Това становище действително се по-
твърждава от развоя на Сръбско-тур-
ската война и нейните последици. И 
показва, че започването на Руско-тур-
ската война не е пряко следствие от 
Априлското въстание, както твърдят 
и подчертават някои от български-
те историци. Разбира се, че по време 
на преговорите в Сан Стефано съпро-
тивата на Турция срещу увеличаване 
на границите на Сърбия и Черна гора 
била подкрепяна от Австро-Унгария, 
която се съпротивлявала на създава-
нето на силно Сръбско княжество.
 
По проекта, предявен на турските 
пълномощници в Одрин, новата гра-
ница на Сърбия достигала река Лима 
и ставала обща с тази на Черна гора. 
Така двете княжества щели да владеят 
всички сухопътни съобщения между 
Босна и Херцеговина и останалите об-

ласти на Европейска Турция. Разбира 
се, Портата се противопоставила кате-
горично да отстъпи на сърбите укре-
пените пунктове в Митровица, Нови 
пазар, Сенница и Вишеград, които 
имали стратегическо значение и дър-
жала да има сухопътна връзка с Босна 
и Херцеговина.
 
За двете провинции турските пълно-
мощници първоначално се опитвали 
да ограничат исканата автономия с 
въвеждането на реформите, предло-
жени на Портата на Цариградската 
конференция и след това споменати 
в Лондонския протокол, но както ста-
на дума, в един момент е била постиг-
ната някаква договорка. На България 
обаче, се отказвало отстъпването на 
Солун и въобще даването на княже-
ството на излаз към Егейско море. 
Турците заявявали: „Вие ни взехте 
всички наши европейски пристанища 
на Черно море, а искате още за наша 
сметка да облагодетелствате бълга-
рите с брега на Средиземно море, до-
като на това крайбрежие очевидно 
господства гръцкото племе.” Игнати-
ев признава, че след тези аргументи 
руските пълномощници се съгласили 
да отстъпят Солун и обещали, че при 
прокарването на границата, назначе-
ната за това комисия ще се съобразява 
с народността на по-голямата част от 
пограничното население.
 
Според обясненията на Игнатиев, той 
държал Солун да бъде в пределите на 
България, тъй като това място било 
прославено от славянските просвети-
тели Кирил и Методий. Но се съгласил 
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на отстъпването на града, „за да се об-
лекчи постигането на главната цел – да 
се осигури излаз на юг, към морето на 
богатото княжество, което се създава в 
сърцето на Турция и което е предназ-
начено да владее балканските прохо-
ди, т. е. да държи ключа на Балканите 
в свои ръце.” Дипломатът „миролюби-
во” се съгласил да даде възможност за 
намиране на по-оптимален вариант, 
като се удовлетворят гърците, а на 
България се даде не спорна, а сигурна 
и справедлива южна граница, излиза-
ща на Бяло море.
 
Николай Игнатиев признава, че лич-
но той приел за напълно справедливо 
присъединяването на Ниш към Сър-
бия поради близостта му до сръбските 
граници и понеже бил превзет от сръб-
ските войски. Сърбия и Румъния има-
ли претенции за Видинския санджак, 
но той считал, че там населението в 
мнозинството си било несъмнено бъл-
гарско и най-естествено било района 
да принадлежи на България.
 
В течение на вечерното заседание на 
16/28 февруари Игнатиев се убедил, 
че преговорите са навлезли във фаза, 
когато било безполезно продължава-
нето им. Турските пълномощници не 
обръщали никакво внимание на опро-
верженията, доводите и забележките 
на руските пълномощници. За това 
заседание, Сафвет паша и Садулах бей 
извикали на помощ бившия главноко-
мандващия Мехмед Али, който по това 
време бил командващ на войските, 
съсредоточени около Цариград. Той 
естествено започнал да настоява за 

промяна на предложената граница на 
Сърбия, за да осигури необходимите 
за турците съобщителни пътища. По 
отношение на южната и югозападна-
та граница на България пък, обърнал 
внимание на значителното присъст-
вие на гръцко и албанско население в 
тези райони.
 
Когато Мехмед Али се разпалил, на-
стойчиво повтаряйки на висок глас 
непрекъснато едни и същи аргументи 
и изводи, граф Игнатиев не издържал 
на тона на говорещия и рязко пре-
къснал преговорите. В записките си 
руският дипломат признава, че всъщ-
ност се е възползвал от ситуацията и 
се е престорил на раздразнен до край-
ност и на уж загубил всякакво търпе-
ние, за да обяви прекъсването.
 
На турските пълномощници Игнатиев 
заявил, че доколкото могли, руските 
представители изменили първона-
чалните си предложения, но повече 
нямали право да вървят по пътя на 
отстъпките. И ще бъдат принудени да 
прекратят всякакви мирни прегово-
ри, ако не се приеме граничната ли-
ния, която била предложена вече като 
отстъпка. Щом Портата се мъчела да 
включи в преговорите офицерите от 
генералния щаб и то в последния мо-
мент, той бил длъжен веднага да уве-
доми главнокомандващия. „Той ще 
обсъди и ще съумее да отговори на ва-
шия военачалник с други аргументи, 
по-убедителни от моите, още повече, 
че между нас нищо не е сключено и 
прекратяването на примирието може 
да бъде обявено по всяко време”, зая-
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вил Игнатиев. След което заедно с Не-
лидов напуснали заседанието, въпре-
ки усилията на напълно объркалия се 
Сафвет, който пребледнял, молел да 
забравят непредпазливите думи на 
Мехмед Али и да възобновят прегово-
рите.
 
Игнатиев уведомил за случилото се 
Николай Николаевич, като заявил, че 
смята за целесъобразно примирието 
да бъде обявено от него като главно-
командващ за прекратено и войските 
придвижени напред. Великият княз 
посрещнал уведомлението с остро 
възражение, опасявайки се от въвли-
чане на Русия в нова война, този път 
не само против Турция, но и против 
Англия. Друг изход от създалото се по-
ложение обаче нямало. Турските де-
легати или е трябвало да приемат ру-
ските предложения, или ако откажат 
- да се възобновят военните действия. 
В такъв смисъл Игнатиев и Нелидов 
съставили ултиматум до турските пъл-
номощници.
 
Ултиматумът в крайна сметка не бил 
връчен. Според Игнатиев рано сутрин-
та турските пълномощници изпрати-
ли да го предупредят, че те приемат 
всички негови условия и ще се явят на 
срещата. Сафвет паша най-смирено се 
извинил за станалото вечерта на пред-
ния ден и молел руските пълномощ-
ници да приемат Мехмед Али паша, 
който се връщал в Цариград и искал 
да се извини, че си позволил да излезе 
извън военната сфера. Което и стана-
ло – Игнатиев го приел и му простил.
 

Газенкампф обаче, е записал в днев-
ника си друг развой на нещата. Игна-
тиев уж бил придумал Николай Нико-
лаевич да демонстрира настъпление 
към Цариград. На 17/29 февруари в 
10 часа преди обяд руските войски, 
настанени в Сан Стефано и околните 
места, били построени пред Сан Сте-
фано с фронт към турската столица. 
Дадена била заповед за настъпление и 
когато били изминати 200-300 крач-
ки, прозвучала команда „стой”, след 
което движението било преустано-
вено. Тази демонстрация на руските 
войски направила, според секретаря 
на главната квартира, силно впечатле-
ние на турските делегати, те смирено 
се извинили и пожелали преговорите 
да бъдат възобновени.
 
Игнатиев не споменава за уговорка 
с главнокомандващият за такава де-
монстрация. Може да я е пропуснал, 
но възможно е това да е било някаква 
репетиция за парада, който щял да се 
проведе на 19 февруари/3 март, дори и 
да не бъде подписан мирния договор, 
тъй като тогава бил денят на встъпва-
не на Александър II на престола.
 
Пак Игнатиев пише и за трети вари-
ант, който довел до промяна в пове-
дението на турските пълномощници. 
Той цитира съобщение на Ону от 16/28 
февруари, че Ахмед Вефик и Реуф из-
пратили вечерта при Сафвет офицер, 
който да му предаде от името на сул-
тана нареждане да не моли повече за 
инструкции, а да се ограничи с пред-
ставените възражения и забележки на 
Портата и ако след това руските пъл-
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номощници не отстъпят, да подпишат 
предложените им от тях условия. Сул-
танът бил непоколебим само срещу 
предаването на турските броненосци 
на Русия, като военно възнагражде-
ние за победителя. Министрите също 
потвърдили, че на турските пълно-
мощници са изпратени категорични 
инструкции за необходимостта неза-
бавно да се подпише мирния договор.
 
От ново съобщение на Ону, изпратено 
на следващия ден, се подразбира, че 
Сафвет паша поискал да получи пъл-
номощия за подписване на договора от 
съвета на султана. Съветът бил свикан 
незабавно същия ден, заседавал и об-

мислял съдържанието на исканото ре-
шение, което на следващия ден щяло 
да бъде изпратено. Сафвет загубил ум 
и дума, пред заплахата от ултиматума, 
но го било страх да подпише догово-
ра, защото щял да доведе до ужасни 
последици за страната. Ахмет Вефик 
уверявал, че проектът за решението 
на съвета било подготвено в потвърж-
дение на исканото от него. На Сафвет 
щяло да бъде изпратено категорично 
нареждане да подпише договора, като 
преди това постави забележките си на 
руските пълномощници.
 
Независимо поради коя от посочените 
причини, но на 17/29 февруари пре-
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говорите продължили успешно, като 
били приети предложенията за гра-
ниците на българската държава, Сър-
бия, Черна гора и териториалните от-
стъпки в Кавказ. В телеграмата, която 
Игнатиев изпратил до Горчаков, било 
докладвано: „За да се преодолее съ-
противата на турците, за да се ускори 
сключването на мира и да се избегнат 
затрудненията с Австро-Унгария, бях 
принуден да се откажа от общата за 
Черна гора и Сърбия граница, която 
фигурираше в първоначалния проект 
и в моите искания и предложих ново 
очертание на границите, което както 
ми се струва не трябва да предизвика 
сериозното противодействие на Вие-
на.”
 
На 18 февруари/2 март отново ситуа-
цията станала конфликтна. Сам глав-
нокомандващият изпратил телеграма 
по този повод на императора: „Прего-
ворите се затягат поради провокаци-
ите на Лейърд, който пише на свое-
то правителство измислици за наша 
сметка, в които го поддържат Зичи и 
Фурние. Главните затруднения за тур-
ците са – новата граница на Кавказ, 
особено при Саганлунг и Баязет и па-
ричното възнаграждение.”
 
Газенкампф споделя, че целият ден 
минал в тревожно безпокойство. По 
лицата на великия княз и Непокой-
чицки личало, че мирните преговори 
висят на косъм, който всеки момент 
може да се скъса. Вечерта главноко-
мандващият присъствал на заседание-
то на преговарящите и после отново 
телеграфирал в Петербург: „Вечерта 

си поговорих сериозно с пълномощ-
ниците, работата се нарежда добре.”
 
Големият въпрос, който трябвало да 
бъде решен този ден, бил за така наре-
ченото военно възнаграждение, което 
включвало всички направени разходи 
от Русия за мобилизацията, въоръжа-
ването и съсредоточаването на Дунав-
ската и Кавказката армия, т. е. издръж-
ката на войските от есента на 1876 г. до 
връщането им в Русия; издръжката и 
връщането в родината им на турските 
военнопленници; поправката, попъл-
ването и обновяването на ж. п. линии-
те поради усилената им експлоатация. 
Освен това руските пълномощници 
поискали да се заплатят щетите на 
дунавските и черноморските градове, 
които турците обстрелвали.
 
Когато турците чули, че общата сума 
на възнаграждението възлизала на 
1400 милиона рубли, те изпаднали в 
пълно отчаяние. Сафвет само промъл-
вил, че при финансовото състояние, в 
което се намирала Турция, тя никога 
нямало да може да изплати тази сума. 
Затова те сами предложили това, кое-
то и Игнатиев очаквал: за сметка на 
възнаграждението Турция да отстъ-
пи на Русия някои територии, като в 
Европа със сигурност била Добруджа. 
Големите спорове станали за терито-
риите в Анадола. Накрая се стигнало 
до споразумение на Русия да се отстъ-
пят Добруджа, Батуми, Карс, Ардахан, 
Кагизман и Баязид, които били при-
равнени на 1100 милиона рубли. Иг-
натиев обявил, че проявявайки „огро-
мно снизхождение” Русия искала като 
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парично възнаграждение само 300 
милиона рубли и в знак на уважение 
към султана се отказвала от турските 
броненосци.
 
На запазената гравюра, показваща 
участието на великия княз в прегово-
рите, очевидно е даден момент, когато 
се разглеждат въпросните територии. 
Вечерта на 18 февруари/2 март чети-
римата пълномощници подписали 
протокола с разписаните в него клау-
зите, с които Турция се задължила да 
възстанови на Русия всички понесени 
от нея щети.
 
От сутринта до късно вечерта този ден 
пълномощниците преговаряли и кога-
то всички членове били окончателно 
редактирани и скрепени с подписите 
им след старателна проверка, секрета-
рите на граф Игнатиев започнали да 
преписват окончателно подготвени-
те за тържествено подписване екзем-
пляри на договора. Заедно с това били 
изработени картите на България, Сър-
бия и Черна гора и на новите руски 
граници в Азия и Добруджа. В къщата, 
заемана от Игнатиев, работата кипяла 
цяла нощ. Една гравюра показва тази 
дейност в момент, когато я наблюдава 
току що дошлата в Сан Стефано гра-
финя Игнатиева.
 

 
 
Около 5 часа след обяд на 19 февруа-
ри/3 март мирният договор бил по-
дписан. Продължилите 17 дни прего-
вори завършили с успех. От името на 
селището, където бил подписан, до-
говорът станал известен като Сансте-
фански мирен договор. По взаимно 
съгласие текстът на документа тряб-
вало да бъде оповестен след ратифи-
цирането му, което се предвиждало да 
стане в срок от 15 дни. Санстефанският 
мирен договор бил наречен „прелими-
нарен“, тъй като руското правителство 
предварително се съгласило урежда-
нето на някои въпроси, засегнати в 
договора, да бъде извършено от про-
ектирания конгрес на Великите сили. 
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Вечерта Игнатиев изпратил телеграма 
до Горчаков: „Имам удоволствието да 
Ви съобщя, че току що е подписан пре-
лиминарният договор. Текстът се при-
ближава до първоначалния проект 
[донесен от Игнатиев от Петербург] с 
някои допълнения. Искането да ни се 
отстъпят броненосците е изоставено. 
Относно паричното възнаграждение е 
решено, че Портата ни дължи триста 
милиона рубли. Начинът на плащане 
и обезпечаването му са предоставени 
за по-нататъшно споразумение меж-
ду двете правителства. Границите на 
България са определени според пър-
воначалния проект заедно с морското 
крайбрежие около Кавала. Само гра-
довете Солун и Одрин остават на тур-
ците.”
 
Телеграмата на великия княз до им-
ператора гласяла: „Имам щастието да 
поздравя Ваше величество с подпис-
ването на мира. Господ ни сподоби, 
господарю, да завършим предприето-
то от Вас велико и свято дело. В деня 
на освобождаването на селяните [от 
крепостничеството] Вие освободихте 
християните от мюсюлманското иго.”
 
Съгласно разпореждането на Горча-
ков договорът бил обявен за прели-
минарен, но бил подписан от султана. 
Макар и прелиминарен, Санстефан-
ският мирен договор уреждал редица 
положения на Източния въпрос. Той 
осигурявал държавната независимост 
на съюзните с Русия балкански държа-
ви — Черна гора, Сърбия и Румъния. 
В границите на първите две се включ-
вали нови територии, а на Румъния се 

отстъпвала Северна Добруджа. Дого-
ворът осигурявал придобиването на 
административна автономия и други 
права за християнското население в 
Европейска и Азиатска Турция. Той 
бил голяма крачка напред във веков-
ната борба на поробените народи за 
извоюване на национална свобода и 
за премахване на османската феодал-
на система, която задържала тяхно-
то развитие по пътя на историческия 
прогрес.
 
Според чл. 6 на договора след бли-
зо пет века османско владичество на 
българите се признава правото да съз-
дадат самоуправляващо се, плащащо 
данък княжество, с християнско пра-
вителство и земска войска.
 
След подписването на Санстефанския 
мирен договор на 10 март 1878 годи-
на лондонският вестник „Таймс” опо-
вестил: „Правителството на Нейно Ве-
личество казва „не”. Днес лорд Дарби 
заяви, че британското правителство, 
подкрепяно от правителствата на бол-
шинството европейски страни, кате-
горично отказва да признае грабител-
ските условия за мир, натрапени на 
Турция от неумерените апетити на цар 
Александър. Санстефанският трактат 
противоречи на интересите на евро-
пейската безопасност и трябва да бъде 
преразгледан на специален конгрес, 
на който да вземат участие всички ве-
лики държави.” Борбата на Великите 
сили с Русия продължавала.
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1.1. Начало на Руско-турската война 
през 1877 г.: Л 1 - с. 394; Л 2 – с. 35; Л 
3 – с. 6; Л 14 - с. 7-8.
 
1.2. Изостряне на отношенията меж-
ду Русия и Англия: Л 1 - с. 311, 314-315, 
331, 346, 395; Л 4 - с. 24-25, 29-30, 301-
303; Л 5 - с. 269-273; Л 7 - с. 27, 28, 82-
83; Л 9- с. 33-51; Л 10 - с. 515-523, 528-
535; Л 12 – с. 530-533; Л 14 - с. 7-9.
 
1.3. Преговори на Англия за съвмест-
ни действия с Австро-Унгария: Л 9 
– с. 71-83; Л 10 – с. 523-529, 534-537. 
 
Част втора
 
2.1. Руските войски навлизат в Бълга-
рия: Л 2 – с. 163 и 178.
 
2.2. „Демонстрация” на английският 
флот при Дарданелите: Л 2 – с. 19, 35, 
82, 115; Л 9 – с. 77, 93-94 ; Л 10 – с. 550-
551, 558-559, 561-562.
 
2.3. Неформален съюз между Англия 
и Австро-Унгария: Л 9 – с. 80-82 ; Л 10 
– с. 531, 537, 542, 558, 559
 
2.4. „Секретната” мисия на полковник 
Уелсли: Л 2 – с. 114-115; Л 4 – с. 119-
120, 142-143, 219, 241-242; Л 9 – с. 95-
107; Л 10 – с. 545, 565-575; Л 14 – с. 17.
 
2.5. Планове за английска окупа-
ция на Дарданелите и Галипол-
ския полуостров: Л 2 – с. 114-115; 
Л 9 – с. 100; .Л 10 – с. 563-565, 573; 
 
Част трета
3.1. Основите на мира: Л 4 - с. 315, бел. 

61 и 62; Л 5 - с. 275-290; Л 7 – с. 77; Л 
9 – с. 109, 115-117; Л 11- с. 3-4, 11; Л 12 
– с. 534-535; Л 14 – с. 23, 25, 124-125; Л 
16 – с. 242-243, 278.
 
3.2. Турция търси европейско посред-
ничество, Англия се активизира: Л 2 – 
с. 391; Л 3 – с. 59; Л 6 – с. 349; Л 9 – с. 
117-119, 127-129, 132, 143-145; Л 11 – с. 
4-7, 11, 18-20, 33-38, 44, 103-104, 118; Л 
14 – с. 30, 31.
 
3.3. Турция иска примирие с Русия: Л 
3 – с. 23, 26, 35, 43; Л 5 – с. 309-311; Л 
6 – с. 286-287, 295-298, 306, 308, 310, 
314-315, 317-319, 330-331, 338-339, 341-
347; Л 9 – с. 131-136; Л 11 – с. 25; Л 14 
– с. 32-33.
 
3.4. Мирният договор между Русия и 
Турция ще бъде предварителен: Л 9 – 
с. 130-134; Л 11 – с. 22-23, 83-85, 89; Л 
12 – с. 535-536; Л 14 – с. 29-32.
 
3.5. Англия предлага на Австро-Унга-
рия съюз против Русия: Л 1 – с. 346; Л 
3 – с. 43, 58-59; Л 9 – с. 60, 141-148; Л 
11 – с. 38, 44-46, 49, 51-56, 105; Л 14 – с. 
30, 32, 33, 34.
 
3.6. Одринското примирие: Л 3 
– с. 43; Л 5 – с. 291-292, 295, 304-
305; Л 6 – с. 348-350, 354, 389-394, 
397, 399-400, 449; Л 14 – с. 32-35 
 
Част четвърта
 
4.1. Подготовка на Русия за сключване 
на предварителен мирен договор: Л 6 
– с. 400; Л 5 – с. 291-297, 301-303, 307-
308, 311-329, 368-369, 383, 400-401. 
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4.2 Английският флот влиза в Мра-
морно море: Л 3 – с. 91, 106-107; Л 
5 – с. 432, 447, 449, 467, 497; Л 6 – с. 
422-423, 428-437, 440, 443-444, 459; Л 
9 – с. 155-156, 158-166, 185-186; Л 11 – с. 
99-101, 106, 116, 122-124, 138; Л 14 – с. 
36-37.
 
4.3. Руските войски влизат в Сан Сте-
фано: Л 3 – с. 75; Л 5 – с. 406-409, 
432-433, 449-462, 468-469, 472-475; 
Л 6 – с. 440-442, 444, 447-448, 450-
452, 455, 458, 466; Л 14 – с. 38-39. 
 

Част пета
 
5.1. Решение за свикване на европей-
ска конференция: Л 9 – с. 150; Л 11 – с. 
82-83, 87-88, 91-92, 101; Л 12 – с. 538; 
Л 14 – с. 39.
 
5.2. Сключване на Санстефанския ми-
рен договор: Л 5 – с. 390-394, 399-400, 
404-406, 410-412, 418-420, 424-427, 
434, 436, 441-446, 473-479, 485-489, 
493, 501-505, 514-515, 536-546, 551-556, 
567-600; Л 10 – с. 388-389.

БГ Наука може да се използва като учебно помагало по история, физика, би-
ология и т.н. Материалите в списанието са поднесени по приятен и удобен за 
възприемане начин. 

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

www.nauka.bg 
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Хигиена и санитария

Още при цар Тарквиний Древ-
ни (VI в. пр. н. е.) в град Рим 
започнало пресушаването на 

заблатените низинни участъци око-
ло форума посредством канали. Била 
упостроена отточна канализация – 
т. нар. Cloaca maxima /която дейст-
ва и досега/. Естествено помийните 
води се изливали в Тибър, ето защо 
от IV в. пр. н. е. било забранено вода-
та в реката да се употребява за пиене. 
Едно от най-ранните писмени сви-
детелства за отношението на римля-
ните към хигиената и опазнаването 
на здравето се открива в постановле-
нията на Законите на 12-те таблици.  
‘1.Нека мъртвите не бъдат погребвани 
и изгаряни в града:

5. Нека костите на мъртвеца не бъ-
дат събирани, за да бъде извърше-
но погребение с изключение ако той 
е загинал в битка или в чужбина;  
9. Законът забранява без съгласието 
на собственика да се пали клада или 
копае могила на растояните по-мал-
ко от 60 стъпки до принадлежащата 
му сграда;Наблюдението за спазва-
нето на тези закони и предписания 
се извършвало от едилите, които сле-
дяли за общественото строителство, 
благоустройството на града и орга-
низирането на зрелища за народа.’  
 

Акведукти
С увеличаването на населението на 
Вечния град подземните източници 

Медицината в 
Древен Рим

Автор: Владимир Попов
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11913
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на вода и малките рекички не могли 
да доставят необходимото количество 
вода на жителите. Ето защо от IV в. 
пр. н. е. започнало изграждането на 
акведукти /в превод - водни пътища/. 
По тези каменни мостове, крепящи 
се на поредица от арки се доставяла 
чиста питейна вода от планинските 
извори. Често акведуктите били и с 
подземни участъци, изградени от ке-
рамични или оловни тръби. Първият 
римски акведукт, дълъг 16,5 км., бил 
построен към 312 г. пр. н. е. от цензо-
ра Апий Клавдий. 40 години по-късно 
бил построен втори, дълъг 40 км. Към 
началото на 1 в. едномилионният град 
бил захранван с вода от 11 акведукта, 
общата дължина на които съставлява-
ла 436 км. За денонощите те подава-
ли в града 1,5 милиона кубични метра 
вода. Това означава, че на тогавашен 
жител се падали от 600 до 900 литра.
 
Терми и храмова медицина
 
В Древен Рим до III в. пр. н.е. почти 
нямало собствени лекари. Считало се, 
че за поддържане на здравето е дос-
татъчно редовното ходене в термите. 
Във всяка терма имало статуи, посве-
тени на бог Асклепий /на латински – 
Ескулап/ и Хигия.

Почитала се и италийската богиня 
Салута /откъдето произлиза и при-
ветствието Salve/ считаща се за за-
крилница не само на личното, но и 
на общото здраве и благополучие.  
Храмовата медицина, подобна на 
гръцката се появила в Рим по време на 
чумна епидемия в началото на III. В. 

пр. н. е. Специално от Епидавър била 
докарана статуя на Асклепий и свещен-
на змия. Естествено, след пристигане-
то на божеството, епидемията веднага 
спряла. В благодарност, на остров на 
река Тибър /наречен на името на бога 
Ескулап/ била изградена лечебница. 
 
Отглеждане на лекарствени рас-
тения
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В древността различните заболява-
ния били лекувани с билки. Римля-
ните считали, че най-добрите билки 
растат на о-в. Крит, затова с голяма 
популярност се ползвали растенията 
докарани оттам. Всеки заможен рим-
лянин отглеждал в градината си ле-
чебни растения. Градинарството било 
на особена почит, даже се създавали 
парници за топлолюбивите видове. 
Упоменание за лечебните свойства на 
растенията имаме при Марк Порций 
Катон Стари /234—149 г. пр. н. е/ – ви-
ден политик, автор на обширния труд 
„За земеделието“. Там той описва най-
популярното средство за лечение: „Зел-
ката от всички зеленчуци е най-първа. 
Яж я варена или сурова.. Тя помага по 
чуден начин за храносмилането... На-
трий я и я приложи към раните и обри-
вите си... Тя всичко ще излекува и ще 
прогони болката от главата и очите...“ 
В римското общество високо се цене-
ли и ароматните растения. Считало се, 
че уханието на мента повдига настро-
ението и засилва мисловния процес. 
Така римският историк Плиний Стари 
постоянно носел на главата си венец от 
ментови листа. По време на угощени-
ята такива венци били раздавани и на 
гостите, а триклиниите и масите били 
натъркани отново с това растение.

Гръцките традиции в римската 
медицина 

Първите лекари в Рим били най-чес-
то гърци, голяма част от тях дока-
рани като роби от победоносните 
походи. Всеки състоятелен римски 
гражданин се стремил да си купи роб 

лекар /servus medicus/. Робът леку-
вал стопанина и неговото семейство 
и дори бил освобождаван за заслу-
гите си, с цел да развие частна прак-
тика и да осигури допълнителен до-
ход на бившия си господар, който 
го покровителствал. За наказване 
на несполучливите лекари същест-
вували и специални постановления.  
От края на III в. пр. н. е. в столицата на 
Римската република започнали да се 
появяват и свободни лекари от гръц-
ки произход. Най-голяма известност 
получил пелопонесецът Архагат /гр. 
Archagathos/. Той започнал практи-
ката си през 219 г. пр н. е. и римля-
ните му осигурили къща за частната 
му практика, а също и римско граж-
данство. В началото кариерата му се 
развила успешно, но по-късно заради 
манипулациите си получил прякора 
‘кожодер’ и практиката му западнала.  
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Гръцките лекари считали, че причи-
ната за болестите може да бъде уста-
новена, след като се познае човешката 
природа. Затова в Гърция медицината 
била така тясно свързана с филосо-
фията, а по-точно с учението за сти-
хиите, развито в трудовете на Ем-
педокъл и Аристотел. Въз основа на 
това учение били разработени класи-
ческите методи за лечение с проти-
воположното. Сухотата се лекувала с 
влага, топлината – със студ, умората 
с почивка, изтощението – с хранене.  
Голямо влияние на римската ме-
дицина оказали александрийски-
те емпирици. На римляните, кои-
то не обичали много философията 
им допаднало особено атомистич-
ното учение на Демокрит и Епикур.  
Това най-красноречиво личи при Тит 
Лукреций Кар /99-55 г. пр. н. e./ в не-
говата поема „За природата на неща-
та“, където той засяга и медицинското 
естествознание в контекста на атомис-
тичното учение.

Според Лукреций организмите са из-
градени от малки движещи се частици 
– атоми. Освен опит да се обяснят про-
цесите в живите организми, тяхното 
размножаване, оцеляване и измиране, 
той дава своето тълкуване на заразните 
болести. Според него те са външни зло-
вредни фактори. Причината за тяхна-
та поява той търси в отровния въздух, 
като добавя, че е възможно заразата да 
бъде пренесена с храна, почва и вода. 
 
Гръцкият привърженик на атомистич-
ното учение бил гръкът Асклепиад /
ок. 128-40 г. пр н.е./ — един от най-из-
вестните римски лекари. Произхож-
дал от Витиния. След обучението си в 
Атина, практикувал известно време в 
Гърция, а след това се преселил в Рим, 
където станал много известен. 
 

Според него свободната циркула-
ция на атомите в човешкия органи-
зъм е основен залог за здравето. За-
това движението /пеша или на кон/, 
физическите упражнения, масажът 
и растривките със студена вода са от 
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жизненоважно значение за човека. 
Асклепиад се опитал да създаде собст-
вена школа и оборвал Хипократови-
те методи. Той считал, че приемът на 
средства, предизвикващи разстрой-
ство и повръщане, както и седенето 
на топло изтощават организма. Спо-
ред него: „Най-добре е да се живее в 
съгласие в с природата си”. Съответ-
но заболяването според него било 
причина от застояването на части-
ците в тялото. Естествено терапията 
му включвала диета, пиене на много 
вода, студени бани, активно движе-
ние и били в съответствие с актив-
ния характер на римляните. Според 
него лечението трябвало да бъде без-
опасно, бързо и приятно за болния, 
а процедурите да носят удоволствие. 
Някои негови методики били дос-
та екстравагантни – парализираните 
били люлеени, за да бъдат раздвиже-
ни, болните от треска били държани 
на светло и не им давали да заспят, 
тъй като според лекаря „най-доброто 
средство от треска е самата треска“. 
Всеки метод бил строго индивидуален 
в зависимост от характера на заболя-
ването. Рядко назначавал лекарства. 
Според Асклепиад човек, който водел 
здравословен и активен начин на жи-
вот не се нуждаел от услугите на лека-
ря. Явявайки се олицетворение на тези 
идеи той живял до дълбока старост и ум-
рял в резултат на нещастен инцидент.  
Последователите на Асклепиад разви-
ли учението му като внесли измене-
ния в неговата теория. Те допуснали, 
че атомите, от които състои органи-
змът на човека, са твърди и течни. 
Причина за заболяването било непра-

вилното им смесване, което запуш-
вало съдовете. Излишъкът на твър-
ди частици водел до напрягане, а на 
течни – до отслабване. При здравите 
хора те били в равновесие. Тези идеи 
довели до създаването на концепци-
ята за тонуса, повишаването или спа-
дането на който води до заболяване. 
Гръцката медицина получила пъл-
но признание в Рим от Юлий Цезар, 
който през 46 г. пр. н. е. издал едикт, 
даващ почетно римско гражданство 
както на лекарите, дошли от Гърция, 
Мала Азия и Египет, така и на местни 
жители, занимаващи се е медицина. 
По време на царстването на Октавиан 
Август лекарите били освободени от 
налози, след като придворният доктор 
/ученик на Асклепиад/ Антоний Муза 
излекувал императора от хроничния му 
ревматизъм с помощна на студена вода. 
Много похвали по адрес на Асклепиад 
могат да се открият в медицинското 
съчинение на Авъл Корнелий Целз.

Римската медицина в произведе-
нията на Целз и Диоскорид
 
От изтъкнатите римски автори, пи-
сали медицински съчинения, първо 
място безспорно заемат Авъл Корне-
лий Целз /25 г. пр н.е.- 50 г./ и Педа-
ний Диоскорид /40 – 90 г./. В трудо-
вете им са обобщени разнообразните 
медицински познания на римляните. 
 
В трактата от 8 книги „De medicina”, 
Целз описва трите направления в ме-
дицината – емпирично /създадено 
от александрийците/, методично /от 
Асклепиад/ и догматично /учението на 
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Хипократ/. Доста скептично той оха-
рактеризира медицината по това време: 
„Медицината, е гадателно из-
куство, в много случаи подвеж-
да не само теорията, но и прак-
тиката, тъй като треската, 
апетитът и сънят са явления, 
не поддаващи се изменения”. 
Целз дава много сведения за хирур-
гията, пише и за зъболечението. Така 
той обрисува хирурга: „Хирургът 
трябва да е млад или малко 
след това, ръката му трябва 
да е опитна и твърда, никога 
да не трепери; той трябва ед-
накво добре да ползва и дясна-
та и лявата ръка; взорът му 
трябва да е точен и проница-
телен; сърцето – неподвласт-
но на страха и състрадание-
то; тъй като главната му цел 
е да излекува болния, да не се 
плаши от крясъците му, да не 
показва по-голяма прибърза-
ност от необходимата, да не 
реже повече, отколкото тряб-
ва, той трябва да проведе опе-
рацията така, все едно не чува 
оплакванията на пациента“ . 

Лекарствата Целз разделил на две гру-
пи: общи и специални. Общите били 
тези, препоръчани още от Хипократ в 
съответствие с догматичната философ-
ска медицина: хладни, горещи, сухи и 
влажни. Специални били тези, до кои-
то било достигнато по емпиричен път 
за лечение на конкретни състояния: 
кръвоспиращи /лед, оцет/, очистител-
ни /жлъчка от бик/, затягащи /борати, 
сулфати/, парещи /чесън, пипер/ и пр. 
Той пръв описал и признаците на въз-
палението - зачервяване, подуване, 
затопляне и болка.

  
В съчинението на Диоскорид /военен 
лекар/ „За лекарствените растения” 
са описани над 600 растения, използ-
ващи се в медицинската практика то-
гава. Те са разделени на 4 групи: бла-
говонни, хранителни, медицински 
и винопроизвеждащи. Описанията 
са снабдени с изображения на бил-
ките, техни наименования /много 
от които се използват и днес/ и под-
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робни указания за употребата им. 
Интригуваща е характеристиката, коя-
то той дава за конопа /наречен от него 
cannabis emeros - питомен коноп/:  
(De materia medica кн. III, гл. (165)).  
„Питомен коноп. Някои го на-
ричат каннабиум, други — Схе-
нострофон („канатовъртящ“), 
„астерион“ (звездообразен). 
Растение, което е много полез-
но за изготвяне на здрави въже-
та. Има листа с неприятен ми-
рис, напомнящ на пепел и кръгли 
плодове, които, бъдейки изядени 
в големи количества - водят до 
безплодие. Накапи в ушите сок 
от млад коноп, който е хубаво 
средство от ушни заболявания“ .  
Шестнадесет века „De materia medica“ 
се е считал за най-авторитетния на-
ръчник в Европа по отношение на ле-
чебните растения. Не случайно Дио-
скорид е сочен за един от бащите на 
ботаниката и фармакологията.
 
Много сведения за лечебните свойства 
на растенията могат да бъдат открити 
и в произведението на Плиний Стари 
– „Естествена история“ - един забеле-
жителен образец на римската попу-
лярна енциклопедична литература.

Медицински сведения в „Естест-
вената история“ на Планий Ста-
ри
 
Известният политически деец и писа-
тел, Плиний Стари /23-79 г./, в 37-те 
книги на своята „Естествена история“ 
отразил събраните от него познания 
от най-различни области на науката. 

В това колосално произведение са оп-
исани 20 000 факта, с цел „да се даде 
описание на природата в цялата 
й съвкупност“ . Затова и съвсем за-
служено “Естествената история” била 
много популярна и през Средновекови-
ето и нееднократно била преписвана.  
На медицината са посветени XXIII-
XXVII книги, а в XXVIII-XXXII кни-
ги се препоръчват за лечение редица 
средства от животински произход.  
В тези книги са събрани средства за 
лечението на най-разнообразни боле-
сти: мигрена, подагра, срещу обриви, 
язви, измръзвания, ухапвания и пр.  
Отделено е внимание и на лекар-
ските измами. Още в началото Пли-
ний пише така: „По време на мо-
ите странства често съм се 
сблъсквал поради заболявания-
та си или тези на моите близ-
ки с различни лекарски лъжи. 
Едни от тях продавали най-ев-
тините лекарства за огромни 
суми, а другите, заради запла-
щането се хващали да леку-
ват това, което не можели. Аз 
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разбрах, че някои лекари удъл-
жавали заболяванията, кои-
то могли да бъдат излекувани 
за няколко часа, за продължи-
телен срок с цел да получават 
пари от болните. Затова ре-
ших, че е необходимо да събе-
ра отвсякъде полезни съвети и 
да ги обединя в кратък обзор” . 
Много рецепти Плиний взел от тру-
довете на Хипократ. Способите на из-
готвяне били характерни за епохата. 
Растителната или животинска част /
пепел от птици, кучешка кръв, стрити 
кости от змии, маз от сепия, жлъчка от 
таралеж/ се разтваряла в смес от оцет 
и мед. Освен подобни екзотични сред-
ства, Плиний съветвал да се използват 
плодове и зеленчуци /праскови, дюла, 
цвекло, зеле/, билки /мента, седефче, 
лук, чесън, копър, корени от леща/. 
Плиний широко препоръчва и из-
ползването на морски дарове. Напри-
мер ето какво пише той за стридите: 
„Неочистени и сварени с черуп-
ката си стриди превъзходно ле-
куват ревматизма“ Черупката 
им, опечена на огън и смесена с 
мед, успокоява болката при въз-
паление на езика. Същата смес 
успешно се използва при възпале-
нието на околоушни жлези, при 
обриви и подувания...  разредена 
с вода тя премахва бръчките 
от лицето, прави кожата при 
жените по-мека и нежна, под-
помага заздравяването на ко-
жата след изгаряния, и е чудес-
но средство за чистене на зъби. 
В комбинация с оцет тази смес 
спира сърбежа и предотвратя-

ва появата на шарка. Суровите 
стриди пък са много полезни при 
лечението на туберкулоза...” 
Плиний споменава и за пепелта от из-
горен сюнгер, полезен за лечението 
на вътрешни болести. Смесвайки пе-
пелта с мляко, изготвяли лечебно пи-
тие, което давали на болния два пъти 
дневно. С този пепел били посипвани 
и раните, за да не загнояват. Лечеб-
ните свойства на сюнгера се дължали 
естествено на високия процент йод в 
него. 

Ето и няколко откъса, описващи симп-
томи и лечения:
Глава 1. При главоболие.
„...Когато те боли глава, най-по-
лезно е да я намажеш със сок от 
цикория с розово масло и оцет, 
да сложиш на челото босилек с 
розово или миртово масло или с 
оцет...
Когато главата е наране-
на, се слага паяжина с масло и 
оцет и не се сваля, докато ра-
ната не заздравее. Лекува и 
водата, пита от бик или ма-
гаре, ако я изпиеш три пъти”. 
Глава 33. Срещу отрови.
„Лекарите хвалят Митрида-
товата противоотрова, пра-
вят различни състави и искат 
за това много пари. Те отмер-
ват по един фунт от това ле-
карство за 20 сестерции и лъ-
жат доверчивите нещастници, 
купуващи вредната смес. Тъй 
като съставките й вредят 
или на стомаха, или на глава-
та, трети пък докарват блед-
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ност на лицето и изтощение 
на тялото. Така се получава, 
че тези, използващи противо-
отровата умират в по-тежки 
мъчения от такива, които би 
им причинила самата отрова. 
Но електрона – това е злато 
в което има една пета сребро. 
Този, който пие от съд, напра-
вен от електрон, ще избегне 
отравянето, нали от електро-
на с трясък се разхвърчават 
по различни направления дъги, 
прилични на небесните такива 
и така, отровата се открива ...“ 
Римляните наричали „дъги с огнен 
трясък” - електрическите заряди. Гла-
воболието освен с билки и мази било 
лекувано и с електрически ток, пускан 
от скат /практика започнала още от 
гърците/. Така към главата на пациент, 
страдащ от мигрена, допирали скат. 
Подобна терапия използвал и импера-
тор Комод. Римляните обаче си обяс-
нявали явлението като мълниеносен 
удар с опашката на рибата, който не 
можел да бъде видян. Именно тези уда-
ри изцелявали страдащите от подагра, 
мигрена и психически заболявания. 
Нерон пък бил лекуван от ревматизъм 
по следния начин – той сядал в дърве-
на бъчва, напълнена с вода и след това 
там пускали ската.
За ската Плиний, подозирайки че все 
пак става дума не за механичен удар, а 
непознато явление, пише така: „Ска-
тът парализира най-силната 
ръка отдалеч, дори да го докос-
неш с копие. От това ясно се 
вижда, че съществуват невиди-
ми сили”.

Естествено в „Естествената история“ 
се срещат и напълно фантастични 
твърдения, които Плиний, отбелязва 
с прословутата забележка „нека кой-
то иска да вярва” /лат. „si libeat 
credere”/. Например, според него кръ-
вопускането хората получили от хипо-
потама, който излизайки от Нил, си 
разпаря вените търкайки се в тръни, а 
след това спира кръвта с помощта на 
лимони. 
 
Друг автор, дал принос за развитието 
на акушерството и гинекологията бил 
Соран Ефески /Soranus, 98—138 г./, – 
гръцки лекар практикувал в Рим в на-
чалото на 2 век. 

От двадесет написани от него съчинения 
до нас са достигнали „Гинекология“, 
„За превръзките“ и „За счупванията“. 
Неговите детеродни методи, които той 
описал включвали обследване на бре-
менната жена /опипване, почукване, 
прослушване на звуците, издавани от 
плода/, давал съвети как да се дейст-
ва при обърнат плод, също така раз-
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работил и ембриотомията при мъртъв 
плод. В труда му са описани и съвети 
какви грижи да се полагат за новоро-
дените – подбор на храна, правила на 
кърмене и т.н. До 18 в. произведение-
то му било основен източник на по-
знание при раждане и отглеждане на 
деца. 

КЛАВДИЙ ГАЛЕН

Една от най-великите личности в ис-
торията на античната медицина бил 
лекарят Клавдий Гален /130 - 210 г./. 
Роден в семейството на богат гръц-
ки архитект в Пергам, той от малък 
изучавал философия, медицина и 
природни науки. За да стане лекар, 
постъпил в Коринт, а после и в Алек-
сандрия. Към 162 г. се преселил в Рим, 
където първоначално практикувал в 
гладиаторска школа, а по-късно ста-
нал придворен лекар на Марк Авре-
лий, а после и на сина му - Комод.  
Придържал се към учението на Хи-
пократ за пневмата и соковете. Спо-
ред теория на Хипократ, различията 

в човешките настроения са вследствие 
на липсата на баланс между четирите 
телесни течности: кръв, жълта жлъч-
ка, черна жлъчка и слуз. Гален до-
развил тази теория, като я допълнил 
с типология на човешкия темпера-
мент. Ако у някого преобладаващата 
течност е кръв, то той е сангвиник; 
жълта жлъчка - холерик; черна жлъч-
ка - меланхолик; слуз – флегматик. 
Относно пневмата – за него имало „ес-
тествена пневма“ /произведена от чер-
ния дроб и преминаваща по вените/; 
„животинска пневма“ /произвеждаща 
се от сърцето и течаща по артериите/ 
и „жизнена пневма“, произвеждана от 
мозъка /която преминавала по кухите 
нерви до мускулите и ги активирала/. 
В своето прочуто съчинение: „За пред-
назначението на частите на човешкото 
тяло“ Гален описва устройството на въ-
трешните органи, както и на ръце, кра-
ка, уста, зъби, нос и пр. Той ги сравнява 
с животинските органи, прави комен-
тари за приликите и разликите. Оп-
исва около 300 мускули. Главната му 
заслуга е, че установява функцията на 
нервната система и доказва, че имен-
но мозъкът, а не сърцето са „сърцеви-
ната на движението, чувствителността 
и духовната дейност“ Изводът му е, че 
„без нервите няма нито една част на 
тялото, нито едно произволно движе-
ние, нито едно чувство“. Той доказва 
и връзката между тях и мускулите. 
Гален изяснява анатомията на трахея-
та и е първият, който доказва, че гла-
сът идва от ларинкса.
Негова е и заслугата в установяването, 
че по артериите се движи кръв, а не 
пневма. Също така той пръв забелязал 
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разликата между артериална и веноз-
на кръв.
Гален се опитал за пръв път да опи-
ше кръвообращението на човека. Тъй 
като в Рим /за в противоположност 
на Александрия/ били забранени ди-
секциите на човешки тела, той експе-
риментирал върху свине и примати. 
Разбира се някои от схващанията 
му били погрешни. Гален смятал, че 
кръвта се произвеждала от черния 
дроб и се поглъщала от другите ор-
гани. Настоявал, че преминава през 
порите на стената между двете поло-
вини на сърцето и се смесва с въздух 
в лявата половина. На основание на 
това, че съкращенията на сърцето са 
спонтанни, отричал, че то е мускул. 
Но най-голямата му заблуда, с печал-
ни последствия за развитието на ме-
дицината през последвалите 15 столе-
тия, била идеята, че болестите могат 
да се лекуват чрез предизвикване на 
кървене у пациентите /т. нар. кръ-
вопускане/. Гален твърдял, че санг-
виничният темперамент се дължи 
на прекаленото много кръв, така че 
предписанието за всеки прекомерно 
„плевричен“ или страдащ от някое 
от дългия списък „сангвинични за-
болявания“ неизбежно се свеждало 
до кръвопускане. Вената се разрява-
ла и се оставяло да изтекат 500 мл. 
кръв. Ако това не било последвано от 
възстановяване, това се възприема-
ло като знак за сериозно заболяване 
и следвала повторна процедура. Така 
векове наред болните били подлагани 
на тази процедура, която допълнител-
но ги изтощавала и често ги убивала. 
Освен че е бил изтъкнат анатом, Гален 

писал трудове, посветени на фарма-
кологията. В тях той развивал идеята, 
че изцеляваща сила имат не самите 
растения, а неизвестни вещества, съ-
държащи се в тях. Те са способни да 
преминават във водата, но чак след 
предварително изсушаване. И досега 
изсушените растителни части, отвари-
те, тинктурите, екстрактите и сиропи-
те от билки носят названието „Галено-
ви препарати” в чест на видния лекар 
философ. 
Също така, както и много други него-
ви колеги, той се пробвал да състави 
универсалната противоотрова - т. нар. 
териак. Според легендите понтийски-
ят цар Митридат Евпатор /дългогоди-
шен враг на римляните/ като малък 
вземал от това средство и бил неуяз-
вим за всички известни отрови. В Дре-
вен Рим първият териак бил ‚разрабо-
тен‘ от Андромах /придворен лекар от 
1 в./, който бил приеман от Агрипина 
от страх сина й Нерон да не я отрови.
Препоръките на Гален за изготвяне на 
териак останали в сила чак до 13 в. За 
усъвършенстването на рецептата той 
получил златна верижка от император 
Марк Аврелий с гравиран по нея надпис 
– „От Антонин, император на римляни-
те на Гален, император на лекарите“. 
На Гален принадлежи и въвеждането 
на т. нар. баластни вещества в състава 
на лекарствата, които да подпомогнат 
извличането на ползотворните еле-
менти от тях. За целта той използвал 
растителни и минерални препарати 
разтворени във вино, оцет и масло.  
Естествено като всеки гръцки лекар той 
отделял голямо внимание на начина 
на хранене, разходките, съня и душев-
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ното състояние на пациента. Негов е 
съветът „Ставайте от масата леко глад-
ни и вие винаги ще сте здрави”, както 
и нескромната хвалба „Хиляди и хиля-
ди пъти връщах здравето на болните с 
помощта на физически упражнения”.  
Трудовете на Гален 14 века били на-
столно ръководство за всички лекари 
като неопровержим източник. С него-
вите съчинения завършва и историята 
на римската медицина.

Организацията на лечебното 
дело в епохата на Принципата
 
 
Никъде другаде профилактиката и 
хигиената не били издигната в култ 
както при римляните. Разбира се при 
стартирало заболяване римляните по-
лагали съответните грижи. За разви-
тието на хирургията през имперския 
период свидетелстват многобройни 
комплекти инструменти, намирани в 
различни части на империята. В тях 
влизали пинсети, щипци, скалпели, 
раноразширители, лъжички, пили, 
игли, катетри, кьорети, акушерски ог-
ледала и др.

При управлението на императорите 
лекарите се ползвали с големи приви-
легии и почести. Например, при Цезар 
по време на глад 80 000 чужденци е 
трябвало да напуснат Рим, но изключе-
ние било направено за лекарите и учи-
телите. Император Клавдий, доволен 
от личния си лекар Ксенофонт, дори 
освободил родния му остров Кос от 
налози за няколко години. Обида към 
лекар се наказвала строго от закона. 
Въпреки това държавни болници в 
Древен Рим още нямало, така че ле-
карите посещавали болните си или 
пък последните отивали при тях.  
В императорския двор служе-
ли главните лекари - archiatri 
palatini, в провинциите - агchiatri 
provinciales и в градовете – archiatri 
populares - по 5—10 лекари в зави-
симост от количеството население.  
Пръв императорски архиатър в 
Рим бил Ксенофонт — личният ле-
кар на император Клавдий. Всеки от 
14-те квартала на Рим имал собст-
вени доктори. Те служели също в 
амфитеатрите, в цирковете и библио-
теките. Те били задължени да препо-
дават медицина в местните училища.  
Архиатрите се обединявали в колегии 
/от лат. „collegium“ — союз/ и се нами-
рали под контрола на местните власти.  
Лекарите често заемали почетни длъж-
ности в различни обществени структу-
ри, което започнало да привлича към 
професията много римляни. По време 
на царстването на Александър Север 
/225-235 г./ някои лекари получава-
ли допълнителни субсидии, ако се съ-
гласят да обучат способни ученици. 
В богатите латифундии, особено кога-
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то притокът на роби от победоносните 
войни секнал, започнали да се изграж-
дат специални лечебници /валетуди-
нарии/, обслужвани от роби-медици. 
За тях писал Луций Юний Модерат 
Колумела – виден римски агроном в 
своя труд „За селското стопанство”. 
В столицата най-често робите 
били оставяни на острова, посве-
тен на Асклепий. Ако случайно ро-
бът оздравеел, той ставал свободен. 
Упадъкът на обществото през 3 век 
се отразил и на статута на лекарите и 
предлаганите от тях услуги. Още Га-
лен пише, че: „не към науката, а само 
към заучените рецепти обръщат вни-
мание повечето лекари, низката алч-
ност ги прави способни на всяко срам-
но действие. Между разбойниците и 
лекарите няма разлика освен тази, че 
едните са в планините, а другите - в 
Рим вършат своите позорни деяния”.  
По-късно, при император Константин 
било постановено:
„Занаятчиите, живеещи в градовете, 
се освобождават от всякакви останали 
задължения, тъй като за овладяването 
на занаята е необходимо време, освен 
това и те искат сами да се усъвършен-
стват и да обучават синовете си. Това 
включва: архитектори, лекари, ве-
теринари, живописци, скулптори...“ 
Виждаме че лекарите и ветеринарите 
стоят на челните места сред специали-
стите, което показва и важното значе-
ние, което римската държава придава-
ла на развитието на тази професия.
 
Военната медицина в Древен Рим
 
Със създаването на професионална 

римска армия в началото на 1 в. пр. н. 
е. нарастнала потребността от лекари 
професионалисти – medici. Те били 
включени в състава на легиона и на 
помощните войски към края на 1 век. 
При Август била организирана военно-
полева служба, която включвала и ве-
теринари, обслужващи конете. На все-
ки военен кораб също имало по лекар.  
Първият фиксиран в изворите во-
енен лекар бил Диоскорид – вое-
нен хирург по времето на Нерон.  
Началникът на медиците в легиона 
се наричал medicus legionis. Негови 
подчинени били medici cohortis, които 
във всяка кохорта били по четирима.  
Лекарската помощ започвала още 
по време на битката. Служителите в 
младшия медицински персонал се 
наричали капсарии /от латинското 
capsa/, понеже носели характерната 
кръгла кутия с превързочни матери-
али. Тяхната задача била да окажат 
първа помощ на ранените. Нелекият 
труд на капсариите бил увековечен на 
колоната на Траян:
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Евакуацията на ранените протичала 
след приключването на военната опе-
рация. В най-близкия град или селище 
/близо до лагера/ се строяла полева 
лечебница, наречена валетудинарий /
valetudinarium/, където се помещава-
ли медиците, икономите, инстумента-
риите и обслужващ робски персонал /
изпълняващ функциите на съвремен-
ните сестри/. Хирурзите, работещи в 
болниците /валетудинариите/ се на-
ричали medici vulnerarii /от vulnerare 
– наранявам/.

Икономите били аналогът на съвре-
менната болнична администрация, 

а инструментариите /или снабдите-
лите/ отговаряли за хирургическите 
инструменти, лекарствата, превързоч-
ния материал и друго медицинското 
оборудване.
Освен това и всеки воин бил задължен да 
носи със себе си превързочен материал. 
Тази система за помощ се съхранила 
и в Източната Римска империя. Към 
VI в. в нея били създавани специални 
подразделения от санитари “deputati“ 
- по 8—10 човека на всеки 200 воини. 
Яздейки коне, депутатите събирали 
ранените и ги транспортитрали до ва-
летудинариите. За всеки спасен вой-
ник им било плащано със злато.

БГ Наука организира научна пресконференция по повод 50-ти брой на сп. 
„Българска Наука“

БГ Наука  продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 го-
дишнината от Балканската война. 

www.1912.nauka.bg 
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101 години от II-та Балканска война
1913.nauka.bg
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Why Live? Why Die?
At the end of their long journey the 
parents spawn
And die
As their children take the ocean currents 
back
To East Asian rivers from Mariana.
Adults and young both knowingly make 
their way alone
And through this travel, life is handed 
down.
For millions of years, birth and death 

repeats.
It is relentless.
Why do they do these kinds of things? 
Why do they choose this hard life?
Why do living creatures live?
Why do living creatures die?

—KATSUMI TSUKAMOTO

Змиорките от  род Anguilla, освен 
че имат специфични външни бе-
лези, са по- известни с дългите 

хиляди километри пътешествия, кои-
то извършват, за да се размножат. Не 
само с дългата миграция е изненадващ 
този вид, а и с това, че сменя изцяло 
местообитанието си от солени морски 
води в сладководни речни и обратно, 
което пък е свързано с метаморфоза на 
вида. Защо е необходимо такова дълго 
пътешествие, кое определя кога и къде 
вида да отиде, кое определя неговата 
физическа промяна? Това са въпроси, 
които и до днешен ден остават отворе-
ни, видът се изплъзва на учените и все 
още се счита за мистериозен.

Змиорката – един изплъз-
ващ се мистериозен вид

Автори: Димитра Лефтерова
д-р . Чавдар Черников
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Разред Змиорки – Anguilliformes, включва 4 подразреда, 20 семейства, 111 рода и 
близо 800 вида. Пресноводните змиорки са обединени в семейство Anguillidae, 
като всички 18 вида и два подвида са включени в род Anguilla.

Стопанско значими видове змиорки

Име
Латинско 

наименование
Средна 

дължина
Максимално 

тегло
Mаксимална 

възраст
IUCN 

статус

Американска 
змиорка

Anguilla 
rostrata (Lesueur, 1817)

152 cm 50 cm 7.33 kg 43 г. Не е приет

Европейска 
змиорка

Anguilla 
anguilla (Linnaeus, 

1758)

50 cm 35 cm 6.6 kg 88 г.
Критично 
застрашен

Японска змиорка
Anguilla 
japonica Temminck & 

Schlegel, 1846

150 cm 40 cm 1.89 kg Не е приет

Австралийска 
/ късоперкова/ 
змиорка

Anguilla 
australis Richardson, 

1841

130 cm 45 cm 7.48 kg 32 г. Не е приет

Фиг 1. Разпространение на змиорките от род Anguilla, 
означено с черен шрифт. 
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Всички змиорки имат типично издъл-
жено змиевидно тяло, откъдето идва 
името им. Имат гръбна и коремна пер-
ка, като гръбната и аналната перка се 
сливат в една опашна. Дължината на 
тялото варира, броя на прешлените на 
гръбначния стълб е видовоспецифи-
чен. Например броя на прешлените на 
американската змиорка  A.
rostrata е 103 -110, а на европейската  
A. anguilla са 110-119. 
Обитават тропичните, субтропичните 
и умерените региони на двете полу-
кълба, без Южния Атлантически оке-
ан.

Едно много дълго пътешествие:

Всички змиорки са катадромни ви-
дове, т.е видове които основната част 
от живота си прекарват в пресноводни 
водоеми, а се размножават в солените 
океански води, като за целта извърш-
ват дълги миграции. За разлика от ана-
дромните видове като сьомгата, които 
обратно на тях живеят в солените води 
на океана, а навлизат за рамножаване 
в пресните води на реки и езера.

Тази размножителна миграция е свър-
зана с драстична екологична промяна, 
смяна на местообитание от пресно-
водни водоеми на солени води, което 
означава различен химичен състав и 
различна физиологична настройка. 
Всички тези промени са обусловени 
от  сложен жизнен цикъл и мета-
морфоза.
Възрастните змиорки са тубуларни, 
слузести риби, които прекарват основ-
на част от катадромния си жизнен ци-
къл в крайбрежните региони, естуари, 
реки и езера, преди да отплуват далеч 
навътре в океана, за да се размножат.
Дълго време змиорката се е считала за 
мистериозен вид, защото никой не е 
бил виждал как тя се появава и дори 
в историческите източници е вписано, 
че тя „се е пораждала от нищото”, под-
крепяйки идеята за самозараждащия 
се живот и божия промисъл. До дне-
шен ден, тя си остава един мистерио-
зен вид, защото никой не е проследил 
отплаващите в дългата си миграция 
змиорки и никой все още не е виж-
дал как точно и на каква дълбочина се 
осъществява размножаването. Хората 
са виждали как змиорките се загубват 
в океана, а след време се връщат като 
малки прозрачни стъклени змиорки. 
Всичко това правел вида мистичен.
В началото на миналия век, след близо 
20 годишно обикаляне на Атлантиче-
ския океан, датския ихтиолог Джохан 
Шмид пръв открива, че мястото за раз-
множаване на  атлантическите змиор-
ки ( Американската, Anguilla rostrata и 
Европейската, Anguilla anguilla змиор-
ки) е Саргасово море. Саргасово море е 
море, което не граничи със суша. То се 
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намира в средата на Северния Атлан-
тически океан и на запад се огранича-
ва от течението Гълфстрийм, на север 
от Северното Атлантическо течение, 
на изток от Канарското течение, а на 
юг от Северно Атлантическо Еквато-
риално течение. Тази система от оке-
ански течения формират Северно Ат-
лантически въртоп. 

Фиг. 3 Океанските течения, форми-
ращи Северния Атлантически въртоп 
и съответно ограничаващи Саргасово 
море.

Саргасово море е широко 1100 км и 
дълго 3200 км. Бермуда е близко до за-
падните му краища. Океанската вода в 
това море се отличава с тъмно синия 
си цвят и изключителната си чистота, 
с видимост до близо 60 м. Името му 
идва от водораслите Sargassum, които 
тук са в изключително голямо количе-
ство и свободно плуват на повърхност-
та.
Откритието, че именно в Саргасово 
море се размножават атлантическите 
змиорки, ясно показва, че европей-
ската змиорка извършва едно изклю-
чително дълго пътешествие от близо 
6000 км, за да се размножи. Американ-

ската змиорка също изминава дълъг 
път, но бреговете на Северна Америка 
са значително по-близко до Саргасово 
море. Това впечатляващо откритие, че 
европейската змиорка извършва та-
кова изключително пътешествие, без-
порно привлича сериозно вниманието 
на много учени.
След откриването на разможителния 
регион на атлантическите змиорки, 
през 30 - те години на миналия век, за-
почва търсенето на размножителния 
район в Тихия океан и на японската 
змиорка Anguilla japonica . Търсенето 
стартира близо до Япония и завършва 
с откриването на района на размножа-
ване на японските змиорки на запад 
от Марианските острови в район 15˚ N 
и 140˚Е в Северното Екваториално те-
чение, официално обявено през 2011 
г. Японската змиорка извършва миг-
рация с приблизителна отдалеченост 
2000 – 3000  км на юг или югоизток 
от местата на живот.

Фиг 4. Локализация на размножи-
телния регион на японската змиорка 
Anguilla japonica 
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Сложен цикъл на живот

Възрастната змиорка, обитаваща пре-
сноводните водоеми на континента е 
пигментирана в тъмно кафяво, жълто 
и тъмно зелено и затова е наричана 
жълта змиорка.  Различен по продъл-
жителност период от 2 до 50 години 
тя обитава естуарите, реките, езерата, 
бракични води и дори крайбрежията 
на континента. Придържа се към дъ-
ното, криейки се под камъни, скал-
ни цепнатини и процепи. Хищник е, 
като се храни с разнообразни бенто-
сни безгръбначни, ларви, ракообраз-
ни и риби. През зимата намаляват ак-
тивността си и се заравят в тинята на 
дъното. Продължителността на кон-
тиненталното развитие на жълтата 
змиорка варира географски и е раз-
лична за женските и мъжките. Мъж-
ките остават в жълтата си фаза от 2 до 
15 години, а женските от 4 до 20 годи-
ни, макар да има изключения и да са 
хващани змиорки на голяма възраст. 

При определени условия, които все 
още се изясняват, жълтите змиорки 
напускат континенталните си мес-
тообитания и започват своята дълга 
хиляди километри размножителна 

миграция. По време на тази миграция 
настъпват редица приспособителни 
физиологични и морфологични изме-
нения. Тялото променя оцветяването 
си и в крайната фаза на промяна, ко-
гато вече навлизат в океана се превръ-
щат в сребърни змиорки. Очите им се 
уголемяват и придобиват тъмно син 
цвят, променят се и пигментите на ре-
тината им. Жълтата змиорка използва 
преимуществено мирисните си рецеп-
тори, докато сребърната – зрението и 
то специализирано за улавяне на свет-
лина и на значителна дълбочина. Пер-
ките нарастват, кожата става дебела, 
страничната им линия се обособява 
доста добре и става видима. Настъп-
ват и редица физиологични проме-
ни, които са свързани с промяната на 
химичния състав и солеността на во-
дата, така че от придънен вид, криещ 
се в цепнатини и заравящ се в тинята, 
тя става активно плуващ, пелагичен 
вид. Стената на плавателния и мехур 
се увеличава и ефективността на газо-
вата обмяна се увеличава многократ-
но. Натрупват се около 20% резервни 
мазнини, запаси за дългото пътува-
не и половото узряване. Всички тези 
промени имат една цел – сребърната 
змиорка е приспособена за дълго, про-
дължаващо хиляди километри плува-
не, за да може да достигне до местата 
за хвърляне на хайвер. По време на 
тази миграция змиорката спира да се 
храни и узрява полово, така че когато 
пристигне на мястото на размножава-
не, тя е готова да хвърли хайвера си.
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Змиорката притежава няколко спе-
циализирани белега, които и дават ре-
дица предимства в сравнение с други-
те костни риби. Тя притежава 
способността да издържа на хипоксия, 
когато в околната среда има малко съ-
държание на кислород, като изследва-
ния са показали, че европейската зми-
орка може да живее в среда без 
кислород до няколко часа. Друга спо-
собност на змиорката е, че може да 
живее вън от водата часове, а дори и 
до дни, което е изключителна нейна 
способност сред рибите, които по 
принцип не могат да живеят вън от во-
дата и се осъществява с редица физио-
логични особености /тънка кожа, по-
крит със слуз оперкулум и сърце 
издържащо на ацидоза/.  Тези нейни 

способности оказват значителна по-
мощ при миграцията и надолу по ре-
ките към океана, особено когато се на-
тъкват на препятствия по пътя си.
Изключително дългата миграция, 
която извършва змиорката, поставя 
редица въпроси. Способна ли е тя на 
непрекъснато плуване в продължи-
телност поне 6 месеца без да се храни? 
Как сребърната змиорка намира райо-
на за размножаване, особено когато 
той е отдалечен на 2000 – 6000 км и 
как се навигира до него? Правени са 
редица симулативни изследвания и е 
установено, че сребърната змиорка е 
изключително ефективен и издръж-
лив плувец, който може да преплу-
ва дистанция от 6500 км. Енергията, 
необходима за активното плуване се 
набавя от разграждането на запасите 
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от липиди /натрупани запаси в раз-
мер на поне 20% от телесната маса/. 
Част от липидните запаси се усвояват 
за узряване на гонадите и половите 
клетки респективно, така че присти-
гайки на място, змиорката е готова за 
размножаване. Доста изследвания са 
правени по въпроса какво стимулира 
узряването на гонадите при змиор-
ката. В изкуствени условия това е по-
стигано с помощта на хормони. Доста 
усилия са хвърлени и продължава да 
се работи по въпроса за изкуствено 
развъждане на змиорката. За съжале-
ние макар да се успява в постигането 
на  полово съзряване, не се получава 
успешно оплождане и развитие на яй-
цата. Змиорката и до днес се изплъз-
ва на ихтиолозите в техните усилия за 
успешно репродуциране в изкуствена 
среда. Не малко са версиите какво в 
природата способства за развитие на 
половите жлези и съзряване на поло-
вите клетки. Най-вероятно факторите 
за успешно полово съзряване са ком-
плексни – хормонално обусловени, 
способствани от активното продъл-
жително движение, химичния състав, 
температурата, налягането на средата. 
Ориентирането на змиорките все още 
остава неизяснено. Най-вероятно се 
ориентират по магнитното поле и по 
океанските течения, които водят към 
Саргасово море / респективно към ра-
йона до Марианските острови/, като 
температурата на теченията има голя-
мо значение. 
Посребряването на змиорките и миг-
рацията започва в началото на есента, 
когато температурата на водата започ-
ва да пада. Миграцията също така е 

свързана с лунните цикли, като нача-
лото е обикновено във втората поло-
вина на лунния цикъл. Забелязано е, 
че началото на миграцията на змиор-
ките често съвпада с проливни дъждо-
ве и наводнения, повдигането на вод-
ното ниво доста спомага за успешното 
придвижване към океана.
Никой не е виждал как точно се осъ-
ществява хвърлянето на хайвера на 
змиорките. Трудно е да се локализира 
място в хиляди кубични метри оке-
анска вода за събитие, което се случ-
ва една нощ, по време на новолуние  /
според потвърдената новолунна теза 
на Цукамато/ . Според японския учен 
Цукамото, който е посветил живота 
си на изследването на тихоокеанските 
змиорки, по време на периода на хвър-
ляне на хайвер, змиорките се скупчват 
на едно място/ това е способствано с 
помощта на феромони, океанските 
течения, лунния цикъл/ и заедно из-
хвърлят гаметите във водата. Счита 
се, че след това възрастните змиорки 
умират.

Картина на Джон Прозак, пресъздава-
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ща момента на скупчване на змиорки-
те за размножаване, според версията 
на Цукамото

Счита се, че една женска змиорка може 
да отдели до 9 милиона яйца с големи-
на от 0,9 до 1,4 мм. След оплождане-
то бързо, след около ден и половина, 
се излюпва малка ларва. Ларвата на 
змиорката се нарича лептоцефалус и в 
началото е била описана като отделен 
вид. След излюпването си пре-лепто-
цефалите са големи не повече от 4 мм 
и започват своето дълго пътешествие 
обратно към пресноводните место-
обитания на континента.Това дълго 
пътешествие се спомага от океанските 
течения и е пасивно, защото ларвите 
нямат активни движения и по-скоро 
движенията които могат да извърш-
ват са слаби. Постепенно по пътя на 
мигриране лептоцефалите нарастват  
и накрая достигат до 70 мм дължина, 
преди да метаморфозират в следваща-
та фаза – стъклена змиорка, което ста-
ва когато достигнат крайбрежията.

 

Първите яйца на змиорка, уловени от 
експедицията на Цукамото.

Фотография на пресно уловени лепто-
цефали на японска змиорка с размер 
от 4 до 21 мм., показваща стадии на 
нарастване.

В процеса на търсене на размножи-
телния регион на змиорките, учените 
са използвали като индикатор разме-
ра на уловените лептоцефали спрямо 
мястото на улавяне. Сериозен белег за 
оценка на пътя и времето на миграция 
се счита микроструктурата на отоли-
тите и най-вече отлаганите пръстени. 
За европейската змиорка се предпола-
га, че е необходимо поне година и по-
ловина, за да достигне до европейско-
то крайбрежие. Тъй като индикацията 
с помощта на отолити е все още спор-
на, учените предполагат, че за пасив-
ното придвижване на лептоцефалите 
с Гълстрийм е необходимо време от 6 
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месеца до 3 години. Все още не е точно 
и категорично уточнено. За тихоокен-
ските змиорки има редица направени 
изследвания, където е установено, че 
макар да са с различна продължител-
ност, фазите и времето на развитие на 
змиорките е сходно, но зависи от вре-
мето на миграция на конкретния вид 
и развитието на пасажа поотделно.

Отолит на лептоцефал с дължина 51 
мм. Фотография направена със скани-
ращ електронен микроскоп. Ясно се 
виждат отложените пръстени, подоб-
но на пръстените на дърветата.

Графиката показва развитието на ня-
колко тихоокеански змиорки по дни. 
Черно – прелептоцефалус, светлосиво 

– лептоцефалус, тъмно сиво – мета-
морфозираща ларва, бяло – стъклена 
змиорка.

Снимка на метаморфозираща ларва в 
стъклена змиорка.

Стъклената змиорка се нарича така, 
защото тялото и е прозрачно. Паса-
жа от новопристигналите по крайбре-
жието стъклени змиорки се счита за 
междинна фаза между ларвата  - ле-
птоцефалус и ювенилната форма – ел-
вер. В стъклената змиорка настъпват 
подготвителни морфологични и фи-
зиологични промени, свързани с пос-
ледващата миграция в бракичните и 
пресноводни водоеми. Тези промени 
засягат осмотичния баланс, пигмента-
цията на тялото. Всички настъпващи 
промени са свързани с промяната от 
пелагичен, активно плуващ вид, посте-
пенно към придънен, по-пасивен вид. 
Настъпващите промени и ориентира-
нето на стъклените змиорки е устано-
вено, че се определя от хеморецептори 
и посредством химичния състав на во-
дата и концентрацията на определени 
вещества. Навлезлите в бракичните и 
пресни води млади ювенилни форми 
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змиорки, които вече са пигментирани 
се наричат елвер. Елверите постепен-
но нарастват, установяват се  и се пре-
връщат в добре познатите жълти зми-
орки. Така се затваря жизнения цикъл 
на змиорките.
По последни изследвания на отолити 
на европейска и японска змиорки е ус-
тановено, че те проявяват факултатив-
на катадромност. Не винаги стъклени-
те змиорки навлизат в пресните води, 
а остават да обитават крайбрежията в 
солени води. Тази особеност е устано-
вена по концентрацията на отложен 
стронции в отолитите.
Змиорките имат слаб полов диморфи-
зъм. Мъжките са по-малки и по-бързо 
узряват от женските. Определянето на 
пола не зависи от набора хромозоми, 
а развитието на единия или другия 
пол зависи от плътността на попула-
ция в дадения водоем. При по-голяма 
плътност се развиват преимуществено 
мъжки екземпляри. Влияние оказват 
растежния темп, солеността на водата 
и химичния състав. Екземпляри, кои-
то първи са развили гонади се разви-
ват в мъжки, докато тези с по-бавно 
развитие стават женски.

Популационна структура на зми-
орките от умерените ширини.

Основно приетата концепция за попу-
лационната структура на вида е пан-
миктичната. Тази концепция се ос-
новава на това, че въпреки големите 
разстояния между региона на постоя-
нен живот и региона на размножава-
не, за водните обитатели няма видим 
и ясно обусловен изолиращ фактор, 

който да ги подели на субпопулации. 
Поради това, че миграцията и раз-
множаването има групов и пасажен 
характер, се предполога че е лесно 
смесването на генотиповете и общия 
генофонд би трябвало да е силно по-
лиморфен. Редица изследвания на ев-
ропейската, американска и японската 
змиорки подкрепят панкмитичността 
на вида. Липсват ясно обособени суб-
популации, при това при извадки от 
доста отдалечени географски точки. 
С цел консервация на вида, доста уси-
лия са насочени за изясняване на по-
пулационната генетична структура 
на европейската змиорка. Въпреки 
изследванията с не-малко генетични 
маркери и натрупването на не -малко 
резултати, все още популационната 
генетика на европейската змиорка не 
е изцяло изяснена и разбрана. Натру-
паните резултати дават частични, от-
къслечни гледни точки, върху форми-
рането на популационната генетика 
на вида. 
При разглеждането на жизнената 
стратегия на представители на евро-
пейската змиорка се приема концеп-
цията за миграционните кръгове 
/ Цукамото 2002/. Миграционен кръг 
е пътя на животното, което мигри-
ра между различни среди на живот, 
например змиорката от океанската 
екосистема към пресноводната еко-
система. Схематично миграционния 
кръг се представя с елипса, в двата й 
края съответно представят местата на 
живот и на размножаване. При евро-
пейската змиорка тези миграционни 
кръгове са най-големи и силно вари-
рат. Като разстоянията от Саргасово 
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море до местата на живот варират от 
2500 км до 7000 км, в зависимост от 
географското местоположение на сре-
дата на живот. Ако трябва схематично 
да представим три миграционни кръ-
га на змиорки, които живеят в Среди-
земно море, Балтика и Северно море, 
то ние ще нарисуваме три различни 
схеми. Броя и вида на миграционните 
кръгове не зависи само от географско-
то разположение на средата на живот 
на змиорките, но и вида на средата 
на живот – море, лагуна, естуар, река, 
язовир. Мъжките и женските също ще 
имат различни миграционни кръгове.
Приети са три основни модела за фор-
миране на генетичната структура на 
популацията на европейската зми-
орка - панкмиктичен, изолация по 
разстояние и изолация по време. Не-
предсказуемите условия на океана, 
различието в половото узряване по 
време, дългия размножителен сезон, 
половия диморфизъм и различни-
те  миграционни кръгове на мъжките 
и женските, съчетана с натрупаната 
информация от генетични изследва-
ния на европейската змиорка сери-
озно подкрепят модела за панмиксия 
на вида. Разбира се тази панмиксия е 
съчетана с концепцията за случайно-
то оплождане и хаотичните генетични 
линии, поради факта ,че все пак има 
установена генетична мозаичност, 
която показва наличието на отделни 
репродуктивни групи и статистически 
е възможна генетична диференциац-
ия между отделните размножителни 
кохорти. По-стария модел е модела 
за изолация по дистанция – различ-
ни глупи змиорки от различни гео-

графски места се размножават в от-
делни части от Саргасово море. Този 
модел се подкрепя от изследвания на 
микросателитна ДНК, която показва 
наличието на слаб генен поток между 
отделни размножителни групи в Сар-
гасово море. Третия модел е модела 
за изолация по време – този модел се 
основава на това, че отделните групи 
змиорки пристигат по различно вре-
ме за размножаване в Саргасово море. 
За да се изясни популационната гене-
тична структура на змиорката в бъде-
ще е необходима работа в съчетание 
с няколко дисциплини – данните от 
молекулярните изследвания да се съ-
гласуват с географските, физическите 
и екологичните данни за океанската 
среда на живот.

Фиг 4. Три основни модела по отноше-
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ние на популационната генетика на 
европейската змиорка. А/ Панмиксия; 
В/ Географска изолация / изолация 
поради различни места на миграция/; 
С/ Изолация по време / пристигане по 
различно време.

Еволюция на миграционния кръг

В Северния Атлантически океан ти-
пични представители на змиорките са 
Американската и Европейската зми-
орка. И за двата вида мястото на раз-
множаване е Саргасово море. Амери-
канската змиорка живее в пресните 
води и по крайбрежието на Западна 
Северна Америка, докато Европей-
ската змиорка обитава крайбрежията 
и пресните води на Европа и Западна 
Африка. Счита се, че двата вида про-
излизат от един общ предшественик 
и разделението е настъпило по време 
на заледяванията през плейстоцена. 
Днес двата вида се счита, че се размно-
жават в различни места от Саргасово 
море, освен това се различават слабо 
и по време на размножаване, защото 
американските змиорки пристигат по-
рано, понеже географски са по-близо. 
Двата вида имат хибриди, които са ус-
тановени по редица генетични и мор-
фологични изследвания. Хибридите 
са установени само за Исландия.
Интересно е как се е формирал и ево-
люирал миграционния кръг на вида. 
Змиорките са основно морски видове, 
счита се че са произлезли от общ пред-
шественик преди милиони години, 
обитавал тропичните океански води, 
чиито наследници са навлезли посте-

пенно в сладководните води, поради 
намиране на лесна храна, тъй като 
там конкуренцията е била по-слаба. 
Според Цукамото, предшественика 
на съвременните змиорки е обитавал 
тропиците и е извършвал недалечна 
миграция от пресноводните места на 
живот до океанското място за размно-
жаване. Впоследствие в еволюцията се 
е удължил пътя на миграция и ларви-
те са достигали до умерените географ-
ски дължини с помощта на океанските 
течения. 

Фиг 5. Еволюция на миграционния 
кръг при змиорките.

Филогения на род Anguilla

На основа на морфологични изслед-
вания рода се разделя на четири гру-
пи: първа група ( A. celebesenses, 
A.interioris, A.megastomata), втора гру-
па ( A.nebulosa nebulosa, A.nebulosa 
labiata, A.marmorata, A.reinhardtii, 
A.ancestralis), трета група ( A.borneensis, 
A.japonica, A.dieffenbachii, A.anguilla, 
A.rostrata, A.mossambica), четвър-
та група (A.bicolor bicolor, A.bicolor 
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pacifica, A.obscura, A.australis australis, 
A.australis schmidtii). 

Фиг.6. Филогенетични отношения, 
основани на поделянето по морфоло-
гични белези.

Молекулярни изследвания, основани 
на мтДНК, пренареждат филогения-
та на рода. На първо място възниква 
концепцията за развиване на рода съ-
гласно „Тетис коридор”, съгласно коя-
то змиорките навлизат в Северния Ат-
лантически океан през древното море 
Тетис, от мястото на тяхното възник-
ване, което днес се смята че е в Индо-
незия.

Фиг.7. „Тетис коридор” – хипотеза за 
разселване на видовете змиорки в ево-

люционен план.

Пълно секвениране на мтДНК и нат-
рупването на  молекулярно генетични 
изследвания изяснява филогенията на 
рода, макар все още да предстоят по-
пълни и по-точни научни разработки.

Фиг. 8. Молекулярна филогения на 
род Anguilla на основа на пълно секве-
ниран митохондриален ДНК геном.

На основа на пълното секвениране на 
митохондриалния геном, пресновод-
ните змиорки се поделят на три ос-
новни групи – Атлантическа група, 
група Океания и Индо – Тихооке-
анска група. За базален вид се смята 
A.mossambica. Именно това положе-
ние на този вид подкрепя и концеп-
цията за постепенно разширяващ се 
миграционен кръг от вид обитаващ 
тропика.
 Пресноводните змиорки са има-
ли дълга еволюционна история, 
която е продължавала от 40 до 70 ми-
лиона години. Тази продължителност 
се потвърждава и от скорошно секве-
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ниране на HOX  - клъстерите в генома 
на европейската змиорка. През това 
време са се случили драстични про-
мени с континентите и океанските те-
чения. Тези промени са оказали огро-
мно влияние на разпространението и 
диверсификацията на нови видове и 
популациите и на змиорките от тро-
пиците и от умерените ширини, които 
имат различни миграционни разстоя-
ния и ларвна продължителност.

Европейската змиорка - вид по 
пътя на изчезването

Европейската змиорка Anguilla 
аnguilla обитава всички Европейски 
речни системи от Средиземномори-
ето, Северно и Блатийско море, в Ат-
лантическия океан, южно до Канар-
ските острови и част от Средиземно 
море, северна Африка и Азия. Рядко 
навлиза в Бяло и Баренцово море, но 
е регистрирана източно в реката Пе-
кора в северозападна Русия. По-рядък 
вид за Черно море, северна Скандина-
вия и източна Европа, макар да се сре-
ща в някой ферми.

Фиг.9. Географско разпространение 
на европейската змиорка. Със жълт 
цвят – резидентни, със син цвят – ин-
тродуцирани.

Популацията на европейската зми-
орка от 1960 – 1970 г досега търпи 
драстично намаление с 90%, като съ-
временния и статус е близо 10% от 
предишното й състояние и продължа-
ва да намалява. Вписана е Червената 
книга на IUCN като вид застрашен от 
изчезване.

Фиг. 10. Разпространение на европей-
ската змиорка. С червено – континен-
тално, със синьо – океанско. С цифри 
е означено големината на лептоцефа-
лите в мм.
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Доста разработки и изследвания са 
посветени на причините довели до 
такъв срив в популацията на европей-
ската змиорка и застрашеността й от 
изчезване. Не малко планове и проек-
ти има за възстановяване на попула-
цията.

 Редица са причините довели до това 
незавидно положение:

Когато жълтата змиорка се отправя 
в миграция, тя се натъква на много 
препятствия по пътя си към океана. 
Живееки в горните течения на реки-
те, когато дойде време да мигрира и 
се отправи надолу по течението, осно-
вен проблем и масово измиране пре-
дизвикват турбините на ВЕЦ – овете,  
изкуствено създадените язовири, пре-
сушените реки, бентовете. Змиорките 
умират и в кислородно обеднени ра-
йони поради пристанищна или друга 
дейност. По този начин измират с хи-
ляди или не могат да стигнат до океа-
на, с което прекъсват цикъла си.

Сериозно влияние на успешната миг-
рация на змиорките имат замърсите-
лите разтворени във водите. Те включ-
ват полихлорирани бивенили ( PCBs 
), бромирани вещества, забавящи го-
ренето, хербициди, пестициди, тежки 
метали и други нарушители на ендо-
кринната система на организмите, ци-
анотоксини. Все повече изследвания 
показват, че замърсителите влошават 
здравословното състояние на змиор-
ките и най-вече репродуктивната им 
способност. Замърсяващите вещества 
се натрупват от змиорката, най-вече 

в липидните й запаси и водят до на-
рушения в ендокринната, имунната, 
нервната и репродуктивната системи. 
За полихлорираните бифенили е из-
вестно, че се натрупват в липидните 
резерви, необходими за миграцията и 
развитието на гонадите. Такива зми-
орки не успяват да стигнат до Саргасо-
во море и да се размножат. Доказано е, 
че тези вещества увреждат развитието 
на ларвите, така че дори и змиорките 
да стигнат до Саргасово море, пак ци-
къла не успява да се затвори, поради 
непреживяемост на лептоцефалите. 
Счита се, че именно тези замърсители 
и най-вече полихлорираните бифени-
ли имат най-сериозен превес в упадъ-
ка на популацията. От хвърлените в 
природата близо 1 млн. тона полихло-
рирани бифенили, за последните 30 
години, едва 30% се счита, че са раз-
градени. 

Трето, но не по-малко по значимост 
за драстичното намаляване на попу-
лацията на змиорките има прекале-
ния улов. В цяла Европа видът се лови 
във всички негови възрастови фази, 
от стъклена до сребърна змиорки. На 
много места улова е толкова голям, че 
на практика вида е на изчезване. Паса-
жи от стъклени змиорки и елверите се 
ловят, с цел продажба за отглеждането 
им във акваферми в Европа и  другаде 
по света. Рекордьори по покупки на 
такива змиорки са японците. Жълтата 
и сребърна змиорки се ловят за хра-
на. Поради драстичното намаляване в 
почти всички Европейски страни има 
забрана или ограничаване на лова на 
змиорки. Въпреки това браконерство-
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то е широко застъпено.

Намерена е пряка връзка между пре-
живяемостта на  ларвите и индекса на 
Северно Атлантическите колебания 
(NAO) в температурата на водата. Тъй 
като това явление все още не е задъл-
бочено проучено и не са натрупани 
достатъчни данни, все още се работи 
върху тази зависимост. Тези темпера-
турни колебания променят теченията 
в Атлантическия океан, което естест-
вено влияе на кохортите лептоцефали. 
Върху преживяемостта на лептоце-
фалите в ранна възраст влияе и про-
мените в екосистемата на Саргасово 
море. Затоплянето на планетата, води 
до температурна промяна в Саргасо-
во море, което от своя страна проме-
ня продуктивността на екосистемата и 
съответно тази промяна влияе на ле-
птоцефалите в тяхното ранно разви-
тие. Наличието на храна, пряко влияе 
на развитието на ларвите. 

Паразитите и вирусите също оказват 
съществено влияние на способността 
за миграция и размножаване. Нема-
тода Anguillicoloides crassus, засяга 
плавателния мехур на змиорката. Този 
паразит има не самоотношение към 
общото здравословно състояние, но и 
да доведе до омаломощяване и смърт. 
Засягайки плавателния мехур на зми-
орките, тези паразити значително на-
маляват плавателната им способност. 
Този паразит произлиза от Източна 
Азия и е интродуциран в Европа през 
1980 те, с пренасяне на опаразитени 
японски змиорки. През 1995 г. пара-

зита е установен и при американската 
змиорка, най – вероятно пренесен от 
Европа с неконтролирани аквакулту-
ри. Съвременните популации са ин-
фектирани от 30% до 100%. Характер-
ните вируси за змиорките (EVEX, EVE, 
HVA) също оказват отрицателно влия-
ние на популацията на вида.

Разрушаването на естествените хаби-
тати на змиорката също имат значе-
ние за преживяемостта на вида. Пре-
сушаването на застояли и заблатени 
местности, култивирането на земята, 
създаването на насипи и нови инфра-
структури, унищожава подходящите 
хабитати на жълтата змиорка. Тези 
промени водят до висока смъртност 
и промяна на половото съотношение, 
поради промяна на плътността на ло-
калната популация.

Японската змиорка – защо е тол-
кова обичан деликатес в Япония

 
Японската змиорка Anguilla 
japonica е обичаен вида за Япония, 
Корея, Китай, Тайван и Виетнам. В 
последните години популацията на 
японската змиорка също е намаляла 
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драстично и съставлява 10% от със-
тоянието и през 1970 те години. Видът 
е включен Червената книга на IUCN 
като застрашен. Японската змиорка е 
важен стопански вид в Източна Азия 
и се отглежда в изкуствени аквакулту-
ри в много страни от региона. В Япо-
ния тя се нарича унаги и е важна част 
от хранителната култура на японците. 
70% от световния улов на змиорки се 
внася в Япония за храна. Само в Ки-
ото има над 100 ресторанта за серви-
ране на специално сготвена змиорка. 
В средата на лятото / тази година на 
19 юли/ се празнува Деня на Змиор-
ката. Унаги е деликатес в Япония и се 
счита, че за да се преживеят горещите 
и влажни летни дни, трябва да се яде 
змиорка.        Японците приготвят зми-
орката по специфичен начин на грил 
и със сосове, ястието се нарича каба-
яки „unagi no kaba-yaki“. Този ден се 
нарича „doyou-no ushi-no hi“, което 
преведено от японски означава събо-
тата на вола, съгласно японския ка-
лендар. Има няколко легенди за въз-
никването на този обичай в Япония. 
От хранителна гледна точка, освен 
високи вкусови качества, змиорката е 
богата на витамини A, B1, B2, D и E и 
редица ненаситени мастни киселини, 
които реновират тялото на човек през 
лятото,  благодарение на тях се нама-
лява холестеролното ниво, регулира 
се кръвното налягане, предпазва от 
заболявания на кръвоносната систе-
ма, спомага за добро зрение, устано-
вено е, че предпазва от раболяване от 
диабет тип 2. Кожата, костите и месото 
се стриват на прах и така се получава 
хранителна добавка, широко използ-

вана, не само в Япония, но и в Европа, 
като особено много се препоръчва на 
възрастни хора за въстановяване на 
организма и енергийния баланс.  Зми-
орката освен като национално ястие 
в Япония, се използва и в Китайската 
медицина.

 
 Това незаменимо ястие, част от 
японската традиция, поставя пред 
японските учени тежкия въпрос за за-
пазването на видовете змиорки като 
цяло. Япония средно годишно употре-
бява около 160 000 тона змиорки. При 
силното намаляване на популацията 
на змиорката и почти застрашеното 
положение на европейската змиорка 
е повече от ясно, че не малко усилия 
трябва да се хвърлят по посока на пре-
венцията на вида и възстановяване 
на статкувото. Изключително много 
разработки и опити са правени и се 
правят за изкуствено отглеждане на 
змиорките, но за съжаление въпреки 
всички опити не е постигнат добър ре-
зултат. Затова японските учени дълги 
години посвещават в откриването на 
точното място на размножаване на 
змиорките от Тихоокеанската група. 
Благодарение на техните усилия, след 
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близо 20 годишни експедиции това 
място е локализирано с голямо приб-
лижения. Продължават научните из-
следвания посветени на промените на 
океанските течения, свързани със за-
топлянето на планетата, което косвено 
оказва влияние на успешното размно-
жаване на змиорките. В бъдещ план са 
планирани правилно използване на 
ресурсите и правилно развитие на ак-
вакултурите. Установено е, че залавя-
нето и местенето на стъклени змиорки 
и елвери от естествения им хабитат в 
изкуствени рибници, води нерядко до 
невъзможността им да намерят обра-
тния път към размножителния си ре-
гион. Особено когато това местене е от 
един континент на друг. По време на 
улавянето и преместването им също 
има смъртност.

Още интересни факти за змиор-
ките:

 

Освен в Япония и в Англия има Ден 
на Змиорката. Фестивала на змиорка-
та е ежегодно събитие в Или, Източен 
Кембриджшър. Фестивала включва 

парад и състезания по хвърляне на 
змиорки, като се използват специални 
плюшени играчки.
Мъжете в Корея консумират змиорки 
за повече издръжливост
Други традиционни японски ястия от 
змиорки са Унадон и Унайу.
Пушената змиорка е деликатес в Гер-
мания, Нидерландия, Дания и Шве-
ция.
Желираната змиорка е традиционно 
ястие в Източен Лондон.
Змиорката може да плува добре както 
напред, така и назад
Някой екземпляри достигат възраст 
повече от 100 години.
Бизнеса със змиорки е бизнес за мили-
они. Стъклени змиорки от аквакулту-
ри в Мейн се продават за 2600 долара 
на паунд през 2012. Цената на змиор-
ката расте всяка година.
Писателят, артист и природозащит-
ник Джеймс Прозак посвещава реди-
ца свои творби на змиорката, след осъ-
ществяването на едно пътешествие по 
следите й.

Легендата за змиорката
 
 Легендата за Сина и змиорката 
произлиза от митологията на Самоа 
и обяснява как се е появило първото 
кокосово дърво. Тази легенда също 
е позната в Полинезия, включител-
но Тонга, Фиджи и маорите от Нова 
Зеландия. Има различни версии на 
легендата, разказвана в различните 
страни от Океания. Кокосовото дърво, 
кокосова палма (Cocos nucifera) има 
редица приложения и е важен храни-
телен източник. Използва се за полу-
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чаване на кокосово масло, кошници, 
за строежа на традиционните самоа 
къщи. Сушена сърцевина от кокосо-
вия орех или копра е важен експортен 
продукт и източник на приходи. Ко-
косовата палма се нарича не случайно 
дърво на живота. В Полинезийската 
митология легендата за Сина и змиор-
ката се асоциира с други фигури като 
Хина, Тинилау, Тагалоа и Нафануа. 
Легендата гласи: 
 Живяло някога момиче Сина, 
което имало домашен любимец малка 
змиорка. Когато змиорката порасна-
ла се влюбила в Сина. Това започнало 
да плаши момичето. Тя се опитала да 
избяга, но змиорката я преследвала 
непрекъснато. Накрая Сина се скри-
ла в близкото село, мислейки че се е 
спасила. Отишла до водоема да на-
лее вода. Когато се навела над водата, 
видяла змиорката, която я е гледала 
втренчено. Сина започнала да крещи 
„ Плашиш ме с тези очи като демон!” 
Главния мъж в селото я чул, дошъл и 
убил змиорката. Умирайки змиорката 
помолила Сина да зарови главата и в 
земята. Сина изпълнила молбата и от 
главата поникнала кокосова палма. 
На кокосовия орех, когато се отстра-
ни обвивката има три вдлъбнатини, 
които приличат на уста и две очи на 
змиорка. През една от вдлъбнатините 
се пие кокосовото мляко. Така когато 
Сина пиела млякото, целувала змиор-
ката.

 За маорите от Нова Зеландия, 
змиорката е символ на природата и 
основна част от тяхната култура. Тя 
често се разглежда като свещенно съз-
дание, пазач, макар сега тя самата да 
има нужда от опазване. Язовирите с 
ВЕЦ – ове са изключително сериозна 
опасност за възрастните змиорки при 
тяхната миграция към морето. Тур-
бините ги насичат на парчета. При-
родозащитниците, включително и 
маорите, прихващат змиорките и ги 
освобождават надолу по течението, 
като по този начин им помагат при 
миграцията.

Змиорката – за глобалното равнове-
сие

Всичко в природата е едно цяло и не 
бива да се мисли, че нещо което е да-
лече от нас, не ни засяга. Типичен 
пример е случващото се със змиорка-
та, драстичното намаляване на попу-
лацията през последните 30 години 
е обусловено най-вече от човешката 
дейност, довела до значителна еко-
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логична катастрофа и способствала 
значително за глобалното затопляне. 
Това затопляне все повече променя 
климата, съответно екосистемите по 
света. Океанските течения и флук-
туациите в температурата на океана 
значително водят да промяна на ло-
калните условия на живот и развитие 
на организмите. Замърсяванията на 
водоемите с различни химикали, все 
повече ще оказва влияние в бъдещ и 
близък план. Кръговрата на природа-
та връща при човека всичко като бу-
меранг. Когато се опре до изчезване 
на видове от природата, може да се 
окаже, че каквито и усилия да се пола-
гат не може да се поправи стореното. 
В случая със змиорката, един световно 
стопански вид, основно ястие на тра-
пезата на редица нации, е показателен 
за това колко сложни, комплексни и 
трудно поправими могат да бъдат по-
следствията.

Видео:
The Mystery of Eels Nature Documentary
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=q5AJzdPRmcU

Leptocephalus
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=6TAHHbt71Pw

Eli the eel: A mysterious migration - 
James Prosek
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=BR1enXROmgA#t=17

NATURE | James Prosek: Painting with 
Eels | PBS
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=begWH9CSG8o

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

Ако БГ Наука Ви харесва, дарете и помогнете!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317
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Около нас непрекъснато чуваме 
думичките “Европейски про-
ект”. Често обаче тези думи 

звучат далечно, все едно от друга пла-
нета. Европейските проекти и въз-
можности за учене, мобилност раз-
витие обаче са и за нас, хората, които 
не си поставят мащабни цели като да 
променят инфраструктури и да про-
менят системата на образование, а 
искат да променят нещо в себе си, све-
та около себе си, подхода на работата 
си, организацията си. Понякога чу-
ваме и истории на студенти или мла-
ди, заминали за чужбина да изживе-
ят приказката на своята половин или 
една годишна мобилност, а понякога 
и повече. Възможности за развитие 
не само за младите и студентите, но и 
за възрастните, вече извървели пътя 
на „извоюването” на дипломата и за-
почнали професионалните си живот. 
Възможности има както за професио-
нално, така и за личностно развитие. 
Има и такива, които представляват 
хармония на двете. Една такава въз-
можност-предизвикателство за мене 
беше и Грюндвиг асистентски стаж. И 

макар програмата Грюндвиг да е вече 
част от новата интегрирана програ-
ма „Еразъм+“ (www.hrdc.bg), подобни 
възможности като асистенстки стаж 
все още съществуват. Това, което е не-
обходимо, е инициативност. Иници-
ативност, проактивност и желание за 
учене, развитие, отвореност към раз-
личното, отвореност към предизвика-
телството. 
Както в сферата на формалното – учи-
лищното, така и в сферата на нефор-
малното образование, непрекъснато 
е нужен нов живот. Нови идеи, нови 

Да приемеш предизвика-
телството Грюндвиг Асис-
тентски стаж      

Автор: Мария Георгиева
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методи, нови добри практики. Рабо-
тещите в сферата на неформалното 
образование, често си задават следни-
те въпроси: как да развият дейността 
на организацията си, как да подобрят 
програмите си? Един от възможните 
отговори е именно ученето от практи-
ките на задгранични партньори или 
други организации. 
За самата мене едно от най-невероят-
ните неща за Грюндвиг асистентски 
стаж е свободата, която дава. Свобода 
да избереш от чии добри практики и 
опит искаш да учиш и да се развиеш, 
върху какво точно да се насочиш, в коя 
страна да избереш да проведеш мак-
симум 45 седмици за да се фокусираш 
върху нещата, които искаш след това 
да промениш в своята работа, в своята 
собствена организация. Самата аз, ид-

вайки от неправителствения сектор, 
видях огромен потенциал за учене 
от практиките на друга организация 
партньор. Това и определи решението 
ми да кандидатствам именно за стаж в 
тази организация.
За мене Грюндвиг беше от самото не-
гово начало до края на проекта ми 
едно предизвикателство, приключе-
ние, изживяване след което никога 
работата ми няма да е същата както 
преди. Самата аз никога няма да бъда 
същата. Изборът ми на страна, в която 
да искам да проведа стажа си не беше 
случаен – Трансилвания, Румъния с 
нейните 4 националности (румънци, 
унгарци, роми и саксони), живеещи 
заедно,  за мене е една от най-инте-
ресните области в Европа, които до-
сега съм посетила. Изборът ми на 

ХУМАНИТАРИСТИКА
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организация също не беше случаен – 
организацията, в която прекарах поч-
ти 11 месеца като Грюндвиг асистент, е 
партньорска организация на Аутуърд 
Баунд България. И тъй като както при-
емащата ми организация в Румъния – 
Outward Bound Romania, така и онази 
в България, са част от голяма между-
народна мрежа, то и двете работят по 
една и съща методология, подобни це-
леви групи и имат подобни стандарти. 
Това обаче изобщо не значи, че начи-
нът на функциониране на две толкова 
подобни организации е един и същ. 
Културната и икономическата дейст-
вителност в двете страни – България и 
Румъния е различна и макар да се осъ-
ществява обмен на добри практики, то 
отново тези практики трябва да бъдат 
реадаптирани към реалността. 
Трансилвания от своя страна е също 
толкова пъстра, колкото и работата 
ми в организацията Outward Bound 
Romania. Не са и малки трудностите, 
съпътстващи адаптацията в област, 
където всъщност говоримите езици са 
поне два (румънски, унгарски, в ня-
кои градове и немски). И точно това 
прави ученето още по-интересно, още 
по-предизвикателно. Тъй като моите 
основни задачи бяха както да разра-
ботвам и координирам проекти, свър-
зани с мобилност с цел неформално 
обучение, така и да обучавам групи 
възрастни по методологията на пре-
живелищна педагогика, беше предиз-
викателство понякога когато се на-
лагаше да работя с групи, чиито език 
(унгарски или румънски) всъщност не 
говоря. Макар и много по-големия дял 
от работата ми да беше обучаването 

на международни групи на английски 
език и работа по международни про-
екти, най-емоционалните ми спомени 
и преживявания са именно от работа-
та ми с групи, чиито език всъщност не 
говоря! 
Защо обаче да бъдем инициативни, 
защо да приемем предизвикателства 
като тези? Самата аз смятам, че е чес-
то крайно необходимо да излезем от 
зоната на комфорта си, от зоната на 
познатото, за да можем да се разви-
ем и продължим напред. Да започнем 
нещо ново, да научим нещо повече за 
себе си, да опознаем света около себе 
по-добре, научавайки повече за жи-
вота на други култури.  Да променим 
нещо в работа си към по-добро, да 
променим нещо и в онези около нас. 
Да изградим сами платформа за свое-
то учене, защото ние сме единствени-
те, отговорни за това в собствения си 
живот. Да дадем вдъхновение… 
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http://www.monuments.bg/
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