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Сдружение „Форум Наука” 
бе одобрено за член на евро-
пейската организация Ecsite 
(www.ecsite.eu). За да потвър-
дим членството си, в начало-
то на януари 2015 г. трябва да 
внесем годишна такса в раз-
мер на 395 €. Това е огромна 
стъпка за БГ Наука, която ще 
даде много възможности за 
участие в международни на-
учни проекти на единственото 
списание, посветило дейност-
та си на популяризирането на 
науката в България.

В общата ни кауза, молим 
всички съмишленици, авто-
ри и читатели, които имат 
възможност и желание да по-
могнат за събирането на тази 
сума.

Банка: Обединена Българска Банка
IBAN: BG86UBBS80021047720930
BIC: UBBSBGSF
Сдружение „Форум Наука“ - за Бъл-
гарска Наука

БГ Наука част от Ecsite
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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.

Наука
БГ Наука част от Ecsite.............................2 стр.

Access MBA Tour идва в София на 22 ноември 
2014...............................................................8 стр.

Интервю на доцент д-р Иванка Стойне-
ва..................................................................11 стр.

Kапанът с отворн достъп на списание 
Science.........................................................13 стр.

Капанът на публикуването с отворен достъп: 
какво обърка списание Science................16 стр.

В този брой!

ISSN: 1314-1031
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Заявки за участие в годишна студентска научна сесия...................................20 стр.

Белите хроники на Витанов - Академик Стойчо Пачев...................................22 стр.

Scientix, общност за научно образование в Европа..........................................37 стр.

Кацане върху комета за първи път в човешката история................................40 стр.
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За персонажите, представени върху кани № 2 и 7 от съкровището от 
Надсентмиклош................................................................................................... 65 стр.

Роялистки контрареволюционни въстания във Франция 1793-1800 г..........88 стр.

Римската империя – първата глобална държава в Средиземноморието......98 стр.

Римските имена...................................................................................................110 стр.

Физика
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За „веселото” в науката.......................................................................................118 стр.
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Финансова група „Карол“ дава 
всяка година 10-месечна док-
торантска стипендия в размер 

на 800 лв.  за редовен докторант. Тази 
година набирането на кандидатури-
те започва от 15 октомври. Целта е да 
бъде подкрепен млад талантлив учен, 
със значим принос в своята научна об-
ласт и интересен проект, с практиче-
ско приложение. 
В тристепенния конкурс могат да 
участват  докторанти от цялата страна 
и всички университети, стига да рабо-
тят в някоя от тематичните области – 
икономика; финанси; международни 
икономически отношения; физика; 
химия; математика; инженерни дис-
циплини; аграрни науки. Победителят 
се определя след презентация на про-
екта от жури в широк състав. В него 
влизат представители на висшия ме-
ниджмънт на компаниите от групата 
на Карол, УС на „Асоциация на докто-
рантите в България” и УС на Сдруже-
ние „Форум Наука“, както и досегаш-
ните получатели на стипендията.
Победителят в първия конкурс, Хрис-
то Илиев, е докторант към катедра 
„Квантова електроника” в СУ „Св. Кли-
мент Охридски”, физически факултет. 
Темата на неговата дисертация беше 
„Генерация на къси лазерни импул-
си в близката инфрачервена област с 
дължина на вълната между 1 и 2 ми-

крометра”. Работата му беше отличе-
на от Физическия факултет на СУ като 
най-добра дисертация на 2012 г. През 
2014 г. стипендия получава Таня Сла-
вова, УАСГ, Геодезически факултет, 
катедра „Висша геодезия“, с тема Ло-
кализиране на дълбочинно разполо-
жени кухини, посредством гравиме-
трични методи.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=17041
http://karoll.bg

НАУКА

„Карол“ отново дава 
стипендия на докторант   
  

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=17041
http://karoll.bg/obrazovanie/korporativen-universitet-karol/doktorantska-programa/
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=17041
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=17041
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=17041
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=17041
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Престижният тур на светов-
ни бизнес училища - Access 
MBA, за пореден път идва в 

София. С единствената по рода си ре-
волюционна концепция “Оne-to-One“, 
Access MBA помага на бизнес профе-
сионалисти да израснат в света на 
управлението като ги среща индиви-
дуално с представители на водещи 
международни програми по бизнес 
администрация. Access MBA е утвър-
ден световен лидер в организиране-
то на събития във формат “Оne-to-
One“. Турът, в който участват над 
125 бизнес училища годишно, се про-
вежда в повече от 65 града в света. 
Аccess MBA дава на кандидатите за 
обучение в престижните МВА про-
грами  уникалната възможност да 
се срещнат лично с представители 
на едни от водещите  бизнес универ-
ситети в света.

4 от 5 световни компании имат 
намерение да наемат хора, завър-
шили МВА програма през 2014.

80% от корпоративните работодате-
ли възнамеряват да наемат през 2014 
г.  професионалисти, завършили МВА 
програми. Броят на тези работодатели 

се е увеличил с 7% в сравнение с 2013 
г. и с 30% в сравнение с 2009 г., когато 
в пика на икономическата криза само 
половината от работодателите изис-
кват МВА степен при наемане на ме-
ниджъри. Тази статистика изглежда 
още по-обнадеждаваща за САЩ, къде-
то числата сочат, че през 2014 г. цели 
86% от работодателите в страната въз-
намеряват да наемат хора, завършили 
МВА. 

При допитване на GMAC до работо-
дателите относно причините, пора-
ди които толкова много от тях търсят 
професионалисти, завършили МВА, 
те казват, че притежателите на дипло-
ма МВА носят „способността да мислят 
извън установените норми“, „желания 
лидерски потенциал“, 
„стратегически фокус, проницател-
ност и доказана способност да пости-
гат резултати“ и „способност за бързо 

Access MBA Tour идва в Со-
фия на 22 ноември 2014  

80% от компаниите възнамеряват да наемат професионалисти, 
завършили МВА

НАУКА
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адаптиране, придружена със силна 
амбиция“.

45% от световните работодатели 
възнамеряват да увеличат начал-
ната заплатата на завършилите 
МВА.

Според изследване на GMAC от 2014 
г., подобно на изминалата година, 
компаниите в САЩ плануват да пла-
щат средна заплата, възлизаща на 95 
000 щ.д. на завършили МВА. По-го-
лямата част от работодателите казват, 
че имат намерение да запазят размера 
на заплатите на нивото от 2013 г. 27% 
от компании твърдят, че плануват да 
увеличат основното заплащане според 
процента на инфлация, докато други 
18% очакват да увеличат началната за-
плата над нивото на процента на ин-
флация.

Резултатите от друго проучване на 
GMAC от 2014 г. - Alumni Perspectives 
Survey Report, показват, че 9 от 10 
(91%) бивши възпитаници на бизнес 
училища от периода 2010 – 2013 г., 
считат своето висше мениджърско об-
разование за отлично решение. 79% 
от МВА възпитаниците в проучването 
споделят, че техните очаквания за фи-

нансова възвращаемост на инвестици-
ята в МВА образование са оправдани 
или надхвърлени.
Няма съмнение, че МВА образование-
то е значителна инвестиция от глед-
на точка на време и пари. В днешно 
време, получаването на МВА степен е 
не само придобиване на образование. 
То неизменно изисква допълнителни 
разходи да учебни пътувания и соци-
ални събития. Тази допълнителна ин-
вестиция носи на завършилите МВА 
отлични дивиденти от гледна точка на 
достигане на кариерните цели, поради 
ценните контакти, които се създават 
по време на обучението.

Индивидуални срещи: Първа 
стъпка към прием в  МВА

Всяка индивидуална (One-to-One) сре-
ща дава на МВА кандидатите шанса да 
се запознаят лично с представители на 
едни от най-добрите бизнес универси-
тети в света. На тези срещи кандида-
тите имат уникалната възможност да 
създадат силни първи впечатления у 
представителите на бизнес училища-
та. Access MBA се основава на семпла, 
но единствена по рода си концепция 
- кандидатът има 20 минути да дока-
же, че е квалифициран за прием в из-

НАУКА

http://www.accessmba.com/sofia/index.html?ui=IGTYQ01413990512
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брания от него бизнес университет, но 
също така и обективно да прецени коя 
е точната за него МВА програма спо-
ред личните си интереси и амбиции 
за кариера. След като кандидатите се 
регистрират за One-to-One събитието, 
нашият екип от експерти лично под-
бира най-добрите кандидати и им на-
срочва срещи с най-подходящите за 
тях бизнес училища.

За Access MBA Tour
 
През 2014 г. Аccess MBA Tour отбеляз-
ва 10 годишнината си като най-утвър-
дения международен организатор на 
събития във формат “One-to-One”, на 
които  квалифицирани кандидати за 
МВА се срещат лично с представители 
на университети от целия свят.

Целта на събитията на Access MBA е да 
свържат най-подходящите кандидати 
за обучение с водещите международ-
ни бизнес университети. Иноватив-
ният модел “One-to-One” е създаден 
и представен за първи път от Advent 
Group, собственик на Access MBA, през 
2004 г. От този момент, Advent Group 
поставя нов стандарт в организиране-
то на  събития  в образователната ин-
дустрията.

Access MBA Tour се провежда в над 55 
държави в Европа, Близкия изток,  
Северна и Латинска Америка,  Азия 
и Африка. Тази есен турът ще посети 
35 държави заедно с 130 от най-прес-
тижните бизнес училища в света. 70% 
от университетите, които участват в 
Access MBA Tour, са в топ 100 на най-
добрите МВА програми. Сред участни-
ците в есенния тур са INSEAD, London 
Business School, IESE, IE Business 
School, HEC Paris, ESADE, Duke, 
Kellogg-WHU, Georgetown и много 
други.

Кандидатите за обучение в 
МВА програми, които желаят 
да участват в Access MBA Tour 
в София, трябва да се регистри-
рат предварително тук: 
www.accessmba.com

НАУКА

http://www.accessmasterstour.com/sofia/index.html?ui=!9HUS*1413990599


 http://nauka.bg 11

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

72

1.  Моля представете се 
Доцент  д-р Иванка Стойнева

2. Коя научна институция пред-
ставлявате и с какво се занимава 
тя?
Институт по Органична химия с Цен-
тър по Фитохимия при БАН. Основно 
се провеждат   научни и приложни из-
следвания в областта на органичната 
и биоорганична химия, химия на при-
родните съединения , химия на твър-
дите горива и др.

3. Кое Ви запали към науката и 
кога се случи това?
Ентусиазмът на първите ми колеги от 
лаборатория „Химия на белтъчните 
вещества“ от   Институт по Органич-
на химия с Център по Фитохимия при 
БАН.

4. В коя област на науката се за-
нимавате в момента?
Работя в интердисциплинарна област 
каквато е биоорганичната химия.

5. С какво заглавие беше послед-
ната Ви публикация?
Short Synthetic Peptides as  Inhibitors of 
Angiotensin Converting Enzyme
Daniela Petkova, Borislava Yanachkova, 
Olivier Monassonb, Anna-Maria Papinib 
and Ivanka Stoineva

6. Има ли бъдеще науката в Бъл-
гария и как го виждате Вие?
Естествено,че виждам надежда за раз-
витие за науката в България, бъдещето 
на всяка нация е немислимо без наука.

7. Защо 33-тия Европейски пеп-
тиден симпозиум се организира 
в България и каква е ползата за 
нас?
Горди сме, че сме домакин на този 
престижен научен форум, който за 

НАУКА

Интервю на доцент 
 д-р Иванка Стойнева   

http://www.orgchm.bas.bg/cbpe_bg.html
http://www.orgchm.bas.bg/cbpe_bg.html
http://www.orgchm.bas.bg/cbpe_bg.html
http://www.orgchm.bas.bg/cbpe_bg.html
http://www.orgchm.bas.bg/cbpe_bg.html
http://www.orgchm.bas.bg/cbpe_bg.html
http://www.orgchm.bas.bg/cbpe_bg.html
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пръв път се провежда в България въ-
преки, че има дълга история. Бяхме в 
конкуренция с Германия за домакин-
ство и след гласуване спечелихме  ние. 
Ползите са много и най-вече за млади-
те изследователи. При оскъдното фи-
нансиране на науката, възможността 
за участие в международни форуми е 
силно ограничена. Сега елита на пеп-
тидното общество беше събран тук в 
София. Най- известните учени в тази 
специализирана област на науката , но 
свързана с химията, биологията, фар-
мацията, участваха с лекции и млади-
те хора имаха възможност да дискути-
рат с тях въпроси който ги вълнуват по 
време на симпозиума.

8. В България от кога науката се 
занимава с пептиди и какъв е на-
шият принос в науката?
В началото на 60-те години е поста-
вено началото на  протеинова химия 
почти едновременно в Института по 
Органична химия при БАН и в ХТМУ-
София.  Оценка за получените научни 
и приложни достижения е отражение-
то им в световната научна литература 
и то е високо. Разработени са методи 
за синтез на биологично активни пеп-
тиди с приложение в наши Фармацев-
тични заводи, разработена е теорията 
за ензимен синтез на пептиди, получе-
ни са белтъчни хидролизати като хра-
нителни добавки, лечебни кремове и 
напитки.

9. Как оценявате работата на еки-
па си?
За колегите с който  конкретно работя 
мога да кажа само, че сам щастлива, 

че  имам удоволствието да споделям 
радостите от успехите ни  с тях.
 
10.Има ли млади хора, които ис-
кат да се занимават с наука?
Да има, в нашата лаборатория повече 
от 50% са млади хора, и в тях е надеж-
дата ни за по-добро бъдеше за нас и за 
страната ни.

11. Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бълга-
рия?
Науката е най-голямото предизвика-
телство, което си струва да опитате..

12. Какво, според Вас, трябва ко-
ренно да се промени в България 
спрямо науката?
Да си припомним за нашите велики 
българи  създали Българското кни-
жовно дружество преди 145 години, 
израз на  стремежа на нашата нация 
към знание и творчество,  и науката  
отново да стане приоритетна област за 
обществото,  като  се отделят повече 
средства за нейното развитие. 

13. Занимавали ли сте се с нещо 
извън научната работа?
Не.

Снимка и повече информация:
http://www.orgchm.bas.bg/cbpe_bg.html

НАУКА
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В брой 71 публикувахме превод на 
статията „Кой се страхува от ре-
цензия?“, като част от поредица 
статии свързани с научните публи-
кации и тенденциите в световната 
научна общност.
Следват две статии отговор на из-
следването направено от Science. До-
бре е да видите първо „Кой се страхува 
от рецензия?“ преди да продължите.

04 ОКТОМВРИ, 2013 
Автор: 

Хедър Джоузеф 

На 3 октомври 2013 година, спи-
сание „Science“ публикува ста-
тия, описваща експеримент, 

който изобличава пропуските в про-
цеса на редактиране при изданията с 
отворен достъп. Статията “Кой се стра-
хува от рецензия?”, от самопровзгла-
силият се “вълнуващ” учен Джон Бо-
анън, разказва за историята около 
предаването на абсолютно погрешна 
научна работа, под псевдоним, на над 
304 издания с отворен достъп в про-
дължение на 10 месеца. До тази дата, 
той казва, че половината от издания-
та, на които е изпратил материала, са 
го приели, пораждайки притеснения 
за процеса на редактиране в някои 
списания с отворен достъп.
Докато тази статия показва голям про-
блем в академичната общност, важно 
е да разберем точно какво проучване-
то разследва и какво не. 
Едно от ограниченията на този ка-
пан е, че фалшивите статии са били 
изпратени само на определена група 

Kапанът с отворен достъп 
на списание Science   

HTTP://WWW.SPARC.ARL.ORG/BLOG/SCIENCE-MAGAZINE-OPEN-ACCESS-STING
Превод: Стефан Михов

НАУКА
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издания с отворен достъп като няма 
сравнения с абонаментни издания. 
Без такова сравнение, заключението 
на автора, че отвореният достъп е ся-
каш виновен за ниските редакционни 
стандарти е невалидно.
Още един проблем с изграждането на 
капана е, че списанията, на които е 
била изпратена статията, не са били 
избрани напълно произволно. Боанън 
казва, че списанията са били избрани 
от два източника – Directory of Open 
Access Journals (DOAJ-http://doaj.
org/) и от списъка на некоректните 
списания на Джефри Бийл (
http://scholarlyoa.com/publishers/). 
Също така били избрани по различни 
критерии, включително област, език и 
такса за публикация. 
Избирайки списания, които изискват 
такива такси за да подпомагат публи-
кационните си операции и невключ-

вайки огромния брой издатели на 
преса с отворен достъп, които не изис-
кват такса, идеята на капана става все 
по-компрометиран. 
Въпреки че информацията на Боанън 
може да затвърди заключението, че не 
малък брой списания с отворен достъп 
използват нискокачествена редакция, 
не подкрепя твърдението за това, как 
изданията с отворен достъп се разли-
чават с подобните, абонаментни таки-
ва списания, или за преобладаването 
на този проблем в по-широкия публи-
кационен свят.

Много издатели на преса с отворен 
достъп вече отговориха на капана и по-
точно две организации, които публи-
куваха значими отговори. Open Access 
Scholarly Publishers Organization (Ор-
ганизация на издателите на образова-
телна преса с отворен достъп), OASPA 
публикуваха подробен отговор, отбе-
лязвайки, че са запознати с въпроса, 
а именно нискокачественият процес 
на редакция и също така повториха 

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.

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174

НАУКА
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няколко пъти колко са отдадени, като 
такава асоциация, да упражняват най-
добрите практики в публикуването на 
преса с отворен достъп. Тяхното из-
казване гласи:
„Според нас, най-важният урок от тази 
статия на списание Science е, че пуб-
ликационното общество има нужда от 
по-добри механизми, които да помог-
нат в разпознаването на надеждните и 
непреклонни идания и издатели, не-
зависимо от достъпа и бизнес модела.“
 DOAJ отговори по-кратко, също каз-
вайки, че проблем съществува и (оп-
исвайки всяка стъпка) че обсъждат 
как да реагират срещу този проблем:
„DOAJ разработваше нов критерии 
през по-голямата част на изминалата 
годината. Така, първо ще спрем нис-
кокачествените издатели да предлагат 
издания и ще разкрием тези, които не 
могат да се нагодят за определен пе-
риод от време. През юли 2013, DOAJ 

стартира първата версия за обществе-
но консултиране. 
Отговор беше публикуван през сеп-
тември, заедно с втора ревизия на 
критерия. Всички документи бяха и са 
публично достъпни.“
И двата отговора показват огромната 
отдаденост, с която големите издатели 
на преса с отворен достъп реагират на 
проблема и техните опити са добре до-
шли.
Докато капанът на списание „Science“ 
не се наема да създава каквото и да 
било валидно заключение за качест-
вото на изданията с отворен достъп 
въпреки че, повдига важни въпроси 
за потенциалните пропуски в процеса 
на редакция и рецензия, наблюдава-
ни из цялата научна преса. Може би, 
случайно последствие от тази опера-
ция-капан ще бъде предизвикването 
на по-голям контрол над този аспект 
от издаването.

НАУКА
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Списание “Science” публикува 
критика на най-важната част в 
научното изследване, системата 

за рецензия на качеството. 
За съжаление, изглежда, че от “Science” 
не са разбрали собствените си откри-
тия. От списанието твърдят, че са про-
вели операция капан, описана от “въл-
нуващия учен” Джон Боанън, който 
разкрива слабостите на сравнително 
новия формат на публикуване, отво-
рения достъп. Всъщност, статия по-
казва точно обратното на това, което 

искат да покажат – имаме нужда от 
дори по-масово използване на отворе-
ния достъп, в сравнение със сегашното 
състояние.

Какво е публикуването с отворен 
достъп?

Като цяло, отвореният достъп е свър-
зан със създаването на резултати на 
изследване, свободни за всеки. Оче-
видно е, че интернет е в основата на 
революцията. Но също така е задвиж-

Капанът на публикуване-
то с отворен достъп: какво 
обърка списание Science  
    
http://www.theguardian.com      Превод: Стефан Михов
 Curt Rice 
Friday 4 October 2013       

НАУКА
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вано от идеализъм и принципи. 
Помислете за потока на финанси в 
публично финансирана институция. 
Правителството или съвет по проуч-
ването финансира университет, който 
предава парите на изследователи. Те, 
от своя страна, правят откритие и пи-
шат статия за него. Тази статия след 
това се предава в специализирано 
списание. То е отговорно за строгото 
изучаване на предадената работа, за 
да се подсигурят, че е правилна. Това 
е най-важния елемент в контрола на 
качеството, рецензенти – експерти, 
работещи в същата сфера, рецензи-
рат работата анонимно. Те я оспорват, 
критикуват и изискват включването 
на нови перспективи и дори могат да 
предлагат промени в анализа на пре-
зентацията.

Какви са разходите на списания-
та?

Разбира се, има различни вариации, 
но най-простия модел е този. Издани-
ята не плащат на автора на статията 
нищо. Не плащат нищо и на редактора 
на самото списание. Не плащат нищо 
и на трите, или повече, рецензенти на 
статията. Някои списания имат разхо-
ди, свързани с набирането на текст и 
подобни. И разбира се, тези, които ра-

ботят с хартиени носители, имат раз-
ходи, свързани с печатането и дистри-
буцията. 
След това, както може би се досети-
хте, издателите продават списание-
то на университетите. Продават ги 
на същите институции, които вече са 
дали много на издателя: изследвания 
и свързаните с тях разходи, като вре-
мето на изследователи, редактори и 
рецензенти. Всичко това и авторските 
права над статията, се подарява на из-
дателя. 
Въпреки, че разходите са малко, це-
ните на списанията експлодират. От 
Харвард, най-богатият университет на 
света, казват, че не може да им смо-
гват и са започнали да прекратяват 
абонаменти. Това се случва навсякъде. 
Издателите отвръщат на удара, опако-
вайки огромни пакети. Така позволя-
ват на университетите да взимат само 
тези, които искат. Става грозно.
Един от големите в индустрията, 
Elsevier, постоянно показва приходи 
на стойност милиони долари. Голя-
ма част от тези приходи се дължи на 
продаването на статии, създадени с 
публични пари. Поради тази причи-
на, много изследователи от целия свят 
бойкотираха Elsevier. Това е и причи-
ната, поради която цяла индустрия, 
научното общество, е готова за инова-

НАУКА
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ции. Отвореният достъп е резултата. 

Когато се публикува некачестве-
на наука

Системата за рецензия бива вземана 
много на сериозно от учените. Но пове-
чето изследователи срещат трудности, 
в опит да сбъднат очакванията, които 
техните институции имат, по време на 
една нормална работна седмица.
Уникалният случай на Диедрик Стей-
пъл показва, че изследователите си 
измислят информация в продълже-
ние на години, без да бъдат хванати. 
Масивна рецензия, показа, че Стей-
пъл публикувал 55 статии, базирайки 
се на грешна информация, в сериозни 
списания, дори и “Science”. Те следва-
ли стандартите, проверявайки статия-
та. Разумно ли е да очакваме, че про-
цесът на рецензия ще забележи такава 
измама. Комитетът, рецензиращ ра-
ботата, смята за “неубедително, че ре-
цензенти, от международни ‘водещи 
издания’, не са успели да забележат, 
че експериментите на Стейпъл реал-
но биха били почти неосъществими и 
докладването на невъзможни статис-
тически резултати.”
Лошата работа се публикува. Това е 
криза за науката, на която “Science” от-
дели специално внимание в броя. Но 
те объркаха повода, който не е публи-
куването на резултатите с отворен дос-
тъп, а създаването на нова система за 
рецензия. Имаме нужда от промяна, 
която дигиталната ера ни позволява и 
най-добрите издания с отворен достъп 
мислят над нови методи на рецензия.

Корупция

Където проучванията стават свободни, 
чрез публикуването с отворен достъп, 
може и да има легитимни разходи, 
които ученият трябва да поема. Една 
от стратегиите е прибирането на такса 
от автора, когато статията е приета за 
публикация. Често срещани са изсле-
дователските съвети, които отпускат 
пари за тези, така наречени, авторски 
такси.
Това е модел, който предизвиква ко-
рупция. Създаваш списание, приемаш 
няколко статии и качваш статията на 
уевбсайта си. Разбира се корупцията 
е захранвана от факта, че изследова-
телите са под голямо напрежение да 
публикуват още и още. Също така, ко-
рупцията е предизвикана от система, 
според която количеството е по-важно 
от качеството. Но е грешка да смесва-
ме отворения достъп с авторски пла-
щания. Има традиционни издания, 
които също изискват такса.

НАУКА
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От “Science” говорят за база с дан-
ни, наречена Directory of Open Access 
Journals. От публикуваните издания с 
отворен достъп, 65% не изискват такса 
за публикация, но са директно финан-
сирани от университети или изследо-
вателски съвети. 
В Норвегия, където работя, има коми-
тет, на когото е възложена задачата да 
премахва негодните издания – неза-
висимо дали са с отворен достъп или 
по-традиционни. И заради авторските 
заплащания, този комитет наблюдава 
бум на нелегитимните издания с отво-
рен достъп. Но, отново, това се случва, 
заради авторските такси, не защото 
резултати са свободни за всички.

Контрол на качеството и рецен-
зия

Истинският проблем на науката днес 
е контрола на качеството. Рецензия-
та е една от най-важните части, но и 

в традиционните списания и в тези с 
отворен достъп, има прекалено много 
провали, за да продължим работа със 
същата система. Имаме нужда от нови 
подходи и много хора и организации, 
които да работят над тях, като проекта 
“open evaluation”.
Креативният потенциал, предложен 
ни от дигиталната комуникация на 
научни резултати, област, в която спи-
санията с отворен достъп водят, е точ-
но частта, над което трябва да се кон-
центрираме. И ако направим това, ще 
разрешим проблема на развалената 
система за рецензия, която “Science” и 
“вълнуващият учен” разкриват. 

*Curt Rice(Кърт Райс)  is a professor at 
the University of Tromsø and a fellow at 
the Netherlands Institute for Advanced 
Study

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.

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Студентски съвет при УНСС орга-
низира Годишна студентска на-
учна сесия на тема „Развитие на 

бизнеса в България“. Конференцията 
ще се проведе на 27 ноември 2014г. в 
Голяма конферентна зала на УНСС от 
9.00 часа и е част от Младежки иконо-
мически форум 2014г. 
Целта на конференцията е да даде въз-
можност за изява на студенти и докто-
ранти, които имат интерес в областта 

на науката. Участниците в конферен-
цията ще имат възможност да обсъж-
дат актуални проблеми и да генерират 
идеи за решенията им. 
Конференцията ще бъде тематично 
разделена на пет панела: 

• Икономика 
• Политически науки
• Право
• Журналистика

Заявки за участие в годиш-
на студентска научна 
сесия  
          students.unwesc@gmail.com 

НАУКА
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Заявки за участие: 
Право на участие в конференцията 
имат студенти и докторанти от всички 
университети в страната. Всеки жела-
ещ да участва следва да изпрати заяв-
ка за участие заедно с цялостно разра-
ботени материали по имейл на адрес 
students.unwesc@gmail.com до 
16 ноември 2014г. (заявка за участие 
може да се изтегли от фейсбук страни-
цата на Студентски съвет при УНСС).
 
Изисквания към докладите: 
Докладите трябва да съответстват на 
предварително зададената тема. В за-
явката за участие задължително се по-
сочва панел, в който участникът иска 
да представи своя доклад. Използва-
ните източници следва да бъдат ко-
ректно посочени. Обем до 10 стр. Ма-
териалите трябва да бъдат изпратени 
не по-късно от 16 ноември 2014г. По-
късно изпратени материали няма да 
бъдат разглеждани. 
На база на изпратените материали ор-
ганизационният екип на научната се-
сия ще избере участниците, които ще 
представят своите доклади по време 
на Годишната научна сесия. Списък 
с имената ще бъде оповестен на стра-
ницата на Студентски съвет, както и в 
сайта на Годишна студентска научна 
сесия 2014г. 

Провеждане на конференцията: 
Всеки участник ще има възможност 
в рамките на 10 минути да представи 
своя доклад. След изложението ще 
има възможност за въпроси и комен-
тари от страна на останалите участни-
ци. 

Публикуване: 
Студентски съвет при УНСС ще издаде 
сборник с материали по темата на Го-
дишната научна сесия. В него ще бъ-
дат включени писмените разработки 
на участниците. 
Разходи за участие: 
Разходите за пътни и нощувки се по-
криват от участниците. 
Участници извън гр. София ще бъдат 
настанени в легловата база 

students.unwesc@gmail.com 

http://mif-unwe.org/session.php
https://www.facebook.com/unwesc
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На другия бряг на Дунав в Буда-
пеща

Известно е, че често пътувам в 
чужбина. И често ви разказ-
вам за пътуванията си. И тази 

поредица от разкази ще започне така. 
И тъй, седях на една пейка на брега на 
Дунава в Будапеща пред старата сгра-
да на университета Корвинус, който 
пък е до моста на Сиси – прочутата ав-
строунгарска императрица. Седя си и 
гледам другия бряг на реката, където 
казват, че сто и повече години е била 
българската граница. И си мисля що 
за българи са били ония по Крумовото 
време и малко след това и що за бълга-
ри има днес. Пред мене бавно плуват 
корабчета с туристи, а покрай мен спо-
койно се разхождат гражданите на го-
лемия и красив град. А аз си седя и си 
мисля. Мисля си, че българите са били 
силни, когато хановете им са живеели 
сред народа и са се грижели за него. 

Тогава и българската граница е мина-
вала посред днешна Унгария. После 
болярите са се изпокрили по крепо-
сти по хълмове и върхове, а народът е 
трябвало да им работи ангария по 300 
дни в годината. И границите на Бълга-
рия тръгнали на югоизток. Та полека, 
полека стигаме да наши дни, където 
народът пак тъне в мизерия, а това, 
което се самонарича елит служи вярно 
на поредния чужд господар.  Та с такъв 
елит нищо чудно границите на държа-
вата да се свият и още. Но все пак, ми-
сля си, има малко на брой хора, които 
носят в себе си духа на ония, старите 
българи, дето показали на армиите 
на Карл Велики и на Никифор къде 
зимуват раците (а на главата Никиф-
орова и нещо друго). И си мисля, че е 
добре да напиша две поредици от хро-
ники – бели хроники за светлата па-
мет на част от тези хора, които градяха 
и пазиха науката в България. И черни 

Белите хроники на 
Витанов

Хроника 1: Академик 
             Стойчо Панчев 

Николай К. Витанов
Институт по механика, БАН
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хроники - за позора на онези другите, 
които доведоха държавата и науката 
до това състояние. Ще започна с бе-
лите хроники и ще ви разкажа за хо-
рата, с които съм работил, с които сме 
се борили за оцеляването и развитие-
то на българската наука и които вече 
ги няма. Те отидоха в един по-добър 
свят, а пък аз считам за важно споме-
нът за тях да остане. И можете да сте 
сигурни, че ще намеря добри думи за 
всеки, с когото сме работили за разви-
тието, популяризацията и опазването 
на науката в България. Нека, когато 
нас вече ни няма, бъдните поколения 
да знаят и доброто и лошото и грозно-
то. Нека да знаят кой какво е правил и 
кой за какво се е борил. Нека да знаят 
истинските дела и фалшивите думи, 
достойните постъпки и лицемерието. 
Пък нека да ни съдят както намерят за 
добре. 
Тъжни размишления в църков-
ния ъгъл по време на едно покло-
нение
В края на август 2014 година почина 
академик Стойчо Панчев. Отиде си 

големият радетел за развитието на 
нелинейната динамика и теорията на 
хаоса в България. Човекът, доприне-
съл много тези идеи да пуснат корени 
у нас.  

Фигура 1.  Нека така го запомнят 
бъдещите поколения.

Не обичам много да ходя по поклоне-
ния и погребения, макар и да знам, 
че с годините това ще се промени. Но 

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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на това поклонение в църквата „Све-
ти седмочисленици” отидох. И докато 
църковната служба течеше, си мислех. 
Мислех си, че мрежата от съратници е 
в основата на доста неща на този свят. 
И че позициите в тази мрежа се уве-
личават или намаляват, опразват се 
и отново се запълват. И от  уменията 
на текущия състав на мрежата зави-
си дали тя ще се разраства или ще се 
свива. Службата свърши. Наредих се 
на опашката за поклонение. Простих 
се с академик Панчев и като излизах 
от църквата се запитах – това ли е то? 
Така ли свършва всичко? Нима всич-
ките усилия и стремежи свършват 
във вечната тишина? Не, повторих си, 
всичко зависи от мрежата от съратни-
ци, която човек остава след себе си. 
И от качеството на членовете на тази 
мрежа. И ако те са качествени, делото 
на мрежата е като храм. Един камък 
пада и друг идва на мястото му.  Тъй 
камъните си отиват, а храмът стои. 
И в реда на тези мисли, през главата 
ми мина и мисълта, че академик Пан-
чев не си е отишъл съвсем. Като про-
фесор по механика, нека ви го обясня 
механистично. Ако аз съм като едно 
топче, движещо се из гигантското 
житейско пространство, имащо мно-
го измерения, взаимодействието ми с 
другите хора променя повече или по-
малко траекторията ми из това прос-
транство. Иначе казано, различните 
хора ми влияят повече или по-малко 
по пътя ми през живота. И това вли-
яние е частичка от тях, която остава 
при мен, докато съм жив. И се предава 
по-нататък чрез моето влияние върху 
житейските траектории на други хора. 

От тази гледна точка, влиянието на 
академик Панчев  върху мен бе доста 
силно, а житейската ми траектория с 
неговите съвети и със съветите на не-
говите познати успешно избягваше 
областите, съдържащи прекалени не-
приятности. Сигурен съм, че така е 
било не само с мен, а и с много други 
хора. А сега нека ви разкажа история-
та на нашата съвместна работа. Годи-
на по година. 

1994-та година
Тогава, преди 20-на години аз тръгнах 
по житейския път, по който щяхме да 
се запознаем със Стойчо Панчев. Сре-
щали сме се и преди – по коридори-
те на факултета, в които аз учех като 
студент, а той преподаваше като про-
фесор. По едно време даже си мислех 
да отида на това, което днес се нарича 
магистратура в неговата катедра, но 
реших да отида на друго място. Голе-
мият началник в небето обаче е имал 
интересни планове за мен (и само той 
си знае какво още има да става) и аз 
съвсем неочаквано за мен започнах да 
се занимавам с механика на флуидите 
в Германия. Това е интересна история 
и някой ден вероятно ще ви разкажа и 
за нея – как исках да отида на специа-
лизация при Херман Хакен – баща-
та на синергетиката, а попаднах при 
Фридрих Буссе – човекът, от когото 
научих основите и тънкостите на ме-
ханиката на флуидите и на много още 
неща. Та, както и да е – в един прекра-
сен ден се озовах в Байройт (прекрас-
ният малък град в Бавария, известен с 
провеждането на прочутия Вагнеров 
фестивал), където имаше силна група 
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от професори по механика на флуиди-
те и попаднах при научно най-силния 
от тях (наричан на шега китайският 
император заради многобройните му 
докторанти). И ето ме в кабинета на 
Буссе и той ми задава въпрос:
-Прочетохте ли статиите, които Ви 
пратих?
Дори и човек да е специалист по ме-
ханика на флуидите, трудно чете ста-
тиите на Буссе. Като му свикне човек 
на стила, вижда, че статиите са много 
добре написани, но докато се учи, из-
питва страшни трудности да повтори 
сметките. А аз едва знаех какво е урав-
нение на Навие-Стокс. Опитах се да 
прочета двете обзорни статии (писа-
ни от него разбира се), които ми беше 
пратил, но безуспешно. Нищо не ми 
влизаше в главата (да, младежи,  ка-
риерата на някои професори почва и 
така – не всички са гении още щом се 
родят). Та отговорът ми бе логичен:
-Четох, но нищо не разбрах.
Бусе се понамръщи. Вероятно си е по-
мислил, че нищо няма да излезе от тоя 
специализант от Източна Европа. А 
може и да не си е помислил това, защо-
то ми показа два листа. Единия беше 
избродиран целия с огромни уравне-
ния, а на другия имаше само три и то 
не много дълги  уравнения. 
-Е, с какво искате да се занимавате до-
като сте тук? – попита Буссе – с това (и 
посочи листа пълен с уравнения) или с 
това (и посочи другия лист).
Аз се препотих. Умът ми трескаво за-
почна да работи. „С тези огромни 
уравнения на единия лист определено 
няма да се справя за кратко време” – 
помислих си аз и това бе спасителна 

мисъл. Това бяха уравненията на те-
орията на динамото (теорията за ге-
нерация на земното магнитно поле), 
създадена и от Буссе и изискваща су-
перкомпютри, за да се получи някакво 
решение.
-Ами, искам да се занимавам с тези – 
казах аз и посочих листа с трите урав-
нения. Буссе се усмихна. Това бяха 
уравненията на вариационната теория 
на турбулентността – първата теория, 
която младият Буссе беше направил 
някога в САЩ. Казват, че първата лю-
бов не се забравя. А и всички остана-
ли  докторанти и специализанти се ле-
пяха като мухи на мед за теорията на 
динамото. Та старецът се зарадва, че 
някой иска да се занимава с теория на 
турбулентността.
И ето как започнах да се занимавам с 
механика на флуидите под ръковод-
ството на крупен германски учен. И 
пътищата ни със Стойчо Панчев неиз-
бежно щяха да се пресекат.

1996-та година и запознанството 
ми със Стойчо Панчев 
През лятото на 1996-та година, след 
като бях натоварил местния компютър 
на фирмата Крей да смята поредните 
горни граници на топлопреноса през 
слой флуид, се прибрах в България. 
Обстановката не беше никак весела и 
Буссе се притесняваше за мен. Аз, все 
още млад и глупав (не бях почнал  да се 
занимавам с математическа социална 
динамика), не обръщах толкова вни-
мание на надигащата се у нас иконо-
мическа и социална буря. И реших да 
проуча кой се занимава с механика на 
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флуидите в България. Нямах никаква 
представа за българската механика на 
флуидите, понеже изобщо не се ин-
тересувах от нея, преди да тръгна за 
Германия (защо и как тръгнах също е 
интересна история, която ще ви разка-
жа някой друг път). Не знаех даже, че 
в България механиката на флуидите е 
част от математическите науки (кое-
то показва колко неориентиран може 
да е един млад човек). И като попи-
тах този и онзи (все неспециалисти в 
областта на механиката на флуидите) 
всички в един глас ми казаха, че тряб-
ва да говоря със Стойчо Панчев, тогава 
още член-кореспондент на БАН.  Рече-
но-сторено. През един хубав летен ден 
тръгнах към кабинета му на четвъртия 
етаж в старата сграда на Физическия 
факултет на Софийския университет.  
На третия етаж на площадката пред 
катедрата по теоретична физика се 
сблъсках с един от  асистентите, кои-
то някога ми водеха упражнения и 
които както винаги беше отнесен от 
вихъра на мислите си за проблемите 

на теоретичната физика. Асистентът 
едва не отнесе натрапника, дръзнал да 
мине покрай катедралата на чистата 
наука. След като не успя да го отнесе, 
асистентът го погледна презрително 
и продължи надолу по стъпалата. Не 
казвам как го изгледа натрапникът, 
който вече работеше на компютри, 
за които светилата на теорията беше 
само чувало, че съществуват. Но да 
не задълбаваме тук. Та натрапникът 
продължи нагоре към четвъртия етаж, 
където се намираха не толкова бого-
избрани катедри. Отидох в края на 
коридора, почуках на вратата и след 
като чух едно „да” – влязох. Посрещ-
на ме един изненадан, но и любопи-
тен поглед, който си задавеше въпрос 
от рода на „Кой ли е пък тоя?”. А аз, 
посмутен – все пак насреща ми стоеше 
член-кореспондент на БАН, започнах 
да се представям:
-Добър ден, аз съм Николай Колев 
Витанов (винаги се представям с три 
имена за да не ме бъркат с Николай 
Витанов Витанов) и в момента работя 

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.

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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в областта на механиката на флуидите 
и по-специално в областта на теорията 
на турбулентността в Германия.
-В Германия ли? Къде в Германия? – 
любопитството на Стойчо Панчев на-
растна.
-Ами в Байройт, при професор Буссе – 
отговорих аз.
-При Буссе!!!! – изненадата бе голяма. 
Но пък името на всеизвестния в среди-
те на механиката на флуидите герман-
ски (и американски) професор ведна-
га промени отношението към мене.
-Сядайте на диванчето и разказвайте с 
какво точно се занимавате в теорията 
на турбулентността в Германия – каза 
ми Стойчо Панчев и след десетина ми-
нути вече бяхме навлезли в дълбочи-
ните на турбулентността.  Аз разбира 
се до този момент не знаех, че Стойчо 
Панчев е автор на много известна мо-
нография по приложение на случайни 
функции в теорията на турбулентност-
та – фиг.2. 

Фигура 2. Прочутата монография 
на акад. Панчев за случайни-
те функции и турбулентността, 
писана по време, когато изслед-
ванията на турбулентността все 
още не бяха на мода (издадена 

на български 1965г, преведена на 
руски 1967г, на английски -1971г, 
на китайски -1975г).

Като си говорихме си мислих, че най-
накрая има един човек в България с 
когото мога да седна и да поговоря за 
това, което работя и той да ме разбе-
ре от първите няколко думи. След това  
професорът ми показа с гордост нова-
та си книга „Теория на хаоса” – фиг.3. 

Фигура 3. Една пионерска за Бъл-
гария книга, писана по времето, 
когато се запознахме с академик 
Панчев. 

Не бях започнал още да се занимавам 
с проблемите на тази бързо развиваща 
се теория, но се радвах, че имам срод-
на душа в родината ми, с която мога да 
споделям научните си търсения и по-
стижения. Усещах, че и той се радва. 
Двете години престой при Буссе (тази 
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жива библиотека) даваха резултат и в 
главата ми имаше достатъчно знания, 
че да обсъждам специализирани теми 
с несравнимо по-опитния от мен Стой-
чо Панчев.
И така, наговорихме се и се разделих-
ме, като си обещахме пак да се видим 
на следващата година. 

1997-1998 години
Следващата година бе 1997.  България 
се тресеше от социална нестабилност, 
аз бях все още при Буссе и се замис-
лях за бъдещето си. Стойчо Панчев бе 
избран за академик и когато се срещ-
нахме отново (пак през лятото) аз го 
поздравих, а той ме попита как вървят 
нещата и какво мисля да правя по-
натам. Бях раздвоен – от една страна 
обичах България, но от друга, услови-
ята за научна работа за младите хора 
като мен се влошаваха непрекъснато 
и  приятели и колеги един през друг 
и непрекъснато ме съветваха да не се 
връщам или поне да не се връщам в 
България в този момент. Академикът 
не ми каза такова нещо, но пък надъл-
го и нашироко обсъждахме, че има 
възможности за пост-докторски из-
следвания на запад и че аз все още съм 
млад и е добре да повиша квалифика-
цията си. 
На следващата година защитих док-
торат в Германия при Буссе (и както 
се  шегуваха колегите: ако всеки док-
торант или специализант на Буссе се 
разглежда като автомобил, то след 
защитата на докторат при него, авто-
мобилът се снабдява с мощен двига-
тел и с надпис на капака BMW (Busse 
Mechanik Werke)). Та с такъв тунинг и 

с такъв надпис на капака, за автомо-
билчето Витанов не бе трудно да на-
мери пост-док и той бе в областта на 
нелинейния анализ на времеви редове 
– област, тясно свързана с теорията на 
хаоса. Това предполагаше, че научни-
те ни траектории със Стойчо Панчев 
щяха да се сближат още.

 1999-2004: Популационната ди-
намика и идеята за първата кни-
га.
 За мен 1999 бе година на големи про-
мени. Прекрасното време на набира-
не на опит в групата на Буссе свърши. 
Бях малко тъжен, но мястото където 
попаднах – един от институтите на 
могъщото Макс-Планк общество за 
развитие на науката в Германия, мно-
го ми допадна. Допадна ми защото 
бях в младежки колектив, ръководен 
от малко по-възрастния от мен и то-
гава в началото на възхода си Холгер 
Канц (днес известен като първи автор 
на класическата книга по нелинеен 
анализ на времеви редове). Та книга-
та тъкмо бе излязла, славата на Канц 
беше започнала да нараства, но все 
още около него нямаше много докто-
ранти и пост-докторанти и малкото 
хора, които бяхме в неговата група, 
спокойно можехме да обсъждаме на-
учната проблематика с часове с него 
(нещо, което днес вече е невъзможно и 
това е част от бремето на научната сла-
ва – човек не може да отделя толкова 
време на хората, които обучава, както 
по време на по-младите си години).
Та всички се бяхме засилили да при-
лагаме методите на нелинейния ана-
лиз на времеви редове към различ-
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ни системи под мъдрото ръководство 
на Канц и с бащинските наставления 
на неговия учител – прочутия Пе-
тер Грасбергер.  На мен ми беше ин-
тересна популационната динамика 
и особено динамиката на човешките 
популации и затова полека започнах 
да насочвам научните си интереси в 
тази посока, като при това доразвивах 
идеите си в областта на вариационна-
та теория на турбулентността. Беше 
славно време, когато от мен не се ис-
каше нищо друго, освен да напредна 
бързо в областите на науката, с които 
се занимавах.  И понеже съм бил сви-
детел на това колко ефективно се раз-
вива един българин, който има добри 
условия за работа, днес (както ви е из-
вестно) непрекъснато споря и хокам 
домораслите „специалисти”, които си 
мислят, че като държат заплатите ни-
ски и условията за работа мизерни, ще 
постигнат нещо.  Маймуни с трици не 
се ловят, а наука без пари и с гонения 
на учените не се прави. Тъй ме учеше 
големият организатор на германската 
наука професор Петер Фулде. Но кой 
е той, как се запознах с него и какво 
влияние върху мен имаха и имат раз-
говорите с него за ефективната орга-
низация на науката – ще ви разкажа 
друг път. Сега – обратно към попула-
ционната динамика. Статиите ми се 
приемаха една след друга, а опитът 
ми растеше.  В края на 2001 година се 
завърнах в България. Някои и до днес 
смятат това за грешка, тъй като лесно 
можех да избягам и аз в Америка и да 
си клатя краката в някой калифор-
нийски или чикагски университет (не 
случайно ви споменавам точно за тези 

университети) до пенсия. И пак исто-
рията тук е интересна и пак ще ви я 
разкажа по-натам.  Но нека не се от-
клонявам – около 2003 година в гла-
вата ми започна да се  оформя  идея 
да се напише нещо за динамиката на 
човешките популации. Още повече, че 
вече активно работихме с жена ми по 
тези проблеми, а тя защити и доктор-
ска дисертация в областта на модели-
рането на динамиката на взаимодейст-
ващи си популация. Поддържах тясна 
връзка с академик Панчев и той беше 
третият човек в този малък колектив.  
Най-напред се спряхме на идеята да 
напишем една статия, но бързо се от-
казахме. Причината беше, че прова-
лите в областта на науката в Бълга-
рия продължаваха един след друг, аз 
пишех колкото се може по-популярно 
и описвах, че на запад така не се пра-
ви, но никой не слушаше. Неолибе-
ралните и либертарианските идиотии 
се внедряваха една след друга у нас и 
резултатите бяха от плачевни по-пла-
чевни. Но както е казал народа – луд 
умора няма. Та в обстановката на не-
погрешима лудост в управлението на 
българската наука, ние стигнахме до 
извода, че една статия ще мине и ще 
замине, без да остави някаква следа. 
Друг подход беше нужен тука. Защото 
демографската криза чукаше на врата-
та (а днес вече е факт), а етническият 
състав на населението и миграционни-
те потоци от и към една държава хич 
не са тъй маловажни, колкото идеоло-
гическите чукове на поредния голям 
брат набиваха в чугунените глави на 
голяма част от по-първите хора у нас.  
Въпросът опираше и до националната 
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сигурност, където нашите компетен-
ции не бяха никак големи. Накрат-
ко – имахме нужда от съвет. В такива 
моменти важно значение имат опита 
и връзките на по-възрастните колеги, 
които могат да помогнат траекторията 
в огромното житейско пространство 
да се насочи към правилната област. 
Академик Панчев познаваше нуж-
ния човек. И един ден във фоайето на 
днешната централна администрация 
на БАН, където е кафето можеше да 
се види следната гледка – нашият ав-
торски колектив с доста материали по 
популационна динамика и  относител-
но неориентиран какво да ги прави и 
един симпатичен човек, който може-
ше да ни даде съвет – генерал Стоян 
Андреев. Срещата продължи доста по-
вече от времето за едно кафе. Генера-
лът ни изслуша, помисли и каза:
-Знаете ли какво, вземете и напишете 
една книга за популационната дина-
мика и националната сигурност. Не-
щата, които сте направили, са много 
хубави. Може би сега няма да им се 
обърне много внимание, но след десе-
тина години, когато миграционният 
натиск към българските граници се 
засили и хората по върховете на дър-
жавата започнат да се чудят, как да се 
оправят, ще има книга, която може да 
им свърши работа.
Какво да кажа днес – пророчески думи 
на стария генерал. Точно след 10 годи-
ни, когато потокът от имигранти по 
южните ни граници силно нарастна 
вследствие на войната в Сирия, ние 
имахме какво да предложим на тези, 
които трябваше да се справят със ситу-
ацията – фиг. 4. И важна роля за този 

успех изигра академик Панчев, кой-
то ни осигури съвет от точния човек в 
точното време

Фигура 4. Първата съвместна 
книга с академик Панчев.

Оттам нататък нещата тръгнаха бързо 
и малката книжка (първата от трите 
ми съвместни книги с академик Пан-
чев) се появи през 2005 година. Как-
то бе предрекъл генерал Андреев, не 
и бе обърнато много внимание. Даже 
изследванията бяха наречени и оцене-
ни като безперспективни на един спе-
циализиран форум. Но времето тикта-
каше в наша полза и днес никой вече 
не се съмнява, че тези изследвания са 
ценни, а някои от другите, които бяха 
тогава възвеличени за много ценни, 
всъщност не са.  Но и това е една ин-
тересна история – как изследвания-
та на Витанов едно подир друго бяха 
обявявани за безперспективни у нас, 
как чужденците ги намираха за много 
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перспективни и как след време кни-
гите на Витанов бяха налични и на-
мирани за много ценни (когато ножът 
опираше у кокала) пък парите за под-
крепа на научните изследвания с ми-
лиони отиваха на други места. Но това 
си има и добри страни – днес държа-
вата не може да каже, че съм и пилял 
парите. Нищо не съм пилял поради 
една проста причина. Никога не съм 
ръководил национални проекти, че да 
пилея пари. Всъщност не е съвсем вяр-
но – ръководих един – за 7500 лева за 
3 години и за него колективът получи 
първа награда на МОН за високи науч-
ни постижения. Но за смешките с от-
хвърлените ми  национални проекти 
ще ви разкажа също някои друг път. 
Весело казано – ще е добре потомците 
да ги изровят тези проекти и рецензи-
ите към тях и да вдигнат един памет-
ник на съответните рецензенти. Там 
нейде до паметника на Иван Вазов. Та 
да се види какви рецензенти е ражда-
ла и продължава да ражда българска 
майка юнашка.   Сега, обаче, нека се 
върнем към нелинейната динамика и 
нейните проявления в обществото.

2005 - 2009 година: социалната дина-
мика без формули
Окуражени от появата на първата ни 
книга, тримата автори започнахме да 
мислим, в каква насока да продъл-
жим изследванията.  Тук с академик 
Панчев бързо стигнахме до извода, че 
трябва да приложим методите на не-
линейната динамика, теорията на ха-
оса и нелинейния анализ на времеви 
редове за анализ на обществени про-
цеси.  Темата набираше популярност в 

развитите западни държави и ние ре-
шихме, че и в България трябва да се на-
прави нещо по въпроса. И че трябва да 
се опитаме да запознаем българските 
учени – социолози, политолози, исто-
рици, балканисти и други с модерните 
математически методи, използвани в 
западната наука за анализ на общест-
вени структури и системи.
И отново бяхме изправени пред про-
блем – първоначалните реакции на 
социолозите и политолозите, с които 
се срещахме, не бяха добри. По непо-
нятни (тогава) за нас причини, мате-
матиката ги дразнеше. Те бързо из-
дигаха защитни стени и не допускаха 
особено дълбоки дискусии за прило-
женията на математиката в науките за 
обществото. Всяко нещо, което изли-
заше извън рамките на елементарна-
та статистика, като че ли ги плашеше.  
Писането на книгата напредваше, но 
с това се увеличаваше и усещането, че 
тази книга ще бъде неразбрана и няма 
да е от полза за тези, за които бе пред-
назначена. Имахме нужда от съвет от 
човек, дълбоко запознат със социоло-
гията и другите науки за обществото. 
Който отново да насочи траекторията 
на нашия малък и сплотен авторски 
колектив в правилната област на жи-
тейското пространство.  И тук отново 
на преден план излязоха опитът и по-
знанствата на академик Панчев. Той 
познаваше правилния човек. Поняко-
га стават чудеса. Човек е чел, чел неща 
от някаква област и те са му в главата, 
но неподредени. И ето след един или 
няколко разговора с компетентен съ-
беседник и изведнъж хаосът в главата 
се подрежда в монолитна структура. 
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Такова чудо се случи и с мен. Как ста-
на ли? Ами ето как.
През една майска сутрин (след като 
закъснях за срещата в кафето на сгра-
дата на Централната администрация 
на БАН, защото тролеят попадна в 
задръстване покрай Ректората на Со-
фийския университет) се запознах с 
вълшебника, който бързо подреди ха-
отичните ми представи за обществе-
ните науки и съществено допринесе, 
аз – човекът от естествените науки, да 
почна да разбирам учените от облас-
тта на науките за човека и обществото. 
Та благодарение на академик Панчев 
тогава аз се срещнах с член-кореспон-
дента на БАН Стоян Михайлов, кои-
то бе дошъл в София специално за да 
ни даде съвет  (младежта днес едва 
ли се сеща за този човек, който живее 
скромно на север от София, но по-въз-
растните вероятно дори леко са под-
скочили – да, да, за онзи същия Стоян 
Михайлов става дума).  Съветите на 
този човек и тогава и днес определям 
за по-ценни от злато. Първото, което 
ни каза, е , че в книгата не трябва да 
има формули (и така заглавието на 

книгата стана Социална динамика без 
формули) – фиг. 5. 

Фигура 5. Социална динамика без 
формули – втората ни съвместна 
книга с акад. Стойчо Панчев.

След което ни обясни някои неща за 
социологията и социолозите – съвети, 
които ни помогнаха да опознаем по-
добре начина им на  работа и стила им 
на мислене.  След края на разговора аз 
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бях доста замислен. Стоян Михайлов 
тактично ми каза, че не бива да навли-
зам в света на социологията, тъпчейки 
с прусашки математически ботуши. 
Той ми даде съвета, че при сложни-
те социални системи количествените 
анализи трябва да вървят ръка за ръка 
с качествените. И други съвети ми 
даде. Та  обмяната на мнения бе много 
полезна за нашия авторски колектив. 
Опитът и познанствата на академик 
Панчев и съветите на член-кореспон-
дент Михайлов насочиха усилията ни 
в правилната посока. Книгата излезе и 
не бе приета като нахлуване от страна 
на математици в света на социолози-
те.  Това бе доста важно за една бъде-
ща съвместна работа с представители 
на науките за човека и обществото.  А 
книгата и днес е интересна. Ако я за-
четете, ще видите, че там се предсказ-
ва края на мултикултито (фалшива 
теория, яростно пропагандирана дос-
коро на запад, докато самите елити на 
западните държави не видяха, че кон-
цепцията не работи, защото води до 
появата на малцинства, които никак 
не искат да се интегрират както им се 
иска на наивниците автори на концеп-
цията за мултикултито. Но тези наив-
ници никак не познават механизмите 
на разширяване на ислямската държа-
ва от 7-ми век, където мултикултито е 
използвано по съвсем друг начин). 
Още, в книгата се предсказва  и че Тур-
ция трудно ще влезе в Европейския 
съюз и вместо това може да се опита 
да възроди положението си от осман-
ските времена. И други неща се пред-
сказват. И то представени така, че да 
не се използват формули (или пък да 

не се виждат формулите, стоящи зад 
разсъжденията). Някои среди посрещ-
наха критиката над неолиберализма 
и либертарианството с насмешка, но 
настъпилата световна икономическа 
криза бързо превърна насмешливите 
приказки в жалко пелтечене, че види-
те ли либералните идеи пак щели да 
се възродят. Е, ще се възродят, що да 
не се възродят, след като неокейнси-
анските спасителни планове отново 
смениха памперса на закъсалите ели-
ти. Старите неолиберални и либер-
тариански песни отново почват да се 
пеят на нов глас и нека да предскажа, 
че това пак ще доведе до криза и това 
ще бъде третият път, когато пампер-
сът на елитите ще трябва да бъде сме-
нян. Натъртвам на думата трети, пък 
вие си мислете за народната поговор-
ка: „Веднъж стомна за вода (голямата 
депресия 1929-1933), два пъти стомна 
за вода (голямата криза 2008-201?) и 
накрая ...” Всъщност както съм под-
чертавал, истинският либерализъм не 
е това, което ви пърпорят последова-
телите на Хайек (тия с постните пици) 
или на Милтън Фридмън (тия с дър-
жавата нощен пазач). Ще питате – а 
какво е истински либерализъм? Ами 
де да знам! Но защо ли ми се струва, че 
Кейнс е бил член на камарата на лор-
довете и член на Либералната партия. 
Спомнете си го това, като почнат да ви 
менторстват, че Кейнс бил едва ли не 
комунист. От мене да знаете – между 
Кейнс и комунизма има огромно идео-
логическо пространство, заето от „Ка-
питалът” на един друг титан на ико-
номическата мисъл. Всъщност, като 
гледате направленията в икономиката 
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– имаме марксистко такова и кейнси-
анско такова. Хайекизъм и Фридмани-
зъм няма.  Хайек и Фридман са скрити 
в направление под друго име. Но нека 
да ги оставим в сянката на Адам Смит 
(който за техен срам не е и професор 
по икономика). И толкоз по въпроса.

2010-2012: Неустойчивости, хаос 
и турбулентност

След като написахме социалната ди-
намика без формули, очевидната 
следваща стъпка беше да напишем 
нещо за социалната динамика с фор-
мули. Този естествен път обаче бе пре-
къснат, защото и тримата съавтори се 
вдълбочихме в механиката на флуи-
дите. И докато с госпожа Димитрова 
разработвахме методи за намиране на 
точни решения на резервоара от нели-
нейни частни диференциални уравне-
ния, който ни предлага механиката на 
флуидите, с академик Панчев и член-
кореспондент Стефан Радев решихме 
да напишем една книга, каквато тряб-
ва да има във всяка уважаваща себе 
си национална наука (и още повече в 
наука в страна-член на Европейския 

съюз): книга за неустойчивостите, ха-
оса и турбулентността в механиката на 
флуидите – фиг. 6. 

Фигура 6. Третата ми книга с ака-
демик Стойчо Панчев.

Член-кореспондент Радев се захвана 
с неустойчивостите, академик Панчев 
– с хаоса, а моя милост – с турбулент-
ността. От всички нас пръв бе готов с 
ръкописа академик Панчев. Писане-

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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то му се удаваше, а големият му опит 
позволяваше да пише още по-бързо. 
И така, най-възрастният  изпревари 
нас по-младите и като се виждахме, 
весело ни хокаше, че не напредваме 
с нужните темпове. Книгата излезе 
през 2012 г и ако искате да видите на 
едно място нелинейното уравнение 
на Шрьодингер, уравненията на Ло-
ренц и тези на вариационната теория 
на турбулентността плюс поглед върху 
турбулентността от кулата на Лагран-
жевия подход в механиката на флу-
идите – всичко това ще намерите в 
тази неголяма по обем книга. Писана 
в славните времена, когато в България 
имаше трима човека, способни да на-
пишат нещо такова. Дано и занапред 
да има такива времена. Но ще кажете: 
аха, щом повдигаш въпроса, драги ни 
Витанов, значи се съмняваш. Пък аз 
няма да отговоря нищо и ще ви оставя 
да гадаете.

Краят на тази хроника
От 2013 година здравословното със-
тояние на академик Панчев започна 
да се влошава.  Като човек свикнал да 
наблюдава, наблюдавах с нарастваща 
тревога как този човек, който допреди 
година-две играеше тенис, започна да 
отпада.  Това ме накара да се замисля 
доста за живота и здравето, пък и за 
смисъла на живота.  След написването 
на книгата за неустойчивостите, хаоса 
и турбулентността, отново се върнах-
ме към идеята за книга за  социалната 
динамика с формули или за  изложе-
ние на съвременните математически 
методи, които се използват за изслед-
ване (и сега внимание – предсказване 

и контрол) на сложни социални систе-
ми.  Започнахме първите разговори, 
даже започнахме обсъждане какво да 
се съдържа в книгата. И тогава акаде-
мик Панчев си отиде от този свят.
Та така драги ми  читатели днес и чи-
татели от бъдещето. Това бе хроника-
та на една продължителна съвместна 
работа с един благ възрастен човек с 
разностранни интереси – фиг. 7, който 
вече го няма.

Фигура 7. Спомени от времената 
когато младият Стойчо Панчев 
изследва океаните.  

 Мисля, че ви показах, че той не си е 
отишъл съвсем. И сега, като пиша тези 
редове, частичка от него е с мен. И по-
неже стигнахте дотук в четенето на 
хрониката, частичка от него ще бъде и 
с вас. Академик Панчев бе един от хо-
рата, допринесли много за развитието 
и насочването в правилна посока на 
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еволюцията на големи части от бъл-
гарската наука – с водените лекции, с 
няколкото учебника написани от него, 
с многото научни и научно популярни 
статии…  фиг. 8  . 

Фигура 8. Една от книгите на 
акад. Стойчо Панчев, допринес-
ла много за обучаването на кадри 
и за развитието на българската 
метеорология. 

Аз се прекланям пред светлата му па-
мет и ще продължа по пътя, по който 
заедно вървяхме  две десетилетия. 

Фигура 9. И нека роденият по-
късно, като гледа този храм, да 
си спомня за оногова, който го е 
направил.

И помня добре, че камъните може и да 
падат, но други трябва да ги заместват, 
защото храмът трябва да стои. На кое-
то започвам да уча и вас, по-младите. 

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

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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В съответствие с целите на Лиса-
бонската декларация и с утвър-
ждаването от Ев ропейската Ко-

мисия, че има нужда от насърчаване 
на по-широко проучване на методоло-
гиите в областта на научното образова-
ние в началните и средните училища 
и за подкрепа на мрежите на учители-
те, от декември 2009 г. стартира нова, 
уеб-базирана информационна плат-
форма за научно образование в Евро-
па - Scientix. Нейната цел беше да се 
осигури редовно разпространение и 
споделяне на постигнатия напредък, 
ноу-хау и най-добрите практики в об-
ластта на научното образование и да 
обезпечи механизъм за обратна връз-
ка.
Scientix е проект, управляван от Евро-
пейската Училищна Мрежа (EUN) от 
името на ГД „Изследвания” и финан-
сиран по 7-ма рамкова Програма.

Европейската училищна мрежа 
(http://eun.org), създадена през 1997 
година. Тя е уникална неправител-
ствена организация от 30 министер-
ства на образованието в Европа, която 
предвижда големи европейски обра-
зователни портали за обучение, пре-
подаване и съвместна работа и има во-
деща роля в постигането на промяна 
в образованието чрез използването на 
нови технологии (NT). Нейната основ-
на цел е преодоляване на причините 
за липсата на интерес към математика, 
природни науки и техническо образо-
вание (MST), по-специално развитие-
то и разширяването на начините, по 
които се преподава наука. Този подход 
е от съществено значение за засилване 
на интереса на учащите се към тях.

Порталът http://scientix.eu е достъпен 

НАУКА

Scientix, общност за научно 
образование в Европа

Автор: О. Йорданов

Статията	е	публикувана	в	Том	XXXVII,	кн.	1,	2014	г.	от	списание	„Светът	на	физиката“	(WOP.
COINTECH.NET),	което	се	издава	от	Съюза	на	физиците	в	България.

http://eun.org
http://scientix.eu
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на шест европейски езика. Основната 
група потребители са учителите, но 
аудиторията е много по-широка - от 
научни работници и изследователи 
до ученици, родители и политици и 
всички заинтересовани.
Проектът предлага ресурсно хранили-
ще на стотици учебни материали от 
Европей ски проекти, научни съобще-
ния и възможности за достъп до до-
кументи; възможности за подаване на 
заявка за превод на учебни материали 
на всеки от 23-те езика на Евро пейския 
съюз. Платформата предлага онлайн 
общуване, включително във форум и 
чат стаи, онлайн новини с включени 
международни научни теми, свързани 
с образованието, и календар на пред-
стоящите събития. Една ценна при-
добивка е възможността за онлайн 
обучение и редовно получаване на 
месечен бюлетин за регистрирани по-
требители. Платформата е динамична 
и фокусирана към потребителите.
Scientix предлага:
Ресурсно хранилище: чрез лес-
но за използване онлайн хранилище 
Scientix предлага стотици материали 
за преподаване, научни съобщения и 
възможности за достъп до документи 
на едно и също място.
Превод по искане на учебни материа-
ли на съответния език.
Общуване, включително дискусио-
нен форум и чат стаи.
Новини и събития: Scientix предла-
га онлайн информационна служба 
с участие на международни теми за 
научното образование; календар на 
предстоящите събития и възможности 
за обучение.

Бюлетин: бюлетина на Scientix се из-
праща веднъж месечно на регистрира-
ни потребители.
През първите 3 години на проекта 
SCIENTIX учителският панел www.
scientix.eu подкрепи редица дейности 
като: изграждане на научни и педаго-
гически критерии за събиране на съ-
държание; анализиране, коментиране 
и рейтинг на SCIENTIX учебни мате-
риали и ресурси; даване на обратна 
връзка за използваемостта на портала 
и не говите услуги, принос в подготов-
ката на Европейската конференция; 
мониторинг на разпространението на 
проекта на регионално и национал-
но ниво; като подпомогна участие в 
национални и международни конфе-
ренции и събития, за да се представи 
проектът, и даде възможност за актив-
но участие в общностите от практики, 
достъпни на портала.
Сега SCIENTIX направи следващата 
стъпка - започна втората част на про-
екта. Какво трябва да направите, за да 
използвате ресурсите му? - Най-на-
пред трябва да се регистрирате в плат-
формата www.scientix.eu.
Разгледайте учебните ресурси, качени 
в платформата, и поискайте превод на 
български език.
Използвайте ги в своето преподаване.
Участвайте във форумите, проучвани-
ята и в рейтинга на ресурсите.
Абонирайте се за новините, за да сле-
дите различните дейности.
На Европейската конференция на 
SCIENTIX, която се проведе на 6-8 
май 2011 г. в Брюксел, беше обсъде-
на ролята на научното образование 
за разрешаването на насто ящите об-
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ществени проблеми, за стратегията на 
ЕС за Европа 2020, трансграничното 
сътрудничество, учебните програми 
и модели за оценка. Направено беше 
обучение за използването на ресурс-
ното хранилище и обучение на пре-
подаватели. Материалите от конфе-
ренцията са достъпни онлайн: http://
www.scientix.eu/web/guest/conference
Европейска конференция на Scientix 2 
ще се проведе на 24-26 октомври 2014 
в Брюксел. На нея ще бъдат поканени 
550 участници и EUN ще покрие нас-
таняването в хотела за всички, както 
и 200 самолетни билета за учители, 
които ще бъдат селектирани в зависи-
мост от активността им в платформата 
www.scientix.eu.
Подробности за възможностите на 
проекта и за Европейска Училищна 
Мрежа (EUN) вижте тук: http://ceca-
scientix.blogspot.com/2013/12/scientix-
o.html
Указание как да се регистрирате и 
използвате ресурсите на платформа-
та може да видите тук: http://ceca-
scientix.blogspot.com/2013/12/scientix.
html
До момента има регистрирани в плат-
формата 2080 члена и има качени 638 
учебни ресурса, които могат безплатно 
да се използват от всички, регистри-
рани с платформата. Година след го-
дина Европейската комисия финанси-
ра стотици проекти за подобряване на 
научното образование в Европа. След 
завършване на проектите придобити-
те знания и резултатите рядко излизат 
извън рамките на партньорите на про-
екта.
С проекта „Scientix” ГД „Изследвания” 

към EUN има за цел да осигури дости-
гането на знанията и резултатите от 
проектите до по-голяма аудитория от 
учители, бъдещи политици и бъдещи 
ръководители на проекти. Това е една 
важна придобивка и за преподава-
телите по физика и астрономия в на-
шата страна с възможностите за пре-
веждане на материалите на български 
език и участието в онлайн обученията.
Европейската комисия възнамерява 
да инвестира повече в образованието 
и изследователските проекти.
Инвестицията в образованието днес 
ще ни даде стабилно обществено раз-
витие в бъдеще.
Използвана литература
„Scientix, Community of Science 
Education, Europe“, Agueda Gras-
Velazquez, European Schoolnet, Brussels, 
Belgium.
„Scientix: The new Internet-based 
community for science education in 
Europe, E. Gerard, A. Gras-Velazquez.
http://scientix.eu.

НАУКА

http://www.scientix.eu/web/guest/conference
http://www.scientix.eu/web/guest/conference
http://www.scientix.eu
http://ceca-scientix.blogspot.com/2013/12/scientix-o.html
http://ceca-scientix.blogspot.com/2013/12/scientix-o.html
http://ceca-scientix.blogspot.com/2013/12/scientix-o.html
http://ceca-scientix.blogspot.com/2013/12/scientix.html
http://ceca-scientix.blogspot.com/2013/12/scientix.html
http://ceca-scientix.blogspot.com/2013/12/scientix.html
http://scientix.eu
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Историческо събитие в космо-
навтиката и в човешката тех-
нологична история се случи 

на 12.11.2014, около 18:10 ч. българско 
време. Сондата Philae (Фила), пусната 
от космическия кораб Rosetta, успешно 
се приземи на кометата “67P” или още 
„Чурюмов – Герасименко“, кръстена 
на открилите я съветски астрономи 
Светлана Герасименко и Клим Чурю-
мов през 1969 г. Автоматиката на сон-
дата е изпратил следното съобщение 
в Twitter: „Кацане! Новият ми адрес е: 
67P!“  https://twitter.com/Philae2014/
status/532564514051735552 
Пряко онлайн излъчване от Евро-

пейската космическа агенция: http://
new.livestream.com/accounts/362/
events/3544091 
Сондата изпраща сигналите си с 28.20 
минути закъснение, а космическият 
кораб Rosetta се е намирал на 22.5 км. 
от кометата в момента на изстрелва-
нето на сондата. Сондата е кръстена 
на остров „Фила“ в Нил, потопен при 
строежа на Асуанския язовир, а учас-
тъкът на кометата, където е извършено 
кацането носи името „Агликия“, като е 
кръстен на островът в Нил, приютил 
различни културни ценности, преди 
това намиращи се на о-в Фила. 
Ще бъде определен химическият със-

Кацане върху комета за първи 
път в човешката история 

Автор: Велимир Макавеев

НАУКА
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тав на кометата, като и ще се търси из-
ображение на ядрото й и изменение-
то на активността й. Ст.н.с. Алексадър 
Блохин, от Института по астрофизика 
на Академията на науките на Таджи-
кистан и съпруг на откривателката 
Светлана Герасименко, съобщава, че 
с неголяма пробивна сонда ще бъдат 
взети проби от дълбочина 2 м. от по-
върхността на кометата, както и реал-
ния й атмосферен състав. 
На 511 000 000 км. от земята, сонда-
та ще установи десет радиоспектроме-
три, в опит да се провери дали теори-
ята за това, че комети са „докарали“ 
водата на Земята и така са сложили 
началото на живота на планетата ни. 

Кометата “67P” или още „Чурю-
мов – Герасименко“

Корабът Rosetta е изстрелян преди 10 
г. и оттогава е изминал 6 400 000 000 
километра по много сложна траекто-
рия.
Отделянето на сондата беше потвърде-
но от Космическия операционен цен-
тър в Дармщат, Германия около 10:03 
централно европейско време. Имай-

ки предвид забавянето на сигналите 
от предавателя на „Розета“ от около 
28 минути и 20 секунди да достигнат 
до земята, то същинското разделяне е 
станало в 9:35. 
Спускането към повърхността на ко-
мета 67П/Чурюмов – Герасименко 
отне 7 часа, като сондата „използва“ 
това време за да направи измервания 
на средата около кометата. 
Магнитометрите на „Rosetta“ засяко-
ха загадъчна електромагнитна „ме-
лодия“ на кометата „Чурюмов - Ге-
расименко“. Всъщност става дума за 

НАУКА

Както се вижда от снимката, след ня-
колко удара в повърхността на П67 
единият крак на апарата стърчи наго-
ре и не е стъпил върху кометата, кое-
то прави невъзможно нормалното му 
функциониране. Освен това, закрепя-
щите го елементи не функционират и 
при опитите за оправяне на положе-
нието му апаратът може да отлети не-
предвидено (там гравитацията е ни-
щожна). Позицията на апарата (около 
500 метра встрани от планираната) 
го поставя в сянката, което пречи на 
слънчевите батерии и т.н. Но да се на-
дяваме, че екипът на ESA ще преодо-
лее успешно всички трудности и ще 
имаме очакваните уникални данни за 
състава и строежа на кометата.
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странни осцилации (колебания) на 
магнитното поле на кометата, засече-
ни през август 2014 г., когато космиче-
ският кораб приближава на 100 кило-
метра от кометата. 
За да може да се „озвучат“ по достъ-
пен за човешкото ухо начин тези сиг-
нали, са били увеличени от учените от 
естествения им диапазон от 40-50 ме-
гахерца 10 000 пъти, тъй като човеш-
кото ухо възприема звуците с честота 
между 20 и 50 гигахерца. 
В резултат, можем да чуем това: 
http://youtube.com/watch?v=Q2fSSlAfIig 
По-интересното обаче е, че причината 
за осцилациите и генезисът им са аб-
солютно неизвестни на учените. Смя-
та се, че звуците се появяват поради 
активността на кометата, при изпуска-
нето в Космоса на неутрални частици 
и последващото им йонизиране, или 
зареждане. Механизмът обаче си оста-

ва пълна загадка – засега само можем 
само да чуем странното послание на 
кометата, на която човешки кораб ка-
цна за пръв път в историята.

Един от научните пробиви на 21 век се 
извършва пред очите ни. 

По материали от: 

http://www.esa.int/Our_Activities/
Space_Science/Rosetta/Rosetta_and_
Philae_separation_confirmed 

http://newsru.com/world/12nov2014/
kometa.html

НАУКА

http://youtube.com/watch?v=Q2fSSlAfIig 
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http://iztok-zapad.eu

Във „Векът на цар Самуил“ Павлов се 
позовава на всички достъпни исто-
рически извори – български, визан-
тийски и западноевропейски, което е 
един своеобразен преглед на българ-
ската и чуждата историография, пос-
ветена на управлението на славния 

български владетел. За значението, 
което имала фигурата на Самуил в па-
метта на народа ни, можем да съдим 
от съчинението на византийски автор 
от XIII век: „оня прочут Самуил, кой-
то и досега е в устата на българите...“ 
Константин Иречек, автор на първата 
научна история на българския народ, 
пък го описва като „енергичен, мъ-
жествен и хуманен господар, който ус-
пял с победи да издигне Българското 
царство отново на онази висота, която 
то достигнало при Симеон“. Гръцкият 
византолог Йоанис Караянопулос пък 
допълва: „По своята същност държа-
вата на Самуил е била чисто българска 
и българските съпротивителни изяви 
срещу Византия можели да се поддър-
жат преди всичко и най-продължи-
телно в области, които били подчерта-
но български.“
Образът на Самуил остава трайно и в 
историческата памет на българите – 
успял да победи характерните за на-
шия народ безразличие и забрава.
Освен че проследява героичното време 
на цар Самуил и епичния му сблъсък с 
Византия, трудът „Векът на цар Саму-
ил“ съдържа богат снимков архив.

Векът на цар Самуил
проф. д-р Пламен Павлов  

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

Езикът на Симеон Радев носи остроу-
мието на високообразованите българи 
от тази епоха, а неговата тънка иро-
ния и богатият му речник впечатляват 
силно читателя. Критик и стилист от 

най-високо ниво, авторът обрисува с 
фини щрихи брилянтните словесни 
портрети на знакови културни дей-
ци. Благодарение на Симеон Радев и 
неговите лични спомени в „Погледи 
върху литературата и изкуството“ се 
срещаме с плеяда български творци 
от началото на ХХ век, огряли българ-
ския културен небосклон и поставили 
основите на съвременната българска 
култура. Наред с това се запознаваме 
и с впечатляващи анализи на Юго-
славянската художествена изложба в 
Загреб, на съвременната карикатура 
във Франция, а Радев отделя специал-
но внимание на Йожен Кариер и Клод 
Моне.

Погледи върху литературата и 
изкуството
Симеон Радев

http://iztok-zapad.eu/books/book/1442/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE.-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2
http://iztok-zapad.eu/books/book/1442/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE.-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2
http://iztok-zapad.eu/books/book/1442/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE.-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2
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http://iztok-zapad.eu

Няма да е пресилено, ако се каже, че 
Евлия Челеби е най-известният ос-
мански автор, живял и работил през 
ХVІІ век. Никой друг автор не ни е 
направил достояние толкова неща от 
своята епоха, не ни е разказал така ув-
лекателно за своето време, както този 
неуморим и словоохотлив човек. Де-

сетте обемисти тома на неговия пъ-
тепис внушават респект дори когато 
стоят на библиотечната лавица. А раз-
творят ли се, от техните страници из-
лиза наблюдателният и любознателен 
източен човек, сладкодумният разказ-
вач, прекарал живота си в търсене да 
види какво се крие във всяко кътче на 
общирната империя, какво става в съ-
седните ù страни, как живеят хората в 
по-далечните държави.
И тъкмо затова неговият пътепис 
представя една необятна панорама на 
живота в Османската империя през 
средата на ХVІІ век. Към него може да 
се обърнат и историкът, и езиковедът, 
и етнографът, и географът, и литера-
туроведът, и всеки ще намери нещо 
интересно и ценно, което не може да 
бъде попълнено от други източници. 
А всеки любознателен читател ще от-
крие едно интересно и оригинално че-
тиво, обвеяно от колорита на епохата.

„Пътепис“ 
Евлия Челеби

http://iztok-zapad.eu/books/book/1447/%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8
http://iztok-zapad.eu
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http://iztok-zapad.eu

Ако си от тези, които смятат, че във 
физиката – или във физиците – няма 
нищо забавно, се запознай с Ричард 
Файнман... Един от най-забавните ти-
пове, с които атомите са си имали ра-
бота.

– Асошиейтед Прес –
Ричард Файнман (1918–1988), носи-
тел на Нобелова награда за физика, 
обожава шегите, загадките и дръзки-
те приключения.  Често наричан „вто-
рият най-велик ум след Айнщайн“, 
тук той разказва как работи по раз-
лични проекти с Айнщайн и Бор; как 
като изпечен касоразбивач се справя 
със заключени сейфове, пазещи най-
секретните ядрени разработки; как 
акомпанира с бонгосите си на балетна 
трупа; как рисува гола тореадорка и... 
и още много удивителни истории.

Накратко: това е животът на Файн-
ман в целия му ексцентричен блясък 
– взривоопасен коктейл от изключи-
телна интелигентност, безгранично 
любопитство и неподправена жизне-
радост.

 Ако има книга, която може да разчупи 
стереотипа за скучния учен, то това е 
точно тази.

– Детройт Фрий Прес –
 
Тази книга е като лакмусова хартия: 
всеки, който я чете и не умре  от смях, 
не е в ред.

Сигурно се шегувате, г-н Файнман!
Ричард Файнман

http://iztok-zapad.eu/books/book/1432/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%2C-%D0%B3-%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD!-%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://iztok-zapad.eu/books/book/1432/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%2C-%D0%B3-%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD!-%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://iztok-zapad.eu/books/book/1432/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%2C-%D0%B3-%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD!-%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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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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Пъстрият пор е малък хищник, 
спадащ към голямото семей-
ство Порови, Mustelidae, но 

имащ самостоятелна филогенетич-
на история и отделен в монотипичен 
род Vormela. Името му идва от гер-
манското Würmlein – малък червей, а 
перегусна от украинското perehuznya 
– пор. Други негови имена: тюркмен-
ски -  aladzhauzen; Кубан -  berguznya; 
калмики – chokha; арабски - fessyah 
(миризлив); арабски - abulfiss, китай-
ски - hu-yio;  казакски – myshovka; ук-
раински -  pereguznya, pereguzka или 
perevishchik,; руски – перевязка; пол-
ски -  perewiaske; турски -  alaca sansar, 
alaca kokarca, benekli kokarc; киргиз-
ки - suur-tyshkan; френски -  putois 
marbré or putois de Pologne; герман-
ски – Tigeriltis; английски – marbled 
polecat, mottled polecat, tiger polecat.

Пъстрият пор е разпространен в Из-
точна Европа и в Азия. Ареалът му се 
простира от Балканския полуостров и 
Предна Азия / с изключение на Араб-
ския полуостров/, през южна Русия 
и централна Азия до северозападен 
Китай и Монголия. Пъстрите порчета 
предпочитат сухи и полусухи терито-
рии, без дървета, такива като степи, 
полупустини и пустини. Понякога мо-
гат да бъдат забелязани по тревисти-

Пъстър пор, перевязка, 
marble polecat, Vormela 
peregusna, Guldenstaedt, 
1770

Автори: Димитра Лефтерова
д-р. Чавдар Черников

БИОЛОГИЯ
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те плата на предпланинските райони. 
Рядко тези животинчета могат да бъ-
дат видени в планините, където има 
регистрирани случаи до 3000 м над-
морска височина. В наше време много 
пъстри порчета могат да живеят в пар-
ковете, градините и даже сред населе-
ните места.
На външен вид тези животинчета при-
личат на горския и степния пор, но 
са по-малки. На дължина достига от 
29-38 см, а опашката е от 15 до 22 см. 
На тегло възрастните достигат от 370 
до 730 гр. За разлика от много техни 
родственици, пъстрите порове нямат 
чувствителна разлика между полове-
те. Тялото е издължено, с къси лапи, 
както при всички порови. Горната 
част на тялото е с тъмнокафява окрас-
ка, с много жълтеникави петна и иви-
ци. Долната част на тялото е черна на 
цвят. Интересна е окраската на муцун-
ката – тя е черно - бяла, като бялото е 

около устата и на широка ивица мина-
ваща от ушите през очите на зверчето, 
на фона на черен цвят. Ушите са къси 
и заоблени, но сравнително големи, 
спрямо главата. Опашката е пухеста с 
черно връхче. Лапите имат къси пръ-
сти, снабдени със сравнително дълги 
нокти.

Географско разпространение на пъстрия пор Vormela peregusna.

БИОЛОГИЯ
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В среда на живот, с изобилие на храна, 
пъстрия пор води уседнал начин на 
живот. Заселва се в колониите на пес-
чанки (джербили) или лалугери. Той е 
сумрачно животно и излиза да  търси 
храна призори и/или привечер. Де-
нем стои в дупката си, като ежеднев-
но мени мястото. Те сами също изра-
вят дупки с предните си лапи, като се 
опират на задните. Със зъбите махат 
евентуални препятствия, например 
корени на растения. Ловуват най-вече 
в дупки на гризачи, като за час е спо-
собен да улови до 4 жертви. Поняко-
га ловува заедно с лисици. Най- често 
сценария е следния: той бяга в прохо-
дите на големи песчанки, изплашени-
те животни бързо бягат навън, но там 
срещат лисиците и се връщат обратно. 
По-бавните стават жертва на лисиците 
(тези, които не са успели да се върнат в 

дупките си), а по-бързите, на пъстрия 
пор. 
Като цяло живеят по единично в ра-
йон около 0,5-0,6 км. Когато се срещат 
два индивида, обикновено се държат 
агресивно. Събират се за размножава-
не от март до юни. Изборът на парт-
ньор и чифтосването са придружени 
с характерни викове и звуци. Продъл-
жителността на бременността е до 11 
месеца, което е свързано с наличието 
на отложено развитие на оплодената 
яйцеклетка (забавена имплантация). 
Женската ражда от едно до осем мал-
ки / средно четири – пет/. Те са много 
малки и слепи, но бързо се развиват и 
на месец спират да бозаят. Само жен-
ските се грижат за малките. Женските 
малки достигат полова зрялост на три 
месечна възраст, а мъжките на една 
година. Засега продължителността на 

БИОЛОГИЯ
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живота е установена да е до 9 години, 
но не са много наблюденията върху 
начина на живот на това животинче. 
На ден се придвижват около 500-600 
м. в колониите на гризачите, разпо-
ложени на техния ловен участък. В 
случай на опасност, пора заема отбра-
няваща поза: приповдига се, обръща 
опашката на гърба си, оголва зъбите 
и ръмжи. Ако опасността не отмине, 
тогава той преминава към последно-
то действие: не изменяйки позата, той 
се втурва към натрапника със силен 
и пронизителен вик, като го опръск-
ва със секрет от подопашната жлеза, 
имащ остър, неприятен мирис. 
Като цяло вокализацията им се състои 
от различни викове за аларма, ръмже-
не и пронизителни защитни писъци.
Пъстрите порове ловуват както на зе-
мята, където те понякога се изправят 
на задните си лапи, за да имат по-до-
бър поглед над околността, така и по 
дърветата, където могат да се покате-
рят. Преимуществено ловуват по горе-
описаният начин в подземните прохо-
ди на гризачи, като дори се заселват в 
тях. Към храната им се отнасят основ-
но различни видове гризачи, зайчета, 

птички, охлюви, гущери, жаби, риба и 
насекоми. Храни се и с различни пло-
дове и тревисти растения. Ако имат 
условия, не се отказват и от домашни 
птици или да откраднат закачени пу-
шени меса и сирена.
От всички порове, този вид е един от 
най-слабо проучените. Въпреки, че 
вече има молекулярни изследвания, с 
цел изясняване филогенията и фило-
географията на вида, вътревидовата 
структура е все още неуточнена. Въ-
преки, че ареала на вида се простира и 
покрива почти всички степи, пустин-
ни и полупустинни зони на Евразия, 
секвенирането на участък от мтДНК, 
на представители от южна Русия, 
Транскавказки регион, Тюркменистан 
и Узбекистан, показват висока степен 
на видово генетична хомогенност и 
вътревидова хетерозиготност. Въпре-
ки широкия обхват на региона, не е 
открита генетична разлика и дори не 
се потвърждават описани подвидове. 

Засега приетите подвидове са:

• Vormela peregusna koshevnikovi,
• Vormela peregusna negans
• Vormela peregusna pallidior
• Vormela peregusna peregusna 
• Vormela peregusna syriacа
• Vormela peregusna euxina

Този феномен на генетична хомоген-
ност се обяснява или със скорошно 
разпространение на вида или с непре-
къснат генетичен обмен между отдел-
ните популации. Клъстърен анализ на 
пълната последователност на цито-
хром в гена на мтДНК, поделя дотук 
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изследваните популации на три ос-
новни хаплогрупи. Изчисленото вре-
ме на разделяне на хаплогрупите е съ-
ответно: Хаплогрупа 1 и 2, дивергират 
преди около 0,07 млн години, в среда-
та на късен плейстоцен; Хаплогрупа 1 
и 3, дивергират  преди около 0,19 млн 
год., а Хаплогрупа 2 и 3 преди око-
ло 0,14 млн години, в края на среден 
плейстоцен. 
Счита се, че родът възниква в среда-
та на плиоцена / 3,6 – 2,5 млн.г./ , в 
Евразия и по – точно на територията 
на сегашна Турция, Мала Азия. През 
среден плиоцен, климатът в Северно-
то полукълбо е бил по-топъл и по-вла-
жен, отколкото сега. В късен плиоцен, 
климатът доста се променя и става 

по-сух и по-студен, като тези именно 
климатични промени водят до доста 
генетични вътревидови промени, до-
вели до появата на съвременният вид 
пъстър пор. Той произхожда от отмре-
лия вече вид Vormela petenyii, фосили 
на който са намирани в находище от 
късен плейстоцен, включително  и на 
територията на България, находище 
Вършец / Спасов и колектив/.  В нача-
лото на плейстоцена / 1,84 млн.г/, кли-
матични флуктуации водят до поре-
дица от ледникови и междуледникови 
периоди, които допринасят за доста 
променливото разпространение и ви-
дово поделение. В Европа голяма част 
от умерените видове преживяват в три 
основни рефугиуми в Средиземноме-

Филогения на семейство Порови, Mustelidae, основано на ДНК 
анализ. Дадена е времевата скала.

БИОЛОГИЯ
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рието. Естествено е именно по-старата 
хаплогрупа, на популации от региона 
на рефугиума, да е била основна за по-
следваща радиация на вида.
Изследвания, основани на ДНК ана-
лиз, изясняват филогенията на семей-
ство Порови, Mustelidae. Род Vormela - 
Пъстър пор, род Ictonyx – Зорили, Род 
Poecilogale – Африканска невестулка 
и род Galictis- гризони произхождат 
от общ предшественик, съществувал в 
късен миоцен. Този техен предшестве-
ник най-вероятно е живял на терито-
рията на днешна Евразия и постепен-
но се е разпространил към Северна 
и после Южна Америка, както и към 
Африка. През плиоцена от него про-
излизат: в Африка – зорилите и аф-

риканските невестулки, а в Америка – 
гризоните. Тук в Евразия от него най 
– вероятно първо се е появил видът 
Vormela petenyii, предшественика на 
съвременния пъстър пор. 
Пъстрия пор филогенетично е по-бли-
зък със зорилите род Ictonyx, отколко-
то със същински порове, род Mustela. 
Гризоните от Централна и Южна Аме-
рика, Galictis; са родствени с пъстрия 
пор (Vormela) в Евразия и трите афри-
кански вида: зорилите Ictonyx и афри-
канската невестулка Poecilogale. Мо-
нофилията на тези родове е интересна, 
не само заради разпространението им 
на различни континенти, но и поради 
сходни външни морфологични и фи-
зиологични белези. Те всички имат 

Филогения на част от семейство Порови, Mustelidae. С цветове е 
означено разпространението на видовете по континенти.

БИОЛОГИЯ
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сходна предупредителна  окраска, 
комбинирана със защитно поведение, 
което включва предупредителни пози 
и опръскване със секрет с неприятна, 
остра миризма, произведен от анална 
жлеза.
Пъстрият пор е рядко животно със съ-
кращаващ се ареал. Точни данни за 
броя на индивидите няма. Основните 
лимитиращи фактори са: превръща-
нето на степите в обработваеми земи и 
добив на природни залежи. Животни-
те умират от хранене с животни натро-
вени с инсектициди, както и в поста-
вени капани за гризачи. През 20 век 
популацията на пъстрия пор драстич-
но се съкращава. Причините за това, 
са не само лова им заради козината, 
който в сравнение с козината на дру-
ги порови не се цени много високо, 
колкото поради превръщането на мес-
тообитанието им в селскостопански 
регион. Допълнително масовото из-
требване на гризачите, основната им 
храна, често ги лишава от препитание. 
Балканския подвид Vormela peregusna 
peregusna се счита за застрашен от из-
чезване. Включен е в Червената книга 
на България като уязвим. Видът като 
цяло е включен в червената книга на 

IUCN като уязвим вид, тъй като  за по-
следните 10 години има спад с почти 
30% в числеността му.

Видео:
http://goo.gl/hZkVM9

АКО СРЕЩНЕТЕ ПЪСТЪР ПОР, 
НЕ ГО УБИВАЙТЕ, НЕ ГО ЛОВУ-
ВАЙТЕ! Пъстрият пор е рядко 
животно!! Снимайте го и изпра-
тете информацията по електрон-
на поща в Националния приро-
донаучен музей– София.

БИОЛОГИЯ
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Въпросът за прародината на ин-
доевропейците изглежда е на 
път да бъде окончателно решен 

- протоиндоевропейците са се форми-

рали в рамките на културата Ямна в 
причерноморието преди около 4500 
години, а в Европа навлизат през кул-
турата Бойна Брадва (Cordeд Ware). 

ИСТОРИЯ
Кога и откъде навлизат индо-
европейците в Европа - мащаб-
но изследване на антично ДНК 
(65 скелета от Ямна, Самара и 

Бойна Брадва)
Автор: Светослав Стамов, антрополог, МА, Университетът в Дюк.



 http://nauka.bg 56

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

72

На 20-ти октомври тази година (2014) 
екипи на Дейвид Рейк и Сванте Паабо, 
представени от Йосиф Лазаридис, ра-
портуваха резултатите от изследване 
на антично ДНК, поставило си за цел 
да потвърди или отхвърли хипотезата 
за степната прародина на протоиндо-
европейците. За целта изследването 
секвенсира антично ДНК от неолит-
ните култури на Ямна, Самара, Май-
коп, Триполие и на европейската Бой-
на Брадва (Corded Ware).

Месец по-рано, изследване на същия 
екип, публикувано в Нейчър, уста-
нови, че съвременните европейци са 
синтез на три ансестрални групи – за-
падноевропейски ловци събирачи от 
мезолита, ранно неолитни фермери 
мигранти от Близкия Изток и мисте-
риозна трета група – анстестрални 
северноевразийци, появили се като 
завоеватели в Европа преди 5000 го-
дини, която изследването свърза с ин-
доевропейците. 
Резултатите от двете изследвания зре-
лищно потвърдиха хипотезите на Дей-
вид Антъни и Гимбутас - прародината 
на индоевропейците е Ямна, дадоха 
плът на протоиндоевропейците, като 
донесоха  информация за този народ, 
която може да бъде извлечена само ге-
нетично, и е много любопитна – про-
изходът на протоиндоевропейците е 
крайно интересен. Акценти от докла-
да на Лазаридис пред асоциацията на 
антрополозите в Америка на конгре-
са им в Сан Диего от 20-ти Октомври 
2014:
Хората от Corded Ware, които навли-
зат в Европа през 3-тото хилядолетие 

пр. Хр., са наследници на хората от 
културата Ямна, т.е. Бойната Брадва е 
продължението на Ямна във времето 
и пространството. 
Бойната Брадва, която просъществува 
в Европа около 2 хилядолетия, носи 
76% от генетичните варианти на Ямна.
Съвременните европейци носят около 
70% от генетичните варианти на кул-
турата Бойна Брадва.
Бойната брадва е изместила физиче-
ски почти напълно неолитните фер-
мерски култури в Централна, Западна 
и Източна Европа. Тя не е продълже-
ние на ранните европейски фермер-
ски култури, а на Ямна. Единственото 
място, където гените на ранните фер-
мерски култури оцеляват в по-голяма 
степен, са средиземноморския регион 
на Европа и на Балканите, вкл. Бълга-
рия, в останалата част от Европа, ран-
ните фермерски култури са обект на 
геноцид. На Балканите, Италийския 
полуостров и Иберия обаче съвремен-
ните хора са синтез от гените, донесе-
ни от Ямна през Бойната Брадва и ге-
ните на ранните европейски фермери.
Най-близко до хората от културата 
на бойната брадва генетично са съ-
временните източноевропейци. В тях 
протоиндоевропейското наследство се 
е запазило в най-висока степен.
Културата на бойната брадва има  ви-
сок процент гени, наследени от ансе-
стралните северни евразийци (Мом-
чето от Мальта край Ангара отпреди 
24 000 г., чийто геном беше секвенси-
ран през 2013 г.) - средно цели 36%; за 
сравнение, в съвременните европейци 
процентът ансестрални сибирски гени 
е намалял и е между 10% и 30%.
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Протоиндоевропейците от Бойна 
Брадва и Ямна носят гени на сибиря-
ците от Ангара - генетично са свърза-
ни с палеолитните останки от съвре-
менен централен Сибир, което даде 
повод на авторите на изследването  да 
обособят един от генетичните субсети 
на протоиндоевропейците като „Ансе-
стрални северноевразийски ловци“.
Наследството на съвременните евро-
пейци от заварените в Европа ранни 
неолитни фермери и западноевро-
пейски ловци събирачи  от мезолита 
е около 30% - останалата част идва от 
културата на Бойната Брадва. 
 
Изключително любопитни са геноми-
те на протоиндоевропейците от Ямна. 
Те са резултат от смесването на две 
ансестрални групи на територията на 
Ямна (митологично казано, на сури и 
асури, на есири и ванири, което е от-
ново в съгласие с дедукциите на Диме-
зил и хората, занимаващи се със срав-
нителна митология и лингвистика). 
Изследването използва Д-статистика 
(брои общите мутации които са обект 
на генетичен дрифт на двойки етноси 
през призмата на трети).
 
Според изследването, ако хора-
та от Ямна можеха хипотетично 
да  бъдат представени като сме-
ска от два други съществуващи 
днес народа; най-много общи 
генетични варианти с някогаш-
ните хора от Ямна щеше да има 
една смеска от съвременни арме-
нци и античната популация на 
Карелия.
 

Тоест, протоиндоевропейците са се 
появили като смесица от два народа 
- единият, емигрирал от Сибир, състо-
ящ се от ловци-събирачи подобни на 
кетите и карелите, който се е настанил 
на територията на народ на неолитни 
фермери с близкоизточни черти, по-
добен на съвременните арменци, и се 
е смесил с него, като от тази смес са се 
появили хората от културата Ямна - 
протоиндоевропейците. Този близко-
източен народ, с който са се смесили 
източносибирските ловци на терито-
рията на Ямна, е много специфичен - 
той е свързан генетично с ранните ев-
ропейски фермери, които по същото 
време живеят в Европа и се предпола-
гаше да са дошли от близкия изток, но 
за разлика от европейските фермери е 
свързан и със съвременните народи от 
близкия изток! Тоест, вероятно става 
въпрос за народ от близкоизточни зе-
меделци мигранти, които са колонизи-
рали руската степ през неолита, които 
обаче са дошли не от мястото, от което 
са дошли предшествениците на нео-
литните европейски фермери; Което 
обаче отваря въпроса откъде всъщност 
са дошли тези европейските ранноне-
олитни фермери. Презумпцията е, че 
в Западна Евразия земеделието е раз-
пространено от народите, които са го 
създали – и тъй като земеделието въз-
никва в Близкия изток, пак по същата 
презумпция е резонно тези фермери 
да са мигрирали от там; но –ранните 
европейски фермери не попадат в една 
група със съвременните близкоизточ-
ни народи, те попадат в една група със 
съвременните иберийци и сардинци; 
докато ранните фермери от руската 
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степ, напротив, се групират генетич-
но със съвременните близкоизточни 
народи и особено с арменците. Смес-
ването на тези близкоизточни ферме-
ри-мигранти с една друга миграция 
– на народ от войници  от Централен 
Сибир, се е осъществило на терито-
рията на културите Самара и Ямна в 
сегашната руско-украинска степ и е 
довело до появата на нов народ – про-
тоиндоевропейците; като генетичното 
наследство на протоиндоевропейците 
е 1/3 близкоизточно и 2/3 сибирско; 
отново, това наследство може да бъде 
възпроизведено най-добре, ако хипо-
тетично смесим 2 антични карелски 
генома с един съвременен арменски. 
Любопитно, разликата в произхода 
на фермери от Ямна и ранни евро-
пейски фермери е в съгласие с линг-
вистичните доказателства – баските 
имат запазена солидна доза от гените 
на ранните европейски фермери и го-
ворят неиндоевропейски език, който 
обаче няма връзка със съвременните 
езици от близкия изток, така, както и 
гените на ранните европейски ферме-
ри (хората с долмените и мегалитните 
култури), не се групират с гените на 
хората от съвременния Близък Изток, 
а със съвременните европейци от юго-
западното средиземноморие; Тъй като 
близкоизточните мигранти от Ямна се 
групират най-близко със съвременни-
те етноси от Близкия Изток, е възмож-
но фермерите от руската равнина да са 
говорили език, близък със съвремен-
ните семитски или с някой от съвре-
менните кавказки езици. 
Каквато и да е езиковата страна, про-
тоиндоевропейците са резултат от 

смесванее на две големи общности с 
много различен начин на живот, осъ-
ществил се на територията на руска-
та равнина през неолита.  Резулта-
тите от изследването са в съгласие с 
думите на Малори, че «..the parallels 
concern the presence of first-(magico-
juridical) and second-(warrior) function 
representatives on the victorious side 
of a war that ultimately subdues and 
incorporates third function characters, 
for example, the Sabine women or the 
Norse Vanir. Indeed, the Iliad itself has 
also been examined in a similar light. The 
ultimate structure of the myth, then, is 
that the three estates of Proto-Indo-
European society were fused only 
after a war between the first two 
against the third“
 
Физическа реконструкция (от 2013-та) 
на черепи от културата Ямна: 
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Често задавани въпроси и отговори:  
Ама наистина ли римляни, древни 
гърци, древни германци, точариан-
ци, древни северноиндийци, древни 
иранци, хети, траки и древни славяни 
някога са били един народ? -Да.

Къде е живял този народ? - На терито-
рията на културата Ямна.

Кога е живял този народ? -Между 
4000 и 2500 години преди новата ера.

Откъде са дошли римляните на ита-
лийския полуостров? - От руската 
степ, културата Ямна.

Откъде са дошли древните елини в 
Елада? - От руската степ, културата 
Ямна.

Откъде са дошли траките на Балка-

ните? - От там са дошли, от културата 
Ямна.

Откъде са мигрирали индоиранските 
племена по посока андроново и по-
късно посока съвременна Индия и съ-
временен Иран? – От територията на 
културата Ямна.

От къде са се появили германците и 
славяните в Централна и Северна Ев-
ропа? - Дошли са от руската степ, от 
територията на културата Ямна. 

И келтите ли? – И келтите.

Какво се е случило с населението, кое-
то са заварили в неолитна Европа? - В 
Централна и Северна Европа е било 
почти изцяло унищожено, в Южна Ев-
ропа се е сляло с пришълците индоев-
ропейци. 

Как е изглеждало прединдоевропей-
ското население на Европа? - Като съ-
временните сардинци. Сардинците са 
запазили близо 100% от генома му.

Кой е строил долмените и каменни-
те храмове от мегалитната епоха, вкл. 
Беглик Таш в България, артефактите в 
Родопите, Варненския некропол и Се-
лищата в Караново?  - Прединдоевро-
пейското население, тоест -  ранните 
неолитни фермери на Европа.

Траките имат ли нещо общо с долме-
ните и мегалитните храмове в Бълга-
рия? - Не, нямат, освен че са ги раз-
рушили, изклали хората, които са ги 
строили, разрушили селищата им, но 
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запазили живи жените им.

Какви са съвременните Българи?  - 
Като останалите съвременни южно-
европейци - 2/3 индоевропейци и 1/3 
прединдоевропейски фермери.

Какво се е случило с преиндоевропей-
ските фермери в Централна и Северна 
Европа? - Избити са почти изцяло от 
хората от Corded Ware.

На какъв език са говорили предин-
доевропейските фермери?  - Някои 
от езиците им със сигурност са били 
сродни на баския.

Как са изглеждали древните римляни 
и древните гърци при навлизането им 
в италийския полуостров и респектив-
но на балканите? - Като съвременните 
източноевропейци и като реконструк-
циите от Ямна. 

Русокоси и синеоки ли са били хората 
от Ямна?  - Всякакви. Парадоксът е, че 
и двете групи, които се смесват на тери-
торията на Ямна, за да създадат прото-
индоевропейците, са били мургави - и 
воините-ловци от Сибир, и фермерите 
от Близкия Изток. Селекцията за по-
бял цвят на кожата се е осъществила 
след сливането им; а при европейците 
е продължила и след установяването 
им в Европа. Белият цвят на кожата у 
съвременните европейци е наследство 
от ранните неолитни фермери – те 
носят същите генетични варианти за 
цвят на кожата, каквито носят и бол-
шинството от съвременните европей-
ци. 

Защо хората от Ямна са се разселили 
из почти цяла Евразия и са успели да 
наложат езика и културата си над мест-
ните, а понякога са ги измествали фи-
зически? -Открили са колелото преди 
всичко останали, опитомили са коня 
първи и са създали бойната колесница 
пак първи, което им е дало изключи-
телно предимство за известно време, 
както и им е носело социален престиж, 
което е карало хората от останалите 
култури да ги копират - това е все едно 
някой с Мерцедес да влезе в селище, 
където всички останали карат каруци. 
Всички ще поискат да оставят каруци-
те и да си вземат мерцедеси – тези с 
мерцедесите ще има по-голям достъп 
до жени, ще могат да обират безнака-
зано стоката на останалите и да бягат с 
мерцедеса, без да могат каруците да го 
хванат и да им поискат сметка. Кога-
то околните народи също са получили 
коне и колесници, индоевропейците 
са изгубили предимството си и разши-
рението им се е забавило или спряло 
незабавно. В някои части на Сибир и 
въобще Азия, посоката на миграцията 
им се обърнала и дори са отстъпили 
мястото си на още по-добри конници 
и колесничари, а самите индоевропей-
ци са изчезнали.

Защо римската аристокрация е нари-
чала себе си „конници“? - Защото са 
потомци на войнишката каста от кул-
турата Ямна и успехът и експанзията 
на тази култура се дължи на предим-
ството да са конници в свят от пешаци, 
което донесло висок социален статус 
на войниците-конници.
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Защо Тракийският Херос е най-раз-
пространеният култов предмет в тра-
кийското общество?  - По същата при-
чина.

Защо тракийската аристокрация е по-
гребвана с коне и с бойни колесници? 
- Пак за това.

Как са погребвани хората от култура-
та Ямна? - Войниците са погребвани с 
коне и колесници.

Как са погребвани хората от културата 
Бойна Брадва в Европа? - Войниците 
са погребвани с коне и колесници.

Свързани ли са римляни, германци, 
славяни и келти с културата бойна 
брадва?  - Да, изглежда са й наследни-
ци.

 Траките  в контекста на античното 
ДНК и ДНК-то на съвременните 
еворопейци: 
 - картата долу

Спесименът, маркиран като К-8, е тра-
кийски аристократ от надгробна мо-
гила в сливенско. От съврмеменните 
европейци е най-близо до французи-
те, което е доста казващо; има мощен 
сигнал от руската степ - (синьото), 
което го прави по-близък до съвре-
менните руснаци, отколкото сме ние, 
съвременните българи. У съвременни-
те руснаци има една особеност - у тях 
генетично наследство от европейските 
фермери отсъства почти изцяло - кое-
то може да се види и от графиката; т.е. 
това „синьо“, репрезентира друга част 
от генома - тази, която е наследена от 
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западноевропейските ловци събира-
чи, от източноевропейските ловци съ-
бирачи и от сибиряците - прото-индо-
европейци. Както и да е, в графиката 
тракът аристократ има едно солидно 
«жълто» поле, което е репрезентация 
на генома на съвременните баски. Съ-
временните баски са наследили го-
ляма част от генома си от западноев-
ропейските ловци събирачи; Поради 
това и ДНК-то на трака прилича на 
ДНК-то на французин - т.е. на смеси-
ца между руснак и баск . Това, което 
прави впечатление е, че тракът има 
повече ДНК, наследено от западноев-
ропейските ловци събирачи, отколко-
то имат съвременните европейци, вкл. 
съвременните българи - доста повече, 
до ниво, да прилича на мезолитния 
ловец събирач от Ла Брана, Испания 
от 7000 г. пр. Хр., и на ловецът-съби-
рач от Готланд, Швеция, от 3000 г. пр. 
Хр.  

Съвременните българи в контекста на 
изследваното антично ДНК и на оста-
налите европейски народи:

За българите съотношението на трите 
ансестрални групи е:  71% раннонео-
литни фермери, 14.7% западноевро-
пейски ловци и 14.1% сибиряци, което 
е типично и за останалите южноевро-
пейски народи. Трябва обаче да се има 
предвид, че самите раннонеолитни 
фермери са всъщност на 60% западно-
европейски ловци , т.е. пропорцията 
на съвременните българи е 55% евро-
пейски ловци-събирачи (смесица от 
степни ловци и мезолитни западноев-
ропейски кроманьонци), 14% сибир-

ски ловци – които  са трудно различи-
ми генетично от европейските и 31% 
ранни близкоизточни фермери.  Въ-
преки, че изследването ползва за тези 
фермери терминът „близкоизточни“, 
процентът «фермерски» гени у съвре-
менните европейци расте по посока 
Испания и Сардиния, т.е. в обратна на 
Близкия Изток посока; Поради това 
не е сигурно дали предшественици-
те им са дошли на Балканите откъм 
Близкия изток, или по противополож-
ното трасе. 
Още нещо относно съвременните бъл-
гари. В графиките, които репрезен-
тират пропорциите на европейското 
наследство, ние все сме в средата на 
Европа. Т.е., не сме отклонени на ни-
къде, което е впечатляващо - всеки ет-
нос в Европа е отклонен към едно от 
трите - сибиряци (англичани, герман-
ци и прибалтийци са отклонени в тази 
посока, руснаците и те), фермери - 
италианци, сардинци и испанци са от-
клонени натам, гърците са отклонени 
към съвременните друзи и ливанци, 
(вероятно наследство от Византийска-
та Империя), или западноевропейски 
ловци - баските и няколко източноев-
ропейски етноса – словаци, белоруси 
и прибалтийци са отклонени на там. 
Сравнени с останалите европейци, 
ние сме все в средата, което учудва. И 
може би подсказва нещо - ние също 
сме отклонени нанякъде, но спеси-
менът, към който сме отклонени, не 
е един от горните три, у нас има чет-
върти компонент, който изследването 
просто не е изследвало. Говоря, разби-
ра се, за прабългарите. 
Народите от Западна Евразия в конте-
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кста на античното ДНК:

Българите са триъгълничето точно 
в средата, еднакво неотклонени към 
нито един от трите потока, създали съ-
временна Европа; Античните фермери 

се групират с испанците и сардинците; 
един от сибирските скелети всъщност 
може да мине за съвременен руснак 
или литванец;  белорусите и словаци-
те са изключително близо до западно-
европейските ловци събирачи. 

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

достъп до него.
www.nauka.bg 
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Абстракт от доклада на Лазаридис по 
изследването: http://www.ashg.org/.../
f140121091.htm
Предпечатен вариант на изследването 
на произхода на съвременните евро-
пейци, публикувано в септеврийския 
брой на списание Nature: http://biorxiv.
org/content/early/2014/04/05/001552 

(Ancient human genomes suggest three 
ancestral populations for present-day 
Europeans)
Графиките са взети от спомагателните 
материали към изследването: 
www.biorxiv.org/content/biorxiv/
early/2014/04/05/001552.full.pdf

Ако списанието ви харесва, помогнете!

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.

DONATE

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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Намереното при земеделска ра-
бота на дълбочина около 1,5 
м през 1799 г. съкровище в 

землището на банатското село Над-
сентмиклош (дн. Сън Николау Маре, 
Румъния) и до днес вълнува с изяще-
ството и с необичайността на форми-
те и на сцените, представени върху 
него посетителите на експозицията на 
Kunsthis-torisches Museum във Виена, 

където то се съхранява (Фиг. 1). Нере-
шените въпроси около това съкрови-
ще, състоящо се от 23 златни съда с 
общо тегло 9,945 кг и до сега са повече 
от тези, за които е постигнато съгла-
сие между изследователите му. По-
вече от 200 години след откриването 
му и до днес няма общоприети хи-
потези, с които се търсят отговори 
на въпросите за времето на създава-

За персонажите, представени 
върху кани № 2 и 7 от съкро-
вището от Надсентмиклош

Автор: доц. д-р Никоилай Марков

Статията	е	публикувана	в	
Национален	исторически	музей	–	София

ИЗВЕСТИЯ,	ТОМ	XX,	2008

Фиг. 1. Съкровището от Надсентмиклош е едно от най-забележителните 
ранносредновековни съкровища, намерени в Европа.
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нето на съдовете, за мястото/места-
та, където те са били изработени, за 
времето на укриването им и за наро-
да, към чиито културни традиции съ-
кровището трябва да бъде отнесено1. 
 
В този малък материал, който пред-
ставям на вниманието на читателите, 
нямам за цел нито да правя обстоен 
преглед на огромната литература, съз-
дадена около това забележително ран-
носредновековно съкровище, нито да 
предлагам нова хипотеза, даваща от-
говори на формулираните по-горе въ-
проси. Целта, която си поставям е дос-
та по-скромна, а именно да представя 
един твърде подценяван до момента 
аспект от характеристиките на някои 
от съставящите го съдове -този за пер-
сонажите от сцените, представени вър-
ху кани № 2 и 7 (Фиг. 2)2. Опитите да 

се навлезе с „рационални аргументи“ 
(Rational reasoning)3 при „разшифро-
ването“ на тази прелюбопитна мате-
рия е довеждала почти винаги евро-
пейските изследователи до повече или 
до по-малко необосновани обяснения, 
за да се стигне до поредния научен 
„шедьовър“: „Всички орнаменти по 
съдовете са впечатляващи, но са само 
орнаментални, без никакво символно 
съдържание“ - ще напише само преди 
няколко години унгарският ни колега 
Балинт Чонад4. Това, напълно лише-
но от историческа логика заключение, 
издаващо най-малкото непознаване 
на принципите, на които се е основа-
вало изкуството в онези отдалечени 
„времена на духовност“, очевидно има 
за цел да обслужи преднамерените 
научни тези на унгарските ни колеги 
за доказване на аварския произход на 

Фиг. 2. Персонажите, представени върху кани № 2 и 7 създават и досега 
проблеми с тяхната идентификация.
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съкровището, тъй като - продължава 
Балинт Чонад - „... притежателите 
и съвременните наблюдатели на съ-
кровището са превеждали чуждите 
изобразителни типове през филтъра 
на тяхната собствена изобразител-
на традиция.“5. А тези „чужди типове“ 
той събира от изкуството на Византия, 
от това на Централна Азия, от изку-
ството на Сасанидска Персия и откъде 
ли още не, за да направи след това из-
вода, че „Съкровището отразява сме-
сица от няколко култури: покрай оче-
видните аварски връзки: в него има 
предмет, който заедно с неоспоримите 
византийски черти, съдържа централ-
но-азиатски особености (№ 2), докато 
друг предмет, изработен чрез пред-
почитани от византийските златари 
техники, показва сходство със запад-
ноевропейските находки от 10-11 век 
(№ 19). Този специфичен сбор може 

да произлиза само от едно място: Кар-
патския басейн. Надсентмиклошкото 
съкровище е изключителен продукт 
на аварските златари от 7-8-ми век.“6

Фиг. 2. Персонажите, представени 
върху кани № 2 и 7 създават и досега 
проблеми с тяхната идентификация

За съжаление и у нас, в България, не-
щата не стоят по-различно. Все още 
„актуалните» тълкувания на сцените, 
дадени през далечната 1943 г. от Н. 
Мавродинов7 са срещнали още навре-
мето достатъчно смислен отпор в чу-
десната работа на Д. П. Димитров, из-
лязла само няколко години по-късно8. 
Странното е, че въпреки сериознос-
тта на написаното от Д. П. Димитров, 
който акцентира върху сасанидския 
характер на двата съда, тезите на Н. 
Мавродинов за „дунавско-прабългар-
ския им произход“ (в т.ч. и на сцените) 
продължават да бъдат приемани поч-
ти безрезервно и до днес. Например, 
в последния познат ми обобщителен 
труд за съкровището ще прочетем, че 
върху кана № 2 са представени „побе-
доносен владетел-хан“ (Фиг. 3), „мити-
чен прадед и цар, роден от свещеното 
животно на племето“ (Фиг. 4), „орел, 
сграбчил в ноктите си гола, женска 
фигура ... вариант, в основата на кой-
то са залегнали елементи от античния 
мит за отвлечения от Зевс и превърнат 
в орел Ганимед..., [а] жената има своя 
прототип в иранската богиня Анахи-
та...“ (Фиг. 5), „борба между животни 
- грифон е нападнал сърна“ (Фиг. 6), а 
върху кана № 7 „майсторът е вложил 
друг смисъл на разпространения мит 
за Ганимед, свързвайки го с култа към 

Фиг. 3. В зависимост от пристрастията 
си, в продължение на десетки години 

в тази сцена от кана № 2 учените са 
виждали ту победоносен български хан, 

ту аварски войн победител, ту хазарски 
войн или неопределеното - номадски 

владетел.
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Фиг. 4. Персонажите от тази сцена 
от кана № 2 са определени за пръв път 
през 1986 г. като картинен разказ за 
митичния персийски владетел Тахмураз, 
който 30 години яздел победения от него 
чрез магия зъл демон Ахриман и така 
избивал демоните по цялата земя.

Фиг. 5. Опитът да се тълкува тази 
сцена от кана № 2 чрез познанията 

на гръко-римската митология са 
довеждали ред учени до извода, че 

първообразът и трябва да се търси 
в мита за Ганимед, отвлечен на 

Олимп от Зевс, превърнал се в орел. 
За пръв път през 1937 г. руската 

изследователка на централно- 
азиатското изкуство К. Тревер изказва 
предположението, че в нея е представен 

епизод от митовете за персийската 
богина Анахита.

Фиг. 6. Поради обстоятелството, 
че се среща върху произведения 
на изкуството на многобройни 
народи, тази сцена от кана № 2 
е оставала винаги в сянката на 
другите, представени върху същия 
съд сцени. Правени са дори опити тя 
да се обвърже с някакви календарни 
представи за борбата между сезоните.
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плодородието“ (Фиг. 7), „преработен 
мотив от гръцката митология - борба-
та на лапитите с кентаврите“10 (Фиг. 
8). Статията на Оксана Минаева11, пуб-
ликувана съвсем скоро след въпрос-
ния труд, макар и да не представя 
ново тълкование на конкретните изо-
бражения, дава за пореден път тласък 
по посока на „сасанидската“ хипотеза 
за произхода поне на някои от съдо-
вете от съкровището. За съжаление и 
тя, както и споменатата работа на Д. 
П. Димитров, е подмината тихомъл-
ком от научните среди, за да се върнат 
те отново към старите тълкования на 
сцените: „Отвличане в небето‘“ (сце-
ната от кана № 2 „жена, повдигана от 

орел“и сцената от кана № 7 „младеж, 
повдиган от орел“), „битка между жи-
вотни“ (сцената от кана № 2 „грифон 
нападащ сърна“), „владетел-победи-
тел“ (сцената от кана № 2 „конник, 
влачещ пленник за косата“), и послед-
ният „...уникална перифраза на саса-
нидски изобразителен тип“ (сцената 
от кана № 2 „владетел, яздещ крилато 
митично същество, стрелящ с лък сре-
щу нападащ лъв“)12. Тези недобре обо-
сновани, впечатляващи с формалност-
та си обяснения, имат както споменах 

Фиг. 7. Тази сцена от кана № 7 е била 
тълкувана най-често като преразказ 
на мита за Ганимед, отвличан на 
Олимп от Зевс.

Фиг. 8. За тълкуването на тези 
образи от кана № 7 европейските 
учени са се обръщали неизбежно към 
гръко-римските митологични образи, 
поради което най-често в тях е бил 
търсен преработен мотив от мита за 
„борбата налапитите с кентаврите».
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по-горе явен преднамерен характер. 
Допускам, че унгарските колеги не са 
познавали статията на О. Минаева, 
най-малко поради обстоятелството, 
че тя е издадена само на български, 
но съм сигурен, че добре са знаели за 
работите на К. В. Тревер13 и на Борис 
Маршак14, които не само не подлагат 
под съмнение сасанидския характер 
на коментираните сцени, респ. на съ-
довете, но успяват да идентифицират 
и някои от представените върху тях 
персонажи. Така напр. К. Тревер, пър-
ва изказва предположението, че в сце-
ната „жената, повдигана от орел“ (Фиг. 
9) от кана № 2 трябва да се вижда из-

ображение на Анахита (Ardvi Sura 
Anahita), древната индо-персийска ве-
лика богиня на водите, добре позната 
от Авестата и от други зороастрийски 
текстове15. Без да има пълно съответ-
ствие в достигналите до наши дни све-
щени зороастрийски текстове (смята 
се, че дори от познатата в три редак-
ции Авеста, е запазен едва около 1/3 
от първоначалния й обем), К. Тревер 
предполага за най-вероятно, сцена-
та да представя недостигнал до нас в 
цялост митичен разказ16, според кой-
то богинята покровителка на рода на 
сасанидските владетели Анахита - го-
лямата небесна река, великата богиня 
на водите и растенията17, под образа 
на красиво момиче помага на лодка-

ря Паурва (в превода на Дармещетер 
„старият Vafra Navaza“18), превърнат 
от героя Третаона (Феридун) в ястреб, 
да се завърне жив и здрав в дома си. 
 
Възможно е обаче, въпросната сцена 
да не възпроизвежда определен мити-
чен разказ, а да има някаква алегорич-
на стойност. Изравняването в идеен 
план на летящата могъща птица с бога 
на светкавиците (в древен Иран това е 
Ахура Мазда, Ормазд19) е добре позна-
то от митологията на всички индоев-
ропейски народи. В гръко-римската 
митология помощник на гръмоверже-
ца Зевс-Юпитер е орелът, в Индия са-
мият Индра под образа на сокол пори 
небесата, за да донесе свещената сома. 
В авестийските текстове се споменава, 
за „сокол със златно огърлие“20, който 
е най-вероятно инкарнация на върхов-
ното божество Ормазд21. В древните 
ирански митове свещената хаома е за-
несена на планината Хара (Хугар) също 
от могъщи птици22. Но нима именно 
от тази световна планина, откъдето 
изгряват слънцето, луната и звездите, 
не води началото си и голямата небес-
на река Ардви Сура Анахита23? В Авес-
тата светкавицата „Атар“ е родена не 
само в небето, тя е родена също и от 
водата на бурята - тя е Апам напат „Си-
нът на водите“24. Тълкувана по този 
начин, въпросната сцена е всъщност 
синтез на двете най-големи блага на 
земята -светлината и водата, за които 
се води непрестанна борба между си-
лите на доброто и силите на злото25. 
Тя е всъщност апотеоз на победата на 
силите на водата (Анахита) и на свет-
лината („сокола със златно огърлие „) 

Фиг. 9. При търсенето на паралели, 
спомагащи за тълкуването на тази 
сцена от съда от Чердин К. Тревер се 
обръща към подобното изображение 
от кана № 2 от Надсентмиклошкото 
съкровище
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над злото. Че такова тълкуване е въз-
можно подсказват и останалите три 
сцени, представени върху кана № 2. 
 
Ще продължа „разифроването“ им със 
сцената, която благодарение на на-
ходчивостта на Б. Маршак може да се 
смята за определена. Това е сцената, в 
която виждаме „владетел, яздещ кри-
лато митично същество, стрелящ с лък 
срещу нападащ лъв“. Според виждане-
то на този забележителен познавач на 
централноазиатската торевтика в нея 
могат: „... лесно да бъдат разпознати 
Тахмураз и Ахриман.“26 Не мога да не 
приема тази несъмнено сполучлива 
идентифищация на Маршак. В нейна 
полза говорят както ред зороастрийски 
текстове27 и добре познатите стихове 
от Шах-намето на Фирдуси28 с разказа 
за този митичен персийски древен цар 
(Тахма Урупи/Урупа в Авеста = Тах-
мураз в Шах-наме), който чрез магия 
подчинил повелителят на злото Ахри-
ман, превърнал го в ездитно животно, 
върху чийто гръб той в продължение 
на 30-те години, в които управлявал, 
обикалял земята и изтребвал демони-
те29, така и някои напълно идентични 
сасанидски изображения, пресъздава-
щи същата сцена. За пример ще посо-
ча само изображенията от сасанидски 
зелен стъклен медальон с диаметър 
от 3,1 см, неправилно тълкувани от 
специалистите на търговската къща 
Gerhard Hirsch като:
„Стрелец с лък върху крилат кон на 
лов за лъвове“30 (Фиг. 10). Съпоставка-
та на представените върху медальона 
изображения с тези от интересуваща-
та ни сцена от кана № 2 от надсентим-

клошкото съкровище е поразителна. 
Сцената е твърде добре позната, за да 
бъде описвана тук. Все пак, трябва да 
бъде споменато, че тя несъмнено има 
в основата си известните ни от десет-
ки сасанидски произведения „ловни 
сцени“, в които са представени саса-
нидските владетели (лесно разпозна-
ваеми по различните им корони) на 
лов за лъвове, за газели, за глигани 
(Фиг. 11-12). Въпреки, че смисълът на 
тези сцени продължава да бъде обект 
на затихваща научна полемика, днес 
като че ли е почти общоприето вижда-
нето, според което в тях трябва да се 
вижда израз на победата на Доброто 
над Злото, основополагаща идея за зо-
роастризма, приет като официална в 
Сасанидската империя религия. Сми-

Фиг. 10. Образите от стъклен 
сасанидски медальон, продаден 
през 2005 г. на търг в Мюнхен, 
приличат толкова много на тези от 
познатата сцена от кана № 2 от 
Надсентмиклошкото съкровище, че 
изследователят неволно си поставя 
въпроса за неговата автентичност.
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сълът на представената върху кана № 
2 сцена, не само не противоречи на 
това виждане. Точно обратното, пора-
ди яснотата на смисъла, вложен в епи-
ческия разказ за Тахмураз, той може 
да се смята за потвърждаващ прин-
ципната му правота.
 
Не е безинтересен и отговорът на въ-
проса за короната с пламъци на пред-

ставения в сцената Тахмураз. Отдав-
на се знае, че всеки сасанидски цар 
на царете имал специфична само за 
него корона, освен богатата обща зо-
роастрийска символика на отделните 
им елементи31. Така например, в ко-
роната накъм общоприетите още от 
ахеменидския период в историята на 
Иран символи на Ахура Мазда (Ор-
музд) била прибавена зъбчата коро-

Фиг. 11. Върху сребърно блюдо с позлата 
от VIII в., съхранявано в сбирките 
на Ермитажа, е изобразен лов на 
персийски благородник. Позата му 
напомня изключително много тази 
на „ловеца « от сцена от кана № 2 
от Надсентиклошкото съкровище. 
Любопитен елемент в тази сцена 
е детайл от украсата на конската 
сбруявисулка, оформена като човешка 
глава. Подобна висулка може да се 
види в сбирките на Dumbarton Oaks, 
публикувана през 1962 г. от Марвин 
Рос в първия том от капиталния 
му труд за византийските и 
ранносредновековните предмети в 
тази колекция (PI.XXI, № 18).

Фиг. 12. Сребърен съд с частична 
позлата, съхраняван в Ермитажа. 
Композицията на представената върху 
него ловна сцена, в която ловецът е 
определен като сасанидския цар на 
царете Шапур II е подобна на сцена, 
представена върху кана № 2 от 
Надсент- миклошкото съкровище. 
Освен това тя прилича и на други 
ловни сцени, добре познати поне от 
още няколко съда с несъмнен сасанидски 
произход.
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на, в короната на Бахрам I (273-276 г.) 
този зъбчат елемент бил заменен от 
лъчистата корона - символ на Митра; 
в короната на Нарсе (293-302 г.) на съ-
щото място се появяват вейки, символ 
на Анахита, гарвановите криле и глава 
от короната на Хормизда II (302-310 
г.) символизират Веретрагна, геният 
на победата, в короната на Шапур II 
(310-379 г.) виждаме отново зъбчатия 
елемент от короната на неговия по-ра-
нен съименник, но този път към нея са 
прибавени изображения на пламъци, 
при това представени по начин иден-
тичен с този, по който са представени 
те върху короната на Тахмураз от раз-
глежданото тук изображение, в коро-
ните на Пероз I (457-484 г.) основни-
ят символ е този на лунното божество 
Ма/Мао и така нататък (Фиг. 13). Нито 
една от тези „персонални“ корони ес-
тествено не би могла да бъде изобра-
зена на главата на един митичен цар 
като Тахмураз. Създателят на раз-
глежданото изображение е следвал 
утвърдения вече модел на изграждане 
на сасанидските владетелски корони 
като е „персонализирал“ короната на 
Тахмураз. Очевидно персонализаци-
ята била извършена от зороастриец, 
поради което короната на този ми-
тичен ирански владетел, несъмнено 
най-големият демоноборец, била из-
пълнена като пламъци, лесноразбира-
ем символ на огнепоклонничеството 
(зороастризма). Що се отнася до ко-
роната на другия персонаж от сцената 
злия Ахриман, трябва да призная, че 
нейният символ поне засега ми остава 
неясен.  

Фиг. 13. Всеки сасанидски цар на царете имал 
специфична владетелска корона. Представените 

тук десет от тях са възпроизведени от монетните 
владетелски изображения.
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За третата, особено любопитна сце-
на, тази с „победоносния владетел» 
Б. Маршак предполага, че трябва да 
представя също „един ирански сюжет, 
Рустам с пленения от него Авлад и с 
главата на убития от него Аршланг, 
провесена на седлото.»
 
Ето накратко историята, преразказана 
според Шах-наме на Фирдуси32. При 
спасяването на владетеля Кай Кавус, 
попаднал по време на похода в Ма-
зендеран в плен на Белия дев, Рустам, 
възкачен на коня си Ракуш извършил 
седем подвига: убил дивия лъв, драко-
на-аждарх, една магьосница, намерил 
спасителен извор, пленил разбойника 
Аулад, убил мазендеранския главно-
командващ дева Аржанг, убил Белия 
дев. Интересуващите ни персонажи са 
победените от Рустам врагове от чет-
въртия и петия му подвиг. Победил в 
битка Аулад, Рустам го пленил и го на-
правил свой водач към владенията на 
Белия дев. Според разказа в Шах-на-
ме, в този поход Рустам яздел Ракуш, а 
Аулад тичал отзад „и бързали подобно 
на вятъра» докато стигнали до Мазан-
деран, мястото, където Кай Кавус бил 
затворен от девите (демоните). За да 
не избяга Аулад, Рустам го вързал към 
едно дърво, а той с боздугана на Саум 
(боздуганът с бичата глава) в ръцете, 
се отправил към военния лагер на де-
вите. През нощта Рустам влязъл в дву-
бой с предводителя на вражата войска 
- дева Аржанг и го убил. После отсякъл 
главата му и я провесил на седлото на 
коня си в знак на триумф33. На дру-
гия ден, лишената от предводителя си 
войска на девите била лесно разбита. 

След това, Рустам на Ракуш се върнал 
за Авлад и го повел като пленник към 
града, където Кай Кавус очаквал спа-
сителя си. По пътя към владенията на 
Белия дев Рустам водел отново Аулад 
като пленник, към когото непрестанно 
се допитвал по делата на девите. След 
спасяването на Кай Кавус, по искане 
на Рустам Аулад получил короната на 
Мазандеран.
 
Както се вижда от този разказ, споме-
натата идентификация на персона-
жите от разглежданата сцена от кана 
№ 2, извършена от Б. Маршак като че 
ли също може да бъде приета, въпре-
ки известни уговорки. В епическите 
ирански разкази и в илюстриращите 
ги миниатюри, макар че в голямата 
им част те са с доста по-късен произ-
ход (XIV-XIX в.), Аржанг (=Аршланг) 
е представен обичайно като грозен 
демон с чудовищен образ, докато раз-
бойникът Аулад (=Авлад) е изобра-
зяван естествено в човешки облик. 
Освен това, върху кана № 2 образи-
те на двамата победени персонажа са 
представени по идентичен начин, при 
това с подчертан стремеж към търсе-
не на уеднаквяването им. И двамата 
са мъже на средна възраст, и двамата 
са с къси коси, и двамата са с дълги 
провиснали мустаци и двамата са със 
среднодълги заострени бради. Тази 
им еднаквост като че ли дава възмож-
ността за идентифицирането на пред-
ставените в сцената персонажи с други 
герои от иранския епос. Като най-под-
ходящи ми се струват, братята Тур и 
Салм (Сарм), победени от племенни-
ка си Манушчехр (Миночехр, Мануш-
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читра), отмъстил чрез отрязването на 
главите им за смъртта на баща си, брат 
им Ерадж (Иридж)34.
 
Манучехр (първият ирански владе-
тел, според някои митични варианти) 
има особено място в зороастрийските 
представи. Вярвало се, че самият Зо-
роастър (Зардушт), произлиза от не-
говия род35. Поради това се смятало, 
че и всички персийски мобеди (све-
щенослужители) произлизали от съ-
щия род36.Според митовете Манучехр 
бил внук или правнук на митичния 
Феридун (Фредон, Третаона), чието 
безсмъртие било отнето от злия де-
мон Ахриман37. Още приживе Фередун 
разделил владенията си между трима-
та си сина - Салм (Сарм), Тур и Ерадж. 
Сарм получил западните земи, Тур 
- северните, а Ерадж - средната земя 
(Иран). Тези трима принцове са епо-
ними на трите народа, които се споме-
нават още в твърде старата Яшт 13: Са-
рима (сарматите ?), Тура (туранците) 
и Ариан (иранците)38. Недоволните от 
разпределението на земите Салм и Тур 
се сговорили и повели битка с Ерадж. 
Победили го и Тур отрязал главата му, 
която изпратили на баща си Феридун39. 
Години по-късно, Феридун проводил 
армия, предвождана от Миночехр, 
сина на Ерадж да отмъсти за смъртта 
на баща си. Справедливостта възтър-
жествувала. Миночехр, победил в бит-
ката. Първо убил Тур с копието си и 
отрязал главата му, която изпратил на 
Феридун. Уплашеният Салм потърсил 
помощ от дева (демона) Какуи. Въпре-
ки тази мощна подкрепа, воюващият 
за справедлива кауза Манучехр отно-

во победил. Отрязаната глава на Салм, 
първо била набучена на копие, а после 
също била изпратена на Феридун40.
 
Въпреки, че някои елементи от този 
ирански митологичен разказ (напр. 
подобията на главите на победените и 
копието, с което бил извършен подви-
га) изясняват отчасти представената 
сцена върху кана № 2, за съжаление 
и той не й съответства напълно. Не 
трябва да се изключва и възможност-
та, изграждането на въпросната сцена 
да се основава и на непознати ни днес 
варианти на споменатите митове.
 
Тези митични персонажи, били пре-
създавани в пластичното изкуство на 
Централна Азия и през ранните ис-
лямски векове, тъй като до наши дни 
е достигнал поне един аналог на спо-
мената сцена. За него споменава от-
ново Б. Маршак. Той е видял същата 
сцена върху бронзов съд от IX-X в., 
върху който са представени и дру-
ги композиции (Бахрам Гюр и Азаде, 
орел, жена, два лъва и две газели)41. За 
съжаление, опитите ми да намеря пуб-
ликувани илюстрации от този съд, не 
ме доведоха до резултат.
 
Преди да премина към бележките си 
за следващата сцена от кана № 2, смя-
там за необходимо да се спра накратко 
и върху сюжета за отрязаната глава. 
Въпреки многобройните митологич-
ни разкази за отрязани глави и дори 
за извършвани от тях чудеса, познати 
на почти всички евразийски народи, 
изглежда, че в съзнанието на обитате-
лите на сасанидска Персия отрязаните 
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глави на враговете имали особено зна-
чение. Те били поднасяни като дарове 
не само на владетелите, но служели и 
в религиозните зороастрийски прак-
тики. Например, в почитанието към 
Анахита, богинята, покровителка на 
сасанидската династия, бил утвърден 
обичай, според който тези глави били 
изпращани в нейния храм: „... След 
като той убил мнозина и изпратил 
главите им в храма на Анахита, той 
се завърна от Мерв в Парс... « - ще 
прочетем в хрониката на Табари за 
делата на царя на царете Арташир I 
(224241 г.)42. А на триумфалната сце-
на, скулптирана в скалите на Таг-и 
Човган при Бишапур, непосредстве-
но под краката на владетеля Шапур II 
(309-379 г.), се вижда войн, поднасящ 
в дар отрязана вражеска глава (Фиг. 
14)43.
 
Четвъртата сцена от кана № 2, тази, 
в която са представени орлоглав гри-
фон нападащ сърна, не може да се 
свърже с конкретна митология. Тя се 
среща и върху произведения на гръко-
римското и близкоизточното изкуство 
още от времето на класическия му пе-
риод. Тъй като в конкретния случай тя 
е представена върху предмет с несъм-
нен ирански характер, склонен съм да 
виждам в нея символ на борбата на 
Доброто със Злото, основополагаща 
идея за зороастризма.
 
Симетричните изображения по кана 
№ 7, за която Д. П. Димитров пише 
убедено: „Ние сме сигурни, че ако 
кана № 7 не беше намерена заедно с 
все още неразтълкувания надпис на 

чашата на Буила-Бутаул, никой няма-
ше и за миг да се усъмни в иранския 
произход на този съд …44 могат отново 
да бъдат лесно обяснени чрез иран-
ските митове и зороастрийските рели-
гиозни текстове. Така нареченият от 
десетки изследователи на съкровище-
то ”Ганимед, отвличан от орела“45 не 
може да бъде друг, освен митичният 
персийски герой Зал (Zalizer|, бащата 
на Рустам, носен към върха на плани-
ната Елбрус от отгледалата го божест-
вена птица - орелът Симург (Saena в 
Авестата). Съдът и клонката в ръцете 
му не могат да бъдат нищо друго ос-
вен съд със свещеното за зороастрий-
ците питие Хаома и свещената клон-
ка барсума. Не мога със сигурност да 
определя кой момент от отношенията 
между Зал и Симург възпроизвежда 
сцената. Според разказите на Шах-
наме, за пръв път Симург отнася Зал 
като току-що родено дето в гнездото 
си, втори път, той го сваля като млад 
мъж на земята и го предава на баща му 
Сам, помага му и още няколко пъти в 
позвизите му. Все пак, като най-веро-
ятно ми се струва предположението, 
че в сцената от кана № 7 трябва да се 
вижда моментът със свалянето на Зал 
в света на хората. Ето фрагмент от те-
кста в българския превод на Шах-на-
ме, извършен от Йордан Милев46:
„И той го сграбчи с ноктите си сме-
ли,
Понесе го към облаците бели, От 
мълния дори по-устремен.
Бащата ги посрещна, удивен 
От своя светъл син, същ слон във ръ-
ста, 
Косите му достигаха до кръста. 
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От радост плачещ, Сам склони глава 
– 
Пред птицата - с признателни сло-
ва, и каза: 
„ О, цар-птица, не случайно 
ти съществуващ в битието тайно: 
простиращ над нещастните крило, 
обидените пазиш ти от зло, за ядни-
те сърца си вихър същ;
и вечно остани така могъщ!» 
Завърна се орелът в небесата, Из-
пратен от сина и от бащата.»

В светлината на този разказ стават 
разбираеми някои от елементите от 
разглежданата сцена. Голотата на 
младежа, прикривана само от скром-
на кожена (?) препаска около бедрата 
е естествена, след като той е бил от-
глеждан от Симург заедно с негови-
те малки в продължение на години, а 
подаваните от него към орела свеще-

ни за зороастрийците предмети - съд 
с хаома и клонка барсума, с които се 
побеждавали девите, демоните и ма-
гьосниците47, имат за цел да подчерта-
ят божествения характер на птицата. 
Любопитно е да се знае, че Симургът, 
един от любимите персонажи в иран-
ския епос, помага и на други герои 
като ги пренася от едно място на дру-
го. Например, в разказа за Гюл и Са-
ноубар, той пренася героя до двореца 
на девойката пери, а после девойката 
пери е отнесена от него на планината 
Каф48. Любопитно е и това, че почти 
всички персонажи от различните сце-
ни по разглежданата кана имат около 
вратовете си еднакви огърлия, пред-
ставящи ги може би като висши съще-
ства49.
Особен интерес представляват изо-
браженията на младежи, яздещи в 
знак на подчинение кентавроподобни 

Фиг. 14. Скален релеф от прохода Таг-и Човган при Бишапур. В долния регистър, 
под трона на царя на царете Шапур II се вижда войн, който поднася отрязана 
бунтовническа глава.
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същества, изобразени върху тесните 
(страничните) стени на каната. И те, 
както и централните медальони са 
симетрични и повтарят едни и същи 
образи. Тъй като са добре познати, 
смятам за ненужно да ги описвам. Да-
ваните им до сега определения като: 
„зает и преработен мотив от гръц-
ката митология - борбата на лапи-
тите с кентаврите»50 и „битка на 
кентаври с хора“51 смятам за напъл-
но неприемливи, тъй като: 1-во те не 
представляват батални сцени, а са не-
съмнено израз на триуфм, на победата 
на Доброто над Злото - основна идея в 
зороастрийската религия (Това, стру-
ва ми се дори не е необходимо да бъде 
доказвано. Достатъчно е да се разгле-
дат по-добре позите на съответните 
персонажи.) и 2-ро и двете сцени са 
изработени по идейния модел на сце-
ната с победата на Тахмураз над Ахри-
ман от описаната вече кана № 2. (Това 
също едва ли трябва да бъде доказва-
но. Достатъчно е непредубедено, дори 
само формално сравнение между тях). 
Остава да се даде отговор на въпроса 
за това кои са представените по този 
начин персонажи. Отново иранската 
митология дава възможността и той 
да бъде решен почти сигурно. Опорна 
точка за това са предметите, които по-
бедителите на девите (демоните) дър-
жат в ръцете си. В първия случай (гор-
ната сцена) това е клонка, обсипана с 
листа, а във втория (долната сцена) - 
дъговидно извито тяло, завършващо в 
двата си края с по един лист и чийто 
горен край е оформен като вълниста 
линия, създаваща представата за раз-
пенена, вълнуваща се вода.

За народите от Централна Азия, тери-
тория на която има обширни полу- пу-
стинни и пустинни области, водата и 
растенията са били винаги изключи-
телна ценност. Всъщност, те са били 
възприемани като основата на живота. 
Поради това в иранската митология 
те имат свои специални покровите-
ли - божествата Хорватат (Haurvatat) 
и Амеретат (Ameretat)52, които пред-
ставлявали една неразделна двойка53. 
Според митовете тези две божества 
принадлежат към седемте върховни 
божества (Амеша-спента)54. В зоро-
астрийската религия амешаспентите 
са възприемани също като морални 
и физически абстракции, при което 
първоначално Хорватат символизи-
рал здравето, а Амеретат - дълголе-
тието55, а с развитието на образите им 
те започнали да бъдат възприемани и 
като покровители на растенията, съ-
ответно - на водата. Струва ми се за 
ненужно да се обосновавам за това, 
че поне за индо-европейците, това са 
двете големи ценности в живота, по-
ради което от най-дълбока древност 
и до днес те си пожелават взаимно 
именно „здраве и дълъг живот». Съ-
образно иранските представи за си-
метричността в устройството на света, 
съответно за борбата между Доброто 
и Злото, които са в основата на всяко 
съществуване и Хорватат и Амеретат 
имали своите персонални противници 
- демоничните създания Тарик (Taric, 
Тарев) и Зарик (Zaric, Зарев), които 
като създания на Ахриман в борбата 
му с Ормазд, били причинителите на 
„разрушението“ и на „старостта“, на „ 
глада“ и на „жаждата“. Авестийските 
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и други зороастрийски текстове пред-
ставят нерядко победата на Хорватат 
и Амеретат над Тарик и Зарик56.
Например, в Яшт 19, при описанието 
на борбата между амешаспентите се 
чете: „...Хорватат и Амеретат ще 
поразят и глада и жаждата; Хорва-
тат и Амеретат ще нанесат удар 
на демоничния глад и на демонична-
та жажда ... „57

Идентификацията на персонажите 
от тези две сцени, като иранските бо-
жества демоноборци Амеретат и Хор-
ватат, покровителите на водата и на 
растенията, обяснява и насищането на 
фоновото поле, на което са представе-
ни триумфите им с виещи се растения.
Не по-малко интересни са сцените (от-
ново симетрични), представени върху 
гърловината на съда. В тях персона-
жите са от животинското и растител-
ното царства -чапли, захапали по една 
жаба и разлистени, клонести дървета, 
чиито листа са обхванати от лъчезар-
ни венци (Фиг. 15). За тълкуването на 
тази по същество единствена сцена 
- дърво и чапла, захапала жаба ще се 
обърна отново към зороастрийските 
текстове. Като че ли основният персо-
наж в сцената е дървото. То не само за-
ема централното място в нея, но и впе-
чатлява с представянето на листата, 
които бидейки обхванати от нимбо- 
ве, внушават идеята за свещеността 
му58, за излъчваната от него светли-
на59. Това дърво би могло да бъде само 
едно и то е „царят на растенията» 
дървото Гокирн (Gaokerena), израсло 
в небесното море Вору-каша60. Ето в 
каква връзка с жабата ни го предста-
вя например разказът от Бундахишн: 

„... през първия ден, когато в море-
то Фрахвкард (у Дармещетер Vouru- 
Kasha)61, в това дълбоко езеро, израс-
ло дърво, което наричат Гокирн. То 
е нужно като възкресител, защото 
от него приготвят напитката на 
безсмъртието (т.е. хаомата). Зъл 
дух в тази дълбока вода създал като 
съперник на дървото жабата, така 
че тя да може да навреди на Хома-
та.» И още - „... жабата е най-голя-
мото измежду създаденото от Злия 
дух.“62. Без изключение, във всички, 
познати ми зороастрийски текстове 
жабата е символ на злото, а според 
някои виждания тя е дори самият ми-
тичен авестийски демон63. Точно за-
ради тази й зловредна роля, жабата 
е представена в разглежданата сцена 
като победена от чаплата, т.е. и в тази 
сцена отново е представено търже-
ството на Доброто над Злото. Вярно 
е, че според зороастрийските митове, 
неоспоримите бранители на дървото 
Гаокерена от жабешките попълзнове-
ния били създадените от Ормазд десет 
риби „кара», „. които плуват непрес-
танно около Хом (=Хаома), така че 
винаги едната е с глава, обърната 
към нея (т.е. към жабата)»64, но нима 
чаплата (Botaurus)65 не е всепризнат 
унищожител на жаби, нима и в същия 
текст не е записано: „.всички живот-
ни и птици са създадени (от Ормазд, 
б.м.) за противодействие на вредни-
те твари... «66. И още „...от всички 
животни, птиците и рибите, всяко 
от тях е създадено за противодей-
ствие на вредните същества.“67

Що се отнася до хаомата, дървото на 
безсмъртието и приготвяното от него 
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пи тие на вечния живот, митичните 
разкази са доста разточителни. Спо-
ред общоприетите представи, то рас-
тяло в небесното море Вору-каша, и 
от неговите семена се раждали всички 
други растения. Дървото било обгра-
дено от други десет хиляди растения, 
всяко от които притежавало целебна 
мощ, с която се противопоставяло на 
десетте хиляди болести, изпратени на 
хората от злия Ахриман68. Вярвало се 
още, че на небесната Хаома, отговаря-
ла земна хаома. Небесната хаома била 
бяла, земната - жълта. Земната хаома 
била изпратена от небето (както впро-
чем и останалите растения) от Ахура 
Мазда (Ормазд) на Трита, първия чо-
век-лечител, но само от небесната се 
приготвяло питието на безсмъртието. 
Всъщност, земната хаома се смятала 
единствено за сянка, за подобие на не-

бесната69.
На митичните същества, представени 
върху останалите съдове от Надсент- 
миклошкото съкровище не се спирам, 
поради обстоятелството, че несигур-
ността при идентификацията им е 
значителна. „Хлъзгавостта на почва-
та под краката“ на всеки техен изсле-
довател произтича и ще продължава 
да произтича от обстоятелството, че 
в иранската митология има твърде 
много подобни създания. Например, 
в биковете (с кучешки крака ?), пред-
ставени в купи №№ 13 и 14 могат да се 
виждат както първото създадено живо 
същество - „единосътвореният бик» 
Хадйош (Сарсаок), пренесъл свещени-
те огньове и хората из цялата земя (от 
кешвар в кешвар)70, неговото потом-
ство - първият бик и първата крава71, 
„черният бик с жълтите колена»72 и 
др.; не трябва да се забравят и бико-
вете по жезлите-боздугани на Митра, 
с каквито си служели зороастрийските 
жреци; в крилатите създания могат да 
се видят птиче-кучето Чамрош73, пти-
цата Сен74, говорещия Каршипт75, пти-
цата Сенмурв76; грифоните може да 
са споменавания често в зороастрий-
ските текстове грифон Каркас77 или 
добре познатите и от арабските мито-
ве Симург и Анга (Анка), композитни 
митични същества между куче, лъв 
и паун, а орлоглавите грифони биха 
могли да бъдат изображения на Хома, 
отново животно хибрид между орел и 
лъв и др.
В заключение, сцените по разгледа-
ните тук кани № № 2 и 7 са с толкова 
ясен зороастрийски характер, че въ-
просът за местопроизводството им не 

Фиг. 15. В сцената, изобразена 
върху гърловината на кана № 7 
са представени свещеното дърво 
Гаокерена и чапла, бранеща го от злата 
демонична жаба.
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може да не бъде зададен наново. Поне 
за мен е очевидно, че те произлизат от 
средата на хора, които са изповядва-
ли огнепоклонничеството, хора, които 
в по-малка или по-голяма степен са 
били наследници на древната иранска 
културна традиция. За съжаление, при 
отсъствието на добре датирани анало-
гични предмети и сцени, времето на 
производство на съдовете от съкрови-
щето едва ли ще бъде скоро уточнено, 
тъй като подобни изделия биха могли 
да бъдат произведени поне няколко 
столетия след пропадането на Саса-
нид- ската държава (642 г.), на чието 
население арабските завователи нала-
гали твърде внимателно и постепенно 
исляма, при това като самите те въз-
приели много от културата му и я пре-
несли през вековете. Що се отнася до 
надписите и очевидните християнски 
символи, гравирани изглежда впо-
следствие върху някои от съдовете, те 
са добър белег за това, че въпросните 
предмети са имали дълга история и са 
били употребявани впоследствие и от 
хора, които са изповядвали християн-
ството. Съвременната наука все още не 
е установила причините, поради кои-
то в достигналите до нас отломки от 
историята на българите, водени от Ас-
парух, се долавят толкова много, при 
това отчетливи ирански елементи78, но 
с най-голяма сигурност именно тези 
хора биха могли да бъдат най-добрите 
претенденти ако не за производство-
то, то поне за последвалото ползване 
на това забележително ранно- средно-
вековно съкровище.
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1983, с. 26-32.

10 Пак там, с.46-48.

11 Минаева, О. - Към тълкуването 
на сцените по кани № 2 и 7 на съкро-
вището от Надь сент Миклош. В: Про-
блеми на изкуството. Кн. 1. С. 1988, с. 
49-53.

12 Csanad Balint - Opus cit., p. 75-77.

13 Виж напр. у Тревер, К. В. и Лу-
конин, В. Г. - Сасанидское серебро. 
Собрание Государствен- ногормита-
жа. Москва. 1987, с. 89 и сл. Това свое 
виждане К. Тревер развива още в една 
от най-ранните си публикации на съда 
от Чердин (Сасанидский металл. Го-
сударственьшрмитаж. Труди отдела 
востока. Москва-Ленинград, 1935, с. 
12-14).

14 Marschak, B. - Silbershatze 
des Orients. Metallkunst des 3.-13. 
Jahrhunderts und ihre Kontinu- itat. 
Leipzig. 1986, S. 308-316. (Книгата е 
цитирана на няколко пъти от унгар-
ските ни коле¬ги).

15 За Ardvi Sura Anahita виж по-
подробно у Dhalla, M. N. - History of 
Zoroastrianism. Bombay. 1994, p. 225-
229.

16 Отгласи от него са съхранени в 
авестийския ,Дрдвисура-яшт“ (познат 
и като „Абан-яшт“. V. XI. 60-66 (Виж 
в изданието Поeзия и проза Древнего 
Востока. Москва. 1973. Т. I).

17 За развитието на образа на Ана-
хита виж по-подробно у Луконин, В. Г. 
- Культура Сасанид- ского Ирана. Мос-
ква. 1969, с. 97, 120

18 V. Aban yast. XVI. 60-66 (The Zend 
Avesta. Part II. In: Sacred Books of the 
East. Vol. 23. 1882, p. 68).

19 Виж по-подробно у Darmesteter, 
J. - Ormazd et Ahriman. Leurs origines et 
leur histoire. Paris. 1877, p. 33-34.
20 XVI. Din yast. IV.13 (The Zend 
Avesta. Part II...., p. 267).

21 Огърлие е изобразено на врата 
на сокола от съда от Чердин (виж тук 
Фиг. 9).

22 Darmesteter, J. - Ormazd et 
Ahriman. Leurs origines et leur histoire. 
Paris. 1877, p. 189.

23 Darmesteter, J. - Opus. Cit., p. 139-
140. Виж и в Бундахишн (Зороастрий-
ские текстн. Мос¬ква. 1997, с. 299).

24 Ibid., p. 34-35.
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25 Ibid., p. 97 -107.

26 Marshak, B. - Opus cit., S. 312.

27 Виж напр. в XIX. Zamyad yast. 
V-VI. 26-29. (The Zend Avesta. Part II. 
In: Sacred Books of the East. Vol. 23. 
1882, p. 292); Dadestan i menog i xrad 
(Размисли на Духа на Разума). XVIII. 
21-23 (по изд. Зороастрийские текстн. 
Москва. 1997, с. 101).

28 Виж в изданието на Шах-наме. 
Т. I. Москва. 1964, с. 48.

29 За Такма Урупа (Тахмураз) виж 
по-подробно у Darmesteter, J. - Ormazd 
..., p. 165-168. Пер¬сийски мит с малко 
повече подробности може да се проче-
те пак у Darmesteter, J. - Ormazd ., p. 
168, където са представени също и ко-
ментари, съдържащи космогонични 
символни стойности на сцената.

30 Gerhard Hirsch. Auktion 238 
am 16 Februar 2005. Munchen. Tafel 
XXXIII, № 507. Естествено, автентич-
ността на този изключително интере-
сен предмет би могла да бъде гаранти-
рана единствено от дилърите на търга. 
Съвременният му притежател не ми е 
известен.

31 Виж по-подробно у Луконин, 
В. Г. - Культура Сасанидского Ирана. 
Москва. 1969, с. 23-24, 46-48 и др.

32 The Epic of Kings. Hero Tales of 
Ancient Persia. By Firdawsi. Translated 
by Helen Zimmern. London. 1883. Ch. 
12.

33 Любопитно е, че този обичай 
просъществувал още векове наред 
между средноазиатските народи. Ето 
какво се чете в спомените на руския 
офицер Ф. Ф. Торнау за Кавказката 
война от 1832 г., която Русия водили 
главно срещу чеченците: „Татари-
те привързват към задните ремъци 
на седлото отрязаните неприятелски 
глави, пленени няма...“ (Торнау, Ф.Ф. 
- Воспо- минаниями каказкого офице-
ра. Москва. 2000, с. 239).

34 Виж по-подробно у Christensen, 
A. - Opus cit., p. 13-14; както и в Шах-на-
ме на Фирдуси (The Epic of Kings. Hero 
Tales of Ancient Persia. By Firdawsi. 
Translated by Helen Zimmern. London. 
1883. Ch. 2). Виж отгласи от този мит и 
в Dadestan i menog i xrad (Размисли на 
Духа на Разума). XVIII. 21-23 (по изд. 
Зороастрийские текстн. Москва. 1997, 
с. 98, 102).

35 Бундахишн (по изд. Зороастрий-
ские текстн. Москва. 1997, с. 309).

36 Пак там.

37 Dhalla, M. N. - History of 
Zoroastrianism. Bombay. 1994, p. 394.
38 За тази идентификация виж у 
Christensen, A. - Opus cit., p. 13.

39 Виж в Dadestan i menog i xrad 
(Размисли на Духа на Разума). XVIII. 
21-23 (по изд. Зоро¬астрийские текстн. 
Москва. 1997, с. 98); както и в Шах-на-
ме (The Epic of Kings.. .Ch. 2).
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40 Шах-наме (The Epic of Kings... 
Ch. 2).

41 Marschak. B. - Opus cit., S. 312.

42 Луконин, В.Г. - Культура ., с. 51.

43 Луконин определя владетеля 
като Бахрам (Варахран) II (Пак там, с. 
99, Рис. 15).

44 Димитров, Д. П. - Цит. съч., с. 
395.

45 За тази едентификация виж 
напр. в The Gold of the Avars. The 
Nagyszentmiklos Treasure. Budapest. 
2002, p. 24; виж и у Ваклинов, Ст. и 
Ваклинова, М. - Цит. съч. С. 11, 46.

46 Фирдоуси - Шах-наме. С.1977, с. 
38.

47 Dadestan i menog i xrad (Разми-
сли ., с. 117).

48 Персийски приказки. С., 1995, с. 
194-195.

49 Огърлиците били част от владе-
телските инсигнии на сасанидските 
„царе на царете“ (Луко- нин, В. Г. - Ку-
льтура ., с. 155).

50 Ваклинов, Ст. и Ваклинова, М. - 
Цит. съч., с. 48.

51 The Gold of the Avars ., p. 24-25.

52 За съжаление авестийските тек-
стове и за двете божества могат да 

се смятат за загубени. Все пак, до-
като яща за Амеретат е напълно не-
познат, то от този за Xорватат все 
пак са достигна¬ли някои откъси 
(Darmesteter, J. - Haurvatat et Ameretat, 
essai sur la mythologie de l‘Avesta. 
Bibliotheque de l‘Ecole des hautes 
Etudes. Fasc. XXIII. Paris. 1875, p. 21).
За тях виж чудесната работа на 
Darmesteter, J. - Haurvatat et Ameretat, 
essai sur la mythologie de l‘Avesta. 
Bibliotheque de l‘Ecole des hautes 
Etudes. Fasc. XXIII. Paris. 1875, 91 p. 
Те били възприемани като обособена 
двойка от останалите амешаспенти, 
поради обстоятелството, че те един-
ствени изразявали материални аб-
стракции (Ibid., p. 68); за това виж още 
(Ibid., p. 12-14).

53 Най-високо в божествената йе-
рархия е Ормазд, създател и владетел 
на света. Веднага след него идват шест 
божества, всяко от които управлява 
специфична част от сътвореното - Ба- 
хман, който покровителства стадата, 
Ардибехещ - покровител на огъня, 
Шаревер - покро¬вител на металите, 
Сапендармат - покровител на земята, 
и Xордат и Амеретат, покровители на 
водите и растенията. За сътворение-
то им виж в Бундахишн (Зороастрий-
ские текстн. Москва. 1997, с. 268). Виж 
също и у Darmesteter, J. - Ormazd ., p. 
114-118.

54 Darmesteter, J. - Ormazd ., p. 42.

55 Макар и неясно в какъв контекст, 
в някои текстове Амеретат и Xорва-
тат са представени и като конници 
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(Darmesteter, J. - Haurvatat et Ameretat 
., р. 26-27).

56 XIX. Zamyad yast. XVI. 96. (The 
Zend Avesta. Part II. In: Sacred Books of 
the East. Vol. 23. 1882, p. 308)

57 За нимбовете в древното изку-
ство и за символната им стойност виж 
по-подробно у Стефа- ни, Л. - Нимбъ 
и лучезарннй венецъ въ произведешя-
хъ древняго искусства. Приложеше къ 
IV^y тому Записокъ Имп. Академш 
наукъ. № 1. Санктпетербургъ. 1863, 
196 с. (за свръхес¬тественото сияние, 
което се маркира с нимб, с. 16; за това, 
че с нимб се означава, че мястото на 
действието е небето, с. 132-133; за 
това, че нимбът е атрибут на царското 
достойнство, 180, 187; за началото на 
представянето на нимбове и лъчисти 
венци под влияние на гръко- римско-
то изкуство, с. 127).

58 „Светлината напира и се стича 
в морето Вору-каша“ (става дума за 
Фарр, Xварено - светлината, Слава-
та на владетеля, но нали Гаокерената 
е цар на растенията) Darmesteter, J. - 
Ormazd ..., p. 103.

59 За него виж по-подробно у 
Darmesteter, J, - Haurvatat ., p. 52-55, 
77.

60 Виж и малко различаващият се 
превод на този абзац от Бундахишн у 
Darmesteter, J. - Ormazd., p. 178.

61 Бундахишн (Зороастрийские 
текстн . с. 289-290).

62 Darmesteter, J. - Ormazd ., p. 178-
179.

63 Бундахишн (Зороастрийские 
текстн . с. 290) и Darmesteter, J. - 
Ormazd ., p. 178.

64 Не мога да не си задам въпро-
са дали това не животното, споме-
нато в Бундахишн като „риба- бик“ 
Дали това не е погрешен превод? („О 
бнже-рнбе говорят, что она плавает 
(„бнвает“) по всем морям, и когда она 
кричит, все рнбн беременеют, а все 
водянне вреднне твари в^1кид^1вают 
(своих) детенншей.“ Зороастрийские 
текстн ., с.292; сравни с англ. превод: 
„17. Regarding the ox-fish they say, that 
it exists in all seas; when it utters a cry 
all fish become pregnant, and all noxious 
water-creatures cast their young.“ In: 
Sacred Books of the East. Vol. 5. Pahlavi 
Texts. Part. I. Oxford. 1880. Ch. XIX., p. 
71). Мотивите ми за такова виждане 
са: 1-во споменаването на тази риба не 
е на мястото си в текстовете, където се 
описват или само птици (цитираният 
фрагмент) или само биковете (Бунда-
хишн в: Зороастрийские ., с.282; 2-ро 
рибите все пак не „крещят“; 3-то наз-
ванието на точно този вид чапла е го-
лям воден бик на почти всички евро-
пейски езици и 4-то този вид чапли 
(Botaurus) е получил името си още 
през средновековието (а може би и 
по-рано) точно поради особенния си 
крясък, наподобяващ мученето на бик 
(Виж описанието им, където това из-
рично е подчертано у Johanes de Cuba 
- Hortus sanitatis, печатана за пръв път 
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през 1475 и издадена на френски око-
ло 1500 г. Jean de Cuba -Jardin de sante. 
Deuxieme traite: Des oiseaux. Ch. XVII 
De buteo, butorio et botauro Butors. Et 
Ch. LXXXVI. De onocrocolo). Вероят-
но точно тази характерна особеност 
на птицата е била причината, поради 
която в Бундахишн тя е била причис-
лена и към птиците и към познатите 
„15 видове бикове“.

65 Бундахишн (Зороастрийские 
текстн . с. 292-293).

66 Пак там, с. 293.

67 Бундахишн (Зороастрийские 
текстн ... с. 289-290); Vendidad. Fargard 
XX. 1-4 (The Zend Avesta. Part I. Oxford. 
1880, p. 220-221) и у Darmesteter, J, 
-Haurvatat ., p. 48, 52, 55-56.

68 Darmesteter, J, - Haurvatat ., p. 71-
72, 77.

69 Бундахишн (Зороастрийские 
текстн ... с. 281, 286-287, 288-289, 291-
292.

70 Бундахишн (Зороастрийские 
текстн ... с. 281.

71 Пак там, с. 299.

72 Пак там, с. 292, 300, 303 и др.

73 Пак там, с. 300.

74 Пак там, с. 292.

75 Пак там, с. 283.

76 Пак там, с. 283, 292.

7 7  Пак там, с. 283, 292.

78    Виж напр. работите на Протич, 
Сасанидската художествена традиция 
у прабългарите. ИАИ. IV. С., 1927, с. 
211-235; на Бешевлиев, В. - Ирански 
елементи у първобългарите. В: Антич-
ное Общество. Трудн конференции по 
изучению проблем античности. Мос-
ква. 1967, с. 237-247; на Чобанов, Т. - 
Наследството на Сасанидска Персия у 
българите на Долния Дунав. С. 2006, 
94 с. и др.

ABOUT THE IMAGES REPRESENTED 
ON JUGS № 2 AND 7 FROM THE NAGY 
SZENT

MIKLOS TREASURE

Nikolay Markov (Summary)

The article is an attempt of a new 
interpretation of the scenes on some 
vessels from the Nagy Szent Miklos 
treasure, particularly on jugs № 2 and 
7. The representations are now viewed 
from a different as¬pect, taking into 
consideration characteristics that 
have been until now undervalued or 
disregarded. The long proved Sasanian 
nature of the two vessels motivated me 
to seek an identification of the characters 
and scenes via Zoroastrian texts that have 
survived.
Although some uncertainty in the 
analyses of some of the characters 
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exists, they are identified as follows: on 
jug № 2 the scene „a woman snatched 
away by an eagle“ may be interpreted 
as Anahita and probably the boatman 
Paurva, turned into a hawk by the hero 
Traitaunas (Fereydun); the scene „a ruler 
riding a winged mythical creature and 
shooting with a bow against a lion“ most 
probably features the legendary Iranian 
ruler Tahmuras, riding the evil demon 
Ahriman; the especially curious scene 
with the „triumphant ruler“ is supposed 
to image the hero Rostam with his captive 
Olad and the head of Arshlang, killed by 
him - the head of his opponent is hanging 
from Rostam‘s saddle. It is possible, 
however, the scene to represent the first 
Iranian mythical ruler Manuchehr with 
the head of the defeated Tur, dragging 
the captured Salm by his hair; the scene 
depicting an eagle-headed gryphon, 
who attacks a roe cannot be connected 
with a particular myth. As this scene is 
represented on a vessel of undoubted 
Iranian character, I am inclined to see 
it as a symbol of the struggle between 
Good and Evil - the basic concept in 
Zoroastrism.
The images on jug № 7 can also be 
explained through Iranian myths and 
Zoroastrian religious texts. The scene 

interpreted by dozens of researchers as 
„Ganymedes abducted by an eagle“ is 
easily identified as the legendary Persian 
hero Zahl, Rostam‘s father, being taken 
atop the Alborz (Elbrus) mountain by the 
eagle Simurgh - the godly bird that had 
brought him up. The young men, riding 
centaurs-like creatures, represented 
on the narrow side walls of the jug are 
recognized as the deities Horvatat and 
Ameretat, guards of the plant kingdom 
and the waters who are riding the 
defeated daevas Tarik and Zarik, demons 
of „destruction“, „old-age“, „hunger“ and 
„thirst“. On the neck of the jug, a heron 
with a frog in his beak and a tree with 
leaves encircled by nimbi represent the 
„king of the plants“ - the Gokirn tree, 
growing upwards into the heavenly sea, 
Voru-kasha, the evil-doing frog that 
had to harm the tree and the heron that 
rescued the „plant king“.
In conclusion, the scenes on the discussed 
jugs № 2 and 7 allow us to suggest that 
the vessels were rooted in the myths of 
people, practicing fire-worshipping, 
people who in greater or smaller degree 
were heirs to the ancient Iranian cultural 
tradition.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.
      admin@nauka.bg
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Френската революция е неед-
нозначно събитие в историята 
на Франция, а и на света. По-

ложителните и страни са известни – 
създава се концепцията за правата на 
човека, свободното движение на идеи, 
демократичност и право на избор в 
едно общество без съсловия. Наред 
с това обаче тя има и тъмна страна, а 
именно, че ценностните и моралните 
идеи, които защитава са изцапани с 
кръвта на много хора, голямата част от 
които напълно невинни. Чисто поли-
тическите екзекуции се превръщат в 
редовна практика особено по времето 
на Комитета за публична безопасност 
ръководен от Робеспиер. Именно Ро-
беспиер е в основата на отхвърлянето 
на монархията и създаването на Пър-
вата Френска република. Разбира се 
това няма как да се случи без легитим-
ния владел Луи XVI да бъде детрони-
ран, принизен до обикновен гражда-
нин, съден и екзекутиран за да не може 
никога да заплаши новата република. 
За не малка част от обществото обра-
зът на монархията и краля далеч не е 
толкова демоничен, колкото е обрису-

ван от якобинците. Това важи особено 
за силно католическата западна Фран-
ция, където екзекуцията на краля на 
21 януари 1793 г. се посреща изключи-
телно остро от предимно роялисткото 
местно население и логично се стига 
до бунт срещу революцията. Допъл-
нителен фактор се оказва и Граждан-
ската конституция на клира от 1790 
г., която налага на католическите све-
щеници да се подчинят на държавата 
и да се закълнат във вярност към нея. 

Роялистки контрареволю-
ционни въстания във Франция 
1793-1800 г.

Автор: Юлиян Недев

Статията	е	публикувана	в	бр.	10,	2014	г.	от	списание	„Военна	история“	(http://historyofwars.net),	стр.	26

Емблема на Роялистите
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Последната капка е масовият набор на 
мъже за революционната армия нало-
жен през февруари 1793 г. в процесът 
на който в провинциите Ванде, Бретан 
и Нормандия избухва контрареволю-
ционно въстание1.
Регионът на въстанието се намира в за-
падна Франция разположен северно и 
южно от река Лоара. Характеризира се 
със слаба урбанизация, но пък и с при-
съствието на голям брой провинциал-
на дребна аристокрация. Отличителен 
белег още от времето на религиозните 
войни във Франция е силния католи-
цизъм на населението и множеството 
църкви и манастири в региона. 
Тъй като местната аристокрация не 
принадлежи към големите знатни фа-
милии на Франция или е от далечните 
им клонове, тя е по уседнала и типич-
ната за останалата част от страната 
конфронтация между съсловията поч-
ти не съществува. 
Силната религиозност допълнително 
притъпява конфликтите в тези про-
винции и освен това самото население 
е силно настроено срещу реформите 
налагани на църквата от революцион-
ните правителства. Париж настрой-
ва местното население срещу себе си 
имено първо със стъпките, които по-
ема в посока ограничаване правата 
и конфискацията на имуществото на 
клира. През 1790 г. с приемането на 
Гражданската конституция на клира, 
Конвентът изисква от 160-те епископи 
на Франция да положат клетва за вяр-
ност към държавата – всики освен се-
дем от тях отказват да го сторят, като 
същото важи и за половината от свеще-
1  Блос, Вилхелм, Великата френска 
революция. 2008 Асеневци

ниците. В резултат започва преслед-
ване на духовенството и вярващите, 
като якобинците стигат до абсолютни 
крайности – църквите са затворени, 
хора които се опитват да ги посетят 
са бити по улиците, независимо дали 
става въпрос за мъже или жени, сто-
тици свещеници са убити, а хиляди са 
депортирани. Върхът на гоненията е 
отхвърлянето на църковния календар, 
замяната му с нов в който годината на 
революцията е първата година на нова 
ера и обявяването на атеистичен култ 
проповядващ логиката и реализма, 
като висши духовни ценности. Освен 
това е забранено на населението да 
поставя надгробни кръстове при по-
гребения. Тези сурови рестрикции са 
първия фактор, който създава голямо 
напрежение и предпоставките за бунт.
Вторият фактор довел до въстанието 
е масовият набор за хора за револю-
ционната армия. В това време Фран-
ция вече е обявила война на Австрия, 
която в съюз с Прусия стои заплаши-
телно по границите. Неопитната френ-
ска армия е била разбита в няколко 
сражения и спешно се нуждае от хора, 
затова е обявен повсеместен набор, 
като квотата на Ванде е 3000002 чове-
ка. Повсеместно във Франция масови-
ят рекрут се посреща с недоволство, но 
това особено важи за северозападната 
част от страната, където се стига до от-
крити сблъсъци. В град Шоле жертва 
на недоволствата става командирът на 
местната национална гвардия. В град 
Мешекул се стига до сбивания с гвар-
дията и населението подкрепящо ре-
публиканците при което има десетки 
 2  D.M.G Southerland The French Revolution and Empire the 
quest for a civic order стр. 179 Blackwell Publishing
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жертви. По-силното присъствие на ар-
мията на север от р. Лоара предотвра-
тява избухването на мащабни разми-
рици, но на юг слабостта на армита 
е видима и именно там във Ванде се 
сформира въстаническа армия, която 
макар и многочислена е слабо въоръ-
жена – разграбено е оръжието на на-
ционалната гвардия в района, плене-
ни са няколко оръдия, но по-голямата 
част от бунтовниците използват ловно 
оръжие или земеделски сечива. 

- Клането на републиканците в Ме-
шекул, Франсоа Фламен, 1884г.

Самата армия нарича себе си първо-
начално Католическа армия, което 
говори, че първоначалния и порив е 
бил религиозен, но по-късно се пре-
именува на Роялистко - католическа 
армия с което подчертава подкрепата 
си за възстановяването на стария ре-
жим. Самите водачи на бунта, предим-
но аристократи и свещеници, органи-
зират около 2000 конница и няколко 
батальона, към които постоянно се 
присъединяват нови и нови желаещи 
с което движението набира значител-
на инерция. 
Републиканците отговарят бързо 
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на заплахата и сформират армия от 
45000, която смятат за напълно доста-
тъчна да се справи с бунтовниците. Тя 
се насочва към размирната провинция 
в средата на март.
Първият сблъсък се осъществява на 
пътят от Ла Рошел към Нант, където 
близо до Шантон една републикан-
ска колона от 2000 човека попада на 
засада на бунтовниците. След шест 
часово сражение колоната е разбита, 
оцелелите се оттеглят безредно, а го-
ляма част от пленените са екзекутира-
ни. Същият сценарий се повтаря при 
Шалон където още една републикан-
ска колона е разбита. Бунтовниците 
скоро овладяват цялата територия на 
Ванде и региона, достигайки Ниор на 
юг с което западните територии на юг 
от Лоара падат в техни ръце до края 
на март 1793 г. Този успех обаче от-
крива и слабостта на роялистката ар-
мия – скоро тя губи взаимодействие и 
се забелязва липсата на обща страте-
гия и цел на действията, ситуацията с 
продоволствието също не е за подце-
няване – забелязва се недостиг на ба-
рут. Лъч надежда идва отвъд граница, 
където аристокрацията в изгнание се 
подготвя да се присъедини към въс-
танието финансирана и въоръжена от 
Великобритания, която обещава под-
крепа и с флот.
На този фон все пак въстаниците 
имат още някои успехи. Командвани 
от Шарл Боншам и Анри Рожекюл те 
превземат град Туар пленявайки 3000 
републиканци и голямо количество 
барут и оръжие. Интересен е начина 
по който се отнасят с пленените. Бун-
товниците нямат възможността да 

държат такъв голям брой пленници, а 
и на този етап все още ситуацията не 
е ескалирала до толкова, че да ги ек-
зекутират, затова пленниците са осво-
бодени след клетва, че няма повече да 
се сражават срещу роялистите, а за да 
бъдат лесно разпознати ако нарушат 
клетвата косите им са остригани.
На 25 май маркиз Лескюр начело на 
35000 въстаници превзема град Фон-
тен-Комте и пленява 40 оръдия, а на 
9 май Жакюс Кателин превзема Самур 
след което се насочва към Нант и го 
обсажда. Набрали скорост роялистите 
удрят и по отряда на ген. Клостерман 

Шарл Мелхиор Артус, маркиз Боншам, 
един от водачите
на въстанието, картина на Ан-Луи 
Жироде-Триосон
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при Шатилон, като напълно го разби-
ват – от 6500 човека Клостерман успя-
ва да избяга само с 500 конници, кои-
то попадат на засада и в крайна сметка 
едва 300 се измъкват3.

Какви са действията на Република-
та предвид гореописаната ситуация? 
През април е създаден Комитетът за 
публична безопасност начело с Дан-
тон, а по-късно с Робеспиер, който 
застава зад принципа на тотална без-
компромисност и пълно унищожение 
на враговете на революцията. С това 
започва т. нар. Режим на терора4. По-
ради тежестта на ситуацията за репу-
бликанците, от една страна Франция 
води война с Първата коалиция, а от 
друга гражданска война във Ванде 

3   Блос, Вилхелм, Великата френска 
революция. 2008 Асеневци
4 Sutherland, Donald The French Revolution 
and Empire: The Quest for a Civic Order стр. 175, 
2003 Blackwell Publishing

на комитетът състоящ се от 9 после 
от 12 членове е даден контрол вър-
ху армията, съдът и законодателната 
власт. Така е създаден Революцион-
ния трибунал, който е прикачен към 
армейските части и съди и екзекути-
ра противниците на революцията на 
място. За омиротворяване на региона 
се предвижда пълното физическо уни-
щожение на роялистите. На въпрос на 
ген. Тюро как да постъпва с жените и 
децата в територията на въстанието 
отговорът на Комитетът е лаконичен 
– „всички трябва да минат под меча“5.

Мъже, жени и деца са въвлечени в сра-
жение с републиканските сили
След безуспешен опит Нант да бъде 
превзет през август под натискът на 
републиканските войски въстаниците 
се оттеглят за да се прегрупират. Пре-
следвани по петите, а и допълнително 
5 Sutherland, Donald The French Revolution 
and Empire: The Quest for a Civic Order стр. 222, 
2003 Blackwell Publishing
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претоварени от голямо количество ци-
вилни бежанци, вандейците успяват 
да постигнат още една малка ариер-
гардна победа при Тифуг през септем-
ври с която задържат на разстояние 
революционната армия. 
След няколко малки сражения с нере-
шителен характер се стига до битката 
при Шоле. Това е ключовото сраже-
ние във войната за Ванде. На 15 и 16 
октомври в лагерите и на двете стра-
ни се провеждат военни съвети за да 
се обсъди ситуацията. Републикан-
ците разполагат с 26000 човека и об-
мислят възможността силите им да 
бъдат разделени в три колони, кои-
то да обградят въстаническата армия 
и да отрежат пътят им към Нант, но 
това предложение на ген. Клебер е от-
хвърлено от повечето офицери пора-
ди мнението, че войската е уморена и 
не е в състояние да извърши подобна 
маневра успешно. В лагера на роял-
истите има също разногласия, чст от 
офицерите настояват да се премине в 
провинция Бретан и там да се разпали 
бунт, други настояват войската да не 
се разделя и да се премине в незабав-
на атака към Шоле докато противни-
ковата групировка е с по-малка числе-
ност – роялистите разполагат с 40000 
човека. Проблем за бунтовниците е 
и многото цивилни бежанци, които 
ограничават мобилността на армията. 
В крайна сметка е възприета идеята за 
атака срещу Шоле.
Битката започва на 17 октомври с ви-
дим привес на роялистите, които ус-
пяват успешно да отхвърлят предните 
линии на републиканците. След като 
революционната армия се оттегля във 

вътрешността на града последвана от 
бунтовниците, републиканците вкар-
ват в бой резерва си воден от ген. Кле-
бер, който успява да обърне в бягство 
десния фланг на противника. 

Анри дьо Верже, граф Ларошжаклен 
повежда част от роялистите в
атака по време на битката при 
Шоле.

Погрешно разпознали атаката на 
резерва, като настъпление на вто-
ра републиканска армия роялистите 
преминават в отстъпление давайки 
значителни загуби. Ранен е и коман-
дирът им ген. Боншам, който след 
като прекосява Лоара при Сент Фло-
рен умира от раните си. Интересно е 
да се отбележи последната заповед 
на роялисткия генерал. В момента на 
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прекосяването на реката в ръцете на 
бунтовническата армия са около 5000 
републикански пленници. Предвид 
поражението сред офицерите назря-
ва мнението, че пленниците трябва 
да бъдат екзекутирани – на този етап 
войната е достигнала особено висока 
степен на жестокост, като и двете стра-
ни избиват цивилно население и плен-
ници доста често. При това положение 
последната заповед на Боншам е плен-
ниците да бъдат пощадени и освобо-
дени. Заповедта е изпълнена до голя-
ма степен заради високия авторите на 
генерала сред подчинените му. Дали 
той е целял да не ескалира повече на-
прежението и да спаси своите хора от 
възмездието на Републиката или по-
следният му акт е продиктуван от ре-
лигиозният характер на роялистите не 
е ясно, но действията му за съжаление 
не намаляват жестокостта на войната 
в последвалите месеци. Останките от 
роялистката армия са напълно разби-
ти при Ле Ман през декември, където 
загива и не малка част от цивилното 
население бягащо с бунтовниците. 
След разгрома при Шоле и Ле Ман 
роялистката армия се разпада и пре-
минава към партизански тактики с 
умерен успех. След преминаването на 
север от р. Лоара макар че не завла-
дяват вече градове или цели региони, 
както във Ванде, в Бретан към каузата 
им се присъединява немалка част от 
местното население станали известни, 

като шоани от името на лидера си Жан 
Шоан. 

Жан Шоан, контрареволюционер, 
роялист и водач на шоаните

За разлика от бунтовниците във Ванде 
шоаните в по-голямата си част са се-
ляни, а не благородници. Съпротивата 
им срещу революцията е мотивирана 
най-вече от анти-католицизма на но-
вата власт. Това, че не са организи-
рани в армия им дава възможност да 
подържат съпротивата си значител-
но по-дълго – чак до 1800 г., когато 
действията им вече са почти напълно 

БГ Наука организира научна конференция по повод 50-ти брой на сп. „Бъл-
гарска Наука“

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

www.1912.nauka.bg 
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затихнали. 
През декември 1793 г. роялисти от 
емиграцията подкрепени от англий-
ския и испанския флот обсаждат Ту-
лон. Акцията остава в историята като 
неуспешна за роялистите, които са 
принудени да се оттеглят, но е успеш-
на за английския флот, който потапя 
14 френски бойни кораба и пленява 
други 15. 
В началото на 1794 г. с цел пълното 
умиротворяване на Ванде и другите 
размирни територии Комитетът по 
обществена сигурност натоварва ге-
нералите Тюра и Хенц с задачата да 
ликвидират всяка останала съпроти-
ва. Действията на двамата генерали 
са брутални - само в периода от фев-
руари до май са избити приблизител-
но 50000 вандейци. Армията на Тюра 
получава названието „адските колони 
на Тюра“ заради фанатизма и безми-
лостността си.

Конвентът осъзнава разбира се, че на 
постоянните кръвопролития трябва да 
бъде сложен край и затова се намесва 

в дейността на Комитетът по общест-
вена сигурност, като оторизира ген. 
Луиз Хош да дава амнистия на преда-
лите се вандейци, като допълнително 
гарантира собствеността им и правото 
на вероизповедание с което постига 
значителен успех за помиряването на 
региона.
Макар, че след разгрома на Вандейско-
то въстание и разтурянето на Комите-
тът по обществена безопасност в края 
на 1794 г. размириците вече затихват, 
през юни 1795 г. емигрантите роялис-
ти отново подкрепени от английския 
флот правя десант при Киберен с цел 
да се свържат с местната шоанска съ-
протива и да подновят борбата срещу 
републиката в западна Франция. Во-
дени от Жозеф де Пуис емигрантите 
успяват да убедят английското прави-
телство да снабди с оръжие инициа-
тивата за десант в Бретан. Така на 23 
юни англиски флот от 9 бойни кора-
ба и 60 товарни – натоварени с 3500 
френски роялисти и екипировката им 
и допълнително още мускети, барут, 
униформи и храна за 40000 човека, 

Давене на роялисти в Нант, картина на Жозеф Обер
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поема към Киберен. Републикански 
флот от  Брест пресреща ескадрата, но 
е отблъснат и така на 26 юни десантът 
успешно достига Киберен, като на 27 
юни е овладян местният форт и ця-
лото крайбрежие с активната помощ 
на шоаните. Тук се случва фаталното 
за експедицията Луис Дехарвил, кой-
то е благородник и съперник на Пуис 
си е издествал писма от познати бла-
городници в емиграция, които оспор-
ват върховното командване на Пуис  и 
дори го прехвърлят на Дехарвил. До-
като Пуис иска незабавно да се поеме 
към вътрешността на Бератан за да се 
свърже с местната шоанска съпротива, 
Дехарвил предпочита да заеме сигур-
на позиция във форта на Киберен и 

да чака подкрепления. Това решение 
се оказва фатално защото дава дос-
татъчно време на републиканците да 
се организират и реагират. От Брест 
в посока на десанта поема значител-
на републиканска армия командвана 
от ген. Хош, който съумява бързо да 
достигне десантната зона макар, че по 
пътя си има значителни шоански фор-
мирования, които обаче не действат 
координирано и не успяват да го заба-
вят. Хош подлага на обсада фортът и 
успява да отблъсне всички роялистни 
атаки, като в една от тях загива и Де-
харвил. Самият форт отваря вратите 
си за републиканците след дезертьор-
ство на част от роялистите. Пуис запо-
вядва изтегляне на хората си обратно 

Победата на републиканците при Киберен, картина на 
Пол-Емил Бутини
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на английските кораби с което спася-
ва 2500 човека от плен, но други 6000 
са принудени, след обещание, че няма 
да бъдат екзекутирани, да се предадат. 
Хош не спазва напълно обещанието си 
и около 800 благородници са разстре-
ляни след капитулацията.
След тази акция не последват вече дру-
ги мащабни операции на роялистите 
за отхвърляне на републиката. Те се 
задоволяват с партизански действия, 
а след идването на Наполеон на власт 
дори и те са прекратени. Спорадични 
прояви на съпротива има през 1813 г. и 
през 1815 г. по времето на 100-те дни.
Основната причина за провала на бун-
товете е липсата на цялостна страте-
гия и цел. Въстаниците показват, че 
могат да побеждават републиканската 
армия неведнъж, но не съумяват да се 
възползват от победите си и да ги раз-
вият. Друг фактор е политиката на те-
рор и безкомпромисност въведена от 
Робеспиер. Заради нея във Вандея за-
гиват около 200000 човека предимно 
роялисти, но и немалко републиканци 
тъй като заповедта за ликвидирането 
на вандейците не прави разлика меж-
ду роялисти и републиканци6. Някои 
френски историци като Рейналд Се-
шер се опитват да определят избиване-
то на населението във Ванде, като ге-
ноцид7, но световната историография, 
както и съществената част от френска-
та отхвърлят тази теория поради това, 
че събитията във Ванде нямат харак-
теристиките на геноцид, а са резултат 

6 Jones, Adam Genocide: A Comprehensive 
Introduction стр. 7 (Routledge/Taylor & Francis 
Publishers Forthcoming 2006)
7   Secher, Reynald. A French Genocide: The Vendée, 
University of Notre Dame Press, (2003)

на една брутална гражданска война в 
която и двете страни извършват прес-
тъпления спрямо другата. Известни 
сходства биха могли да се намерят в 
руската гражданска война , където бе-
лите са оприличавани на вандейци-
те а червената революционна армия 
на републиканците. Тук аналогията е 
по-подходяща отколкото идеята за ге-
ноцид, защото и двете страни налагат 
терор – бял и червен, а и крайният ре-
зултат е сходен – белите са разгроме-
ни след опит за външна интервенция 
в тяхна полза. Шоанските въстаници 
имат по-дълъг живот благодарение 
на гъвкавостта си, но те нямат силите 
да постигнат някакъв реален резултат 
без силна външна намеса. В по-ново 
време те биха могли да бъдат оприли-
чени на френската съпротива срещу 
немската окупация 1941-1944 г. зара-
ди връзките си с Англия и няколкото 
съвместни координирани операции, 
както и измъкването на аристократи 
на острова от Франция. 

Литература:
D.M.G Southerland The French 
Revolution and Empire the quest for a 
civic order Blackwell Publishing
 Jones, Adam Genocide: A Comprehensive 
Introduction  (Routledge/Taylor & 
Francis Publishers Forthcoming 2006)
Блос, Вилхелм, 2008 Великата френ-
ска революция.Асеневци
Мишев, Радослав; Пантев, Андрей; 
Глушков, Христо – ”История на ново-
то време”, Велико Търново, 1995 г.
Интернет
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Освен със своята впечатляваща 
цивилизация и култура, съче-
тана с ненадминатата до но-

вото време военна мощ и дълготраен 
държавен апарат /останки от който 
още можем да видим в длъжностите 
на църковната институция/, Римска-
та империя има и още едно качество, 

която я отличава от останалите антич-
ни държави и приближава до съвре-
мието. А именно глобализмът. За по-
вечето хора глобализацията е продукт 
на съвременната цивилизация, но тя 
си има свой предшественик в древ-
ността. Всъщност римляните са по-го-
леми глобалисти и от нас, тъй като за 

Римската империя – първата 
глобална държава в Средизем-
номорието

Автор: Владимир Попов 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16514
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тях понятието расова дискриминация 
не съществува. Няма значение дали 
кожата ти е кафява или черна, дали 
идваш от Германия или Нумидия, ако 
ти живееш по римски, спазваш зако-
ните, плащаш си данъците и си се ин-
тегрирал в обществото, то на теб ти 
се дават всички права и привилегии. 
Разделението в римското общество не 
е по етнически принцип /то и самият 
Рим е бил основан от преселници ла-
тини, етруски и сабини/, а по социа-
лен признак. Даже самото понятие 
‚римлянин‘ е социален статус. Това е 
гражданинът, зад който стои целият 
държавен апарат, който има социални 
привилегии, може да гласува, да бъде 
избиран на магистратски длъжности, 
да управлява, да търгува, инвестира, 
да се жалва дори на самия император 
/ако счита, че правата му са били на-
кърнени/, да се радва на придобивки 
и да се наслаждава на благата на ци-
вилизацията. 
Естествено, ако не си роден римля-
нин, за да получиш римско граждан-
ство и да съумееш да заемаш граждан-
ски длъжности трябва да разполагаш 
с пари и бизнес. Затова неслучайно 
много от жителите на империята се 
стремят да станат по-римляни от са-
мите римляни. Освен да се ожениш 
за римлянин, можеш да придобиеш 
гражданство и по други начини. Да-
ването на римско гражданство може 
и да е по заслуги /например на изслу-
жили войници от помощните войски/. 
Отличилите се провинциали, дарили 
суми на родните си градове за изграж-
дането на обществени постройки също 
получават гражданство. Не е рядкост и 

подкупът – даването на солидна сума 
на магистратите, за да бъдеш вписан 
в регистрите и да се ползваш с всички 
привилегии на римлянин /включи-
телно и търговски/. 

Затова, ако се разходим из римски 
град, вероятно ще се почувстваме поч-
ти като в Западна Европа – мулти-
културализмът е навсякъде. Дори на 
Балканите от епохата на Траян напри-
мер в градовете, редом с потомците 
на тракийската аристокрация можем 
да срещнем сирийци, египтяни, гър-
ци и евреи /почитащи Херос, Митра, 
Изида, Зевс, Яхве/. Истински космо-
политни градове в расов, социален и 
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религиозен аспект. Тук обаче отсъства 
дразнещото налагане на порядките и 
нравите на малцинствата над мнозин-
ството, а имаме съвместно съществу-
ване на различни общности и култу-
ри. Римският закон е над всичко.
Дискриминацията в Древен Рим е на 
социално равнище. В римското обще-
ство единствено от значение е соци-
алният статус и хората се преценяват 
според положението, което благода-
рение на парите са успели да заемат. 
„Човекът без пари е изображение на 
смъртта“. Бедните тънат в нищета и 
мизерия и зависят понякога изцяло от 
подаянията на властта – раздаването 
на безплатен хляб, безплатни зрелища 
и достъп до термите.  От друга страна 
за богатите е въпрос на чест и престиж 
да организират игри за народа или да 
спонсорират раздаването на помощи, 
издигането на обществени сгради, на 
които да бъдат увековечени техните 
имена като пример за поколенията. 
Така те печелят популярност и слава. 
В общи линии картинката е същата, 
както и днес.
Разбира се, много често упрекът, кой-
то отправяме към римляните е, че тях-
ното общество е несъвършено, поради 
масовото използване на робите като 
движеща сила на икономиката им. 
Тук не е лошо да си спомним и Рене-
санса  в Западна Европа – уж епоха на 

просвещение и хуманизъм и въпреки 
това съпроводено с усилена колони-
зация на Новия Свят и Азия, откъде-
то морските империи като Испания, 
Португалия, Англия и Холандия полу-
чават освен злато и луксозни стоки... 
и черни роби. Като робството в новото 
време е напълно расово обусловено. 
Което е типично за англо-саксонските 
нации с техните болнави комплекси за 
превъзходство. 
Въпреки че според римското право 
робът е говореща вещ с абсолютно ни-
какви права /дори може да бъде убит 
безнаказано/, на него все пак му се по-
лагат собствени спестявания, в резул-
тат на което един прекрасен ден той 
може да откупи свободата си. Нещо 
повече освободеният роб влиза във 
фамилията на господаря си и нерядко 
последният му поверява част от бизне-
са си. В историята са останали имена-
та на Феликс, Нарцис и Палас – осво-
бодените роби на император Клавдий, 
завеждали финансите и личната му 
канцелария и натрупали огромно вли-
яние и богатство. Според слуховете 
император Диоклециан е бил син на 
освободен роб. Но римското общество, 
за разлика от днешните е било доста 
толерантно дори към довчерашните 
‚вещи‘. Ако си се доказал, че си досто-
ен да бъдеш свободен човек, да живе-
еш по римски и да преуспееш, децата 

БГ Наука бе част от журито за стипендиант на Karoll 

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

www.1912.nauka.bg 
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ти могли да заемат висши държавни 
длъжности и да управляват импери-
ята /за справка – чернокожите афри-
канци, чиито предци били докарани 
като роби в Америка преди няколко 
века станаха пълноправни граждани 
на САЩ едва към края на 20-ти век/. 
В това се корени и причината за инте-
грацията на покорените народи в ико-
номическия и политическия живот на 
империята /казано на тогавашен език 
- романизация/.

По този повод интерес буди и оцеля-
лата реч на император Клавдий, кой-
то призовава сенаторите да приемат 
романизирани гали за техни колеги в 
управлението.{1} С времето все пове-
че императори, оглавили държавата 
се оказвали от неиталийски произход. 
Началото е поставено от Траян /ро-
дом от Испания/. Септимий Север пък 
е пуниец от Северна Африка, Алек-

сандър Север е сириец, Максимин е 
тракиец, Филип е арабин, Клавдий II, 
Аврелиан, Проб, Диоклециан и Кон-
стантин са илирийци. Само че всички 
те, независимо от различните етноси, 
от които произхождат действат и се 
осъзнават като римляни. Което показ-
ва абсолютния успех на римската аси-
милационна политика спрямо поко-
рените народи. 

Всъщност след легионите, които с меч 
налагат римския ред навред из Сре-
диземноморието, следва и културната 
абсорбция на завладените племена. 
Същите тези войници строят градове, 
идентични по своя характер от студе-
ните гори на Британия до палещите 
пясъци на Сахара – с акведукти, хра-
мове, терми, библиотеки, театри, хи-
подруми, форуми, училища, лечебни-
ци, съдилища, тържища, канализация 
и тоалетни и пр.белези на урбанизи-
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раната цивилизация. Добре развита-
та и поддържана пътна мрежа /с път-

ни станции и таверни/ обезпечава не 
само бързото придвижване на войски, 
но и води до разцвет на търговията, 
обмяна на идеи и културни влияния и 
стилове на живот, така че дори в най-
затънтеното кътче на империята може 
да се намери вино от Италия, зехтин 
от Гърция, рибен сос от Испания, стък-
лени съдове от Финикия, парфюми от 
Египет, кожи от Германия, керамика 
от Галия, коприна от Китай, подправ-
ки от Индия, кехлибар от Скандина-
вия... Така се създава многолико и ди-
намично общество, каквото имаме и 
днес.
Издигането на градове в пустинни ра-
йони /като Тамугади, например/ има 
за цел да ‚рекламира‘ римския начин 
на живот сред племената, които не са 
докоснати от благата на цивилизация-
та и да ги приобщят към римския свят. 
Защото кой би устоял на изкушението 
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да яде хубава храна, да пие чиста вода, 
да живее в градове от тухли и бял мра-
мор, да се облича с красиви дрехи, да 
ходи на театър и баня, да се научи да 
чете и пише на латински или гръцки, 
да развива собствен бизнес, да търгува 
и обменя опит с представители на дру-
ги народи и етноси и да пътешества 
по цялата империя. Не случайно тузе-
мците били впечатлени от прекрасния 
нов свят, който им се открива, за което 
говори и един красноречив надпис от 
упоменатия град: Venari, lavari, ludere, 
ridere. Hoc est vivere – ‚Да ловуваш, 
да ходиш в термите, да играеш, да се 
смееш. Това е животът‘. Това е и целта 
на римляните – духовно да покорят и 
приобщят към държавата си нови жи-
тели, които с времето, възприемайки 
порядките и обичаите да станат пъл-
ноправни граждани като тях. Импе-
рията е отворена за всички, на които 
този стил на живот им е по душа.
Въпреки отдалечеността на епохата, 
римският начин на живот е доста схо-
ден с нашия – в него присъстват мно-
гоетажни сгради, закусвални, адво-
катски кантори, полиция, съдилища, 
лечебници, пощи, митнически служ-
би, банки, академии, часовници, път-
ни карти, реклами, МОЛ-ове, хотели, 
обществени бани, перални, тоалетни, 
социални служби, еманципация, бра-
кове по сметка, фалшификации на 
наследства, наръчници по прелъстя-
ване, публични домове, спад на раж-
даемостта сред висшите слоеве на 
обществото, скандални личности, из-
вестни певци или танцьори, оркестри 
и театрални представления, бюрокра-
ция, спекулация, инфлация, коли под 

наем, сглобяеми къщи, бетон, вили, 
частни музеи, разсадници на екзотич-
ни растения, развъдници за ценни жи-
вотни, курорти, туризъм, сдружения, 
агитки /не футболни, а хиподруми/, 
‚терминали‘ /пристанища/, фабрики 
за производство на вино, зехтин, стък-
ло, сувенири, хранителни продукти, 
керамика, рудници за добив на благо-
родни метали... В общи линии почти 
нищо от това, което ни е известно днес 
/с изключение на електроенергията/ 
не е било непознато за древните. 

Самите римляни са били доста буд-
ни, отворени към новостите хора. В 
свят, в който можело лесно да умреш 
от епидемия и злополука, мотото им 
било да хванеш мига /Carpe Diem/ и 
да си живееш живота /Vivere vitam/, 
тъй като времето лети бързо, а смър-
тта не подминава никой – бил той бо-
гат или беден. Били духовити и прие-
мали с хумор живота, за което говорят 
многобройните закачливи или злобо-
дневни надписи издълбани по стените 
{2}, оцелели писма с благопожелания 
{3}, стихотворения възпяващи любо-
вта, ревността и щастието {4}, любов-
ни съвети {5}, затрогващи надгробни 
епитафии {6}, готварски рецепти и 
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медицински трактати {7}, запазени-
те разсъждения на императори и фи-
лософи {8} за същността на нещата и 
смисъла на живота, както остроумни-
те и до днес вицове {9}. 

Цялата тази свърхразвита за време-
то си цивилизация естествено била 
магнетично притегателна за окол-
ните народи, едва излезли от родо-
во-общинния строй, влачещи жалко 
съществуване в колиби, в глад и ми-
зерия и непрестанна заплаха за жи-
вота си. На тях империята с право им 
изглеждала рай, ето защо опитите за 
‚имиграция‘ не преставали и цели пле-
мена нарушавали границите в търсене 
на лесен и безгрижен /римски/ жи-
вот. С времето легионите променили 
функциите си - от завоевателни на 
полицейско-митнически. Но когато с 
западането на римската военна мощ 
дошла и децентрализация на власт-
та, на запад варварите безпрепятстве-
но колонизирали римските земи и се 

смесили със завареното население, а 
техните вождове, подражавайки на 
римските императори и аристокра-
ция създали държавни образувания, 
някои от които успели да надживеят 
смутното Средновековие и да дадат 
начален тласък в оформянето на нова-
та западна цивилизация. 

***
{1} ‚На каква причина трябва да от-
дадем провала на спартанците и 
атиняните, макар и силни във воен-
но отношение, ако не на факта, че 
отблъскваха победените като чуж-
денци?... Галите вече са възприели 
нашите обичаи и култура, сродили 
са се с нас... Сенатори, всичко това, 
което смятаме, че е много древно, 
едно време е било новост – след пат-
рициите са се появили магистрати 
плебеи, след плебеите магистрати 
са станали и латините, тези на дру-
гите италийски племена са дошли 
след латините...‘ 
Император Клавдий. 
 
{2} “Гликон лиже за два аса.”
“ Твоя съм за една медна монета“
“В Нуцерия търси Новелия Примиге-
ния близо до Римската порта, в ра-
йона на проститутките”
“Апелес Мус и брат му Десктер, на 
два пъти преспаха тук с по две моми-
чета всеки“. 
Графити от Помпей
 
{3} „Отчет за 15 април на IX кохорта 
на батавите: Всички са присъства-
щи, екипировката им е изрядна“.
„Изпращам ти няколко чифта чора-
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пи, два чифта сандали и два чифта 
гащи“.
„Мъжете нямат вече бира. Моля те 
да наредиш някой да отиде да вземе 
от другата“.
„Споделям с теб, че се радвам на пре-
красно здраве и се надявам, че също-
то се отнася и до теб, мързеливецо. 
Не си ми пратил и едно писмо“.
Писма на войници от Виндоланда.
 
„Аз се моля за вас, за да сте в добро 
здраве, ден и нощ , и аз се прекланям 
пред всички богове за вас. Аз не спи-
рам  да ви пиша, въпреки че за мен вие 
не мислите. Аз изпълнявам дълга си и 
ще продължа да ви пиша и да мисля 
за вас и ще ви пазя в сърцето си. Но 
вие не ми пишете как е здравето ви и 
как живеете. Притеснявам се за вас, 
защото въпреки факта, че често по-
лучавате писма от мен, никога не ми 
отговаряте, за да мога да знам как 
сте“.
писмо от войника Аврелий Полион до 
близките му.
 
{4} „Нека живеем, моя Лесбия, и нека 
обичаме!
За гласовете сърдити на старците
пет пари да не даваме.
Само слънцата умеят да залязват и 
пак да се раждат:
щом светлината кратка за нас вед-
нъж угасне,
ще трябва да заспим в една безкрай-
на нощ.
Дай ми хиляда целувки, след това 
сто,
след това други хиляда, след това 
още стотица,

после отново хиляда, после пак сто.
И, много хиляди когато целувките 
ни станат,
нека ги размесим, за да не ги знаем,
за да не може никой злобно да завиди,
когато види колко са нашите целув-
ки.“
Епиграма на римския поет Гай Вале-
рий Катул към неговата възлюбена.
 
„...Тълпата спъва нас, когато бърза-
ме, 
притиска ни голямата навалица, 
един ни блъска с лакът, друг със прът, 
а трети по главата със греда, 
четвърти пък със бъчва, 
тежат от кал краката ни, 
а някой със подметката си тежка ме 
настъпва 
или във пръста ми се врязва гвоздей
от обкованата обувка на войник.....“
Откъс от сатира за живота на рим-
ския плебей от Децим Юний Ювенал, 
римски поет и сатирик.
 
{5} “Грозно е да видиш как една жена 
лежи, опиянена от многото вино. Тя 
е готова на всякакъв вид ласки.”
“Ще пошепна в ушето на неопитна-
та красавица – оставяй малко слад-
ка миризма само под мишниците. 
Излишните косми отстрани!” 
“В това е голямото изкуство – да 
прикриеш разкрасяването. Нима мо-
мъкът не би си тръгнал разочарован, 
ако на другата утрин види да капе 
гримът от лицето ти?
Гримирай се само когато си сама, 
спести ни гледката на трудоемкото 
разхубавяване.”
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 “Ако си апетитна и бяла, не се сраму-
вай да разголиш рамо и ръка. Страст 
ни обхваща, когато видим това и по-
желаем да го целунем.”
 
“Всяка жена трябва да върви по своя 
индивидуален път в леглото, съобра-
зявайки се с качествата и недоста-
тъците на тялото си. Не всяка поза 
стои добре. Ако тя има красиво лице, 
нека да лежи по гръб, ако гърбът й е 
за предпочитане, да се обърне!”,
 
“Сега е време пръстите опипом да из-
следват царството на удоволствия-
та. Не бързай, моля, имаш време. За-
бавяй даже нарочно, това повишава 
удоволствието. Когато си открил 
къде жената обича да я гъделичкаш, 
танцувай с пръсти там и ще видиш 
как очите й блясват.  Така танцува 
слънцето по водната повърхност.”
Публий Овидий Назон „Любовно из-
куство“.
 
{6}„Тит Цезоний, син на Квинт, 
от Сергиевата триба, ветеран от 
Пети Галски легион. Живях и пих на 
воля. Докле сте живи, пийте всички“.
„Бани, вино и Венера разрушават 
телата ни. Но баните, виното и Ве-
нера правят живота ни“.
 
„Страннико, страннико – това, кое-
то си, бях и аз. Това, което съм сега, 
ще бъдеш и ти“.
 
„Ти, който прочетеш това, живей 
здрав и нека да обичаш и да е споделе-
на любовта ти, докато дойде и тво-
ят час. Всичко най-добро на добрите 

хора“.
 
„Кои сме? Какво да се каже? Има ли 
смисъл този живот?
Човекът живееше с нас, а ето, че вече 
го няма.
Камък, на камъка – име. Няма други 
следи.
Сянка ли е само този живот? Да уз-
наеш – не струва“.
 
„Животът – добро е и зло, а смър-
тта – ни едното, ни другото:
Ако си умен, отсъди и реши, кое е по-
леко.
Но зарад Маните, нека лека бъде 
пръстта ти“.
 
Печелех пари и всичко спечелено бър-
зо похарчвах;
Смъртта ме споходи – печалби и за-
губи станаха прах.
Бъдете щастливи, които четете“.  
 
Епитафии от различни надгробни 
паметници
 
{7} „Либум да се прави по следния на-
чин: Да се стрие добре в хаван 2 ли-
бри сирене. Щом е добре стрито, да 
се добави 1 либра обикновено пшенич-
но брашно, или, ако искаш да стане 
по-пухкав, половин либра фино пше-
ничено брашно, и да се омеси добре 
със сиренето. Да се добави едно яйце 
и всичко да се омеси добре. От тази 
смес да се оформи самун, да се подло-
жат листа и да се пече бавно в горе-
що огнище под глинен похлупак.“ 
Рецепта за хляб от Катон Стари.
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„Зелката от всички зеленчуци е най-
първа. Яж я варена или сурова.. Тя 
помага по чуден начин за храносми-
лането... Натрий я и я приложи към 
раните и обривите си... Тя всичко ще 
излекува и ще прогони болката от 
главата и очите...“ 
Катон Стари „За Земеделието“.
 „Хирургът трябва да е млад или 
малко след това, ръката му трябва 
да е опитна и твърда, никога да не 
трепери; той трябва еднакво добре 
да ползва и дясната и лявата ръце; 
взорът му трябва да е точен и про-
ницателен; сърцето – неподвласт-
но на страха и състраданието; тъй 
като главната му цел е да излекува 
болния, да не се плаши от крясъците 
му, да не показва по-голяма прибър-
заност от необходимата, да не реже 
повече, отколкото трябва, той 
трябва да проведе операцията така, 
все едно не чува оплакванията на па-
циента“. 
Авъл Корнелий Целз „За Медицина-
та“.
 
„Питомен коноп. Някои го наричат 
каннабиум, други — Схенострофон 
(„канатовъртящ“), „астерион“ (звез-
дообразен). Растение, което е много 
полезно за изготвяне на здрави въже-
та. Има листа с неприятен мирис, 
напомнящ на пепел и кръгли плодове, 
които, бъдейки изядени в големи ко-
личества - водят до безплодие. Нака-
пи в ушите сок от млад коноп, който 
е хубаво средство от ушни заболява-
ния“. 
Педаний Диоскорид „За лекарствени-
те растения“.

 „Неочистени и сварени с черупката 
си стриди превъзходно лекуват рев-
матизма» Черупката им, опечена 
на огън и смесена с мед, успокоява 
болката при възпаление на езика. Съ-
щата смес успешно се използва при 
възпалението на околоушни жлези, 
при обриви и подувания... разредена 
с вода тя премахва бръчките от ли-
цето, прави кожата при жените по-
мека и нежна, подпомага заздравява-
нето на кожата след изгаряния, и е 
чудесно средство за чистене на зъби. 
В комбинация с оцет тази смес спира 
сърбежа и предотвратява появата 
на шарка. Суровите стриди пък са 
много полезни при лечението на ту-
беркулоза...“
Плиний Стари „Естествена исто-
рия“
 
{8} Плиний Млади за туристите 
преди 2000 години: „Ние пътуваме 
по пътища и морета, за да видим 
това, което не удостояваме и с един 
поглед, когато се намира пред очите 
ни... Предпочитаме отдалеченото и 
оставаме безразлични към близко-
то...“
 
Гай Салустий Крисп:
„...Всичко, което се ражда, умира, 
всичко, което расте, старее. Само 
духът, неразрушим и вечен ръково-
дител на човешкия род, управлява и 
владее всичко... Затова толкова по-
вече е за учудване порочността на 
онези, които, отдадени на чувствени 
удоволствия, прекарват живота си 
в разточителство и леност, а оста-
вят духа си, най-ценното и най-въз-
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вишеното в човешката природа, да 
затъпява в невежество и бездейст-
вие, а при това толкова многобройни 
и разнообразни са духовните занима-
ния, чрез които може да се постигна 
най-висша слава...“ 
‚Югуртинската война‘, глава 2.
 
Луций Аней Сенека „За Кометите“:
Ще дойде време, когато с усърдието 
на многото поколения един прекра-
сен ден ще бъде изнамерено това, кое-
то сега е скрито от нас. За такова 
изследване един живот е недостатъ-
чен, дори целият да бъде посветен на 
небето. Какво да кажа за нас, тол-
кова неравномерно делящи малкото 
отпуснати ни години между наука-
та и пороците? Всичко това ще се 
изясни постепенно в дългия ред на 
приемствеността. 
И ще дойде ден, когато потомците 
ни ще се учудват, че не сме знаели 
толкова прости неща...
Някой ден ще се появи човек, който 
ще опише точно, по какви пътища се 
движат кометите, защо блуждаят 
встрани от останалите звезди, нека 
потомците също дадат своя дан в 
изследването на истината...
 
Луций Аней Сенека „За краткостта 
на живота“
Живеете сякаш ви е писано вечно 
да живеете, никога не се замисля-
те колко сте крехки, не забелязвате 
колко време е вече изтекло. Пилеете 
го, сякаш го черпите от рога на изо-
билието, а може би същият ден, кой-
то посвещавате на някой човек или 
на някоя работа, е последният за 

вас. От всичко се страхувате като 
смъртни, за всичко копнеете като 
безсмъртни. 
 
Император Марк Аврелий „Към себе 
си“:
„Колко бързо изчезва всичко — и са-
мите тела във вселената и споме-
нът за тях във вечността. Каква е 
природата на всичко сетивно и осо-
бено на онова, което ни примамва с 
удоволствие, плаши с мъка или за-
слепява тщеславието на хората с 
празната си външност. Колко евти-
но, презряно, нечисто и изложено на 
гибел е то в оценката на умствена-
та способност.“
 
„Щом отворя очи, да си кажа: „Ще 
срещна любопитни, неблагодарни, 
надменни, коварни, завистливи хора, 
ще срещна егоисти. Станали са та-
кива, защото не знаят какво е добро 
и какво — зло“. А аз понеже съм съзрял, 
че природата на доброто е красиво-
то, а на злото — грозното и че дори 
природата на този, който греши, ми 
е сродна, не със същата кръв и семе, а 
защото е причастна към ума и има в 
себе си божествен дял, знам, че никой 
от тези хора не може да ми навреди 
и никой с нищо грозно не ще ме засег-
не. Нито мога да се разгневя на своя 
сроден, нито да го намразя. Родили 
сме се за съдружие като краката и 
ръцете, като клепките и зъбите на 
горната и долната челюст. Да си 
противодействуваме е противно на 
природата. А да се възмущаваме и 
отвръщаме от някого е един вид про-
тиводействие.“
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„Във всеки час твърдо като римлянин 
и мъж гледай да вършиш, каквото 
вършиш в момента, с подобаващото 
непресторено достойнство, с любов, 
независимост и справедливост. Гле-
дай да не зависиш от никакви други 
представи. Ще го постигнеш, ако 
всичко, което вършиш, вършиш като 
последното в твоя Живот — не не-
обмислено и повърхностно и не от-
върнат поради страсти от здравия 
разум и не неискрено, нито воден от 
себелюбие и недоволство от това, 
което ти е отредено. Виждаш колко 
малко е нужно да се овладее, за да се 
преживее животът успешно и бла-
гочестиво. Защото от човек, който 
спазва това, и боговете нищо повече 
няма да искат.“
 
{9} Пациент се оплакал на лекар—пе-
дант: 
— Докторе, когато се събуждам, по-
ловин час ми се вие свят и едва след 
това се свестявам. 
— В такъв случай, събуждай се поло-
вин час по-късно.
 

Един педант учел магарето си да не 
яде, като не му давал храна. Когато 
магарето умряло от глад, педантът 
казал: “Голяма беда ме сполетя! Ма-
гарето ми тъкмо се научи да не яде, 
и взе, че умря.”
 
По време на плаване се разразила 
силна буря. Робите на педанта за-
почнали да се вайкат. “Няма защо да 
се вайкайте — казал педантът, — в 
завещанието си съм ви освободил от 
робство.”
 
Двама мързеливци легнали да спят. 
Някакъв крадец се промъкнал и сва-
лил дрехите им от гвоздея. Единият 
мързеливец го усетил и казал на дру-
гия: 
— Стани и тичай да настигнеш кра-
деца! 
— Остави тая работа! Като се вър-
не да вземе гвоздея, тогава ще го хва-
нем.
Вицове от първият запазен сборник 
с вицове “Филогелос” /Смехолюб/ да-
тиращ от IV–V век.

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.

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Римските граждани от мъжки 
произход имали три имена, но 
се срещало и четвърто - почетна 

титла, прикрепяна към името за осо-
бени заслуги към държавата.
Имената на свободните граждани 
били най-често три: Гай Юлий Це-
зар.
Първото име /praenomen/ било 
лично. Например Апий /Appius/, 
Авъл /Avlus/, Децим /Decimus/, Гай /
Gaius/, Гней /Gnaeus/, Луций /Lucius/ 
Мамерк /Mamercus/, Маний /Manius/, 
Марк /Marcus/, Нумерий /Numerius/, 
Опий /Oppius/, Публий /Publius/, 
Квинт /Quintus/, Сервий /Servius/, 
Секст /Sextus/, Тиберий /Tiberius/, 
Тит /Titus/. Съществувала традиция 
да се дава лично име само на първите 
четири деца от мъжки пол, на остана-
лите в качеството на лично име мо-
жело да се използват редните числи-
телни: Quintus /пети/, Sextus /шести/, 
Septimus /седми/, Octavius (осми/, и 
Decimus /десети/. С времето тези име-

на започнали да се употребяват всеоб-
що, т.е. превърнали се в лични и така 
не винаги човек с името Секст, е шести 
син в семейството. Като пример може 
да се посочи пълководеца Секст Пом-
пей, който е втори син на първия три-
умвир Гней Помпей Велики. В някои 
родове се употребявали ограничен 
брой лични имена. Примерно, при 
Корнелиите Сципиони се използва-
ли само Гней, Луций и Публий, при 
Клавдиите — само Тиберий и Децим, 
при Домициите — само Гней и Луций.

Второто, родовото име /nomen/ 
било названието на рода, съответства-
що на нашата фамилия. В класическа-
та епоха номенът завършвал на -ius: 
Tullius — Тулий /от рода на Тулиите/, 
Julius — Юлий /от рода на Юлиите/; 
Пример за патрициански фамилии 
са: Антоний, Аврелий, Валерий, Кор-
нелий, Клавдий, Лициний, Помпей, 
Флавий.
Някои фамилии имали определе-

но значение: Asinius 
от asinus /магаре/, 
Caеcinius от caecus /
сляп/, Caninius от canis 
/куче/, Decius от decem 
/десет/, Fabius от faba /
боб/, Nonius от nonus 
/девет/, Octavius от 
octavus /осem/, Ovidius 

Римските имена
Автор: Владимир Попов 

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16984
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от ovis /овца/, Porcius от porca /свиня/, 
Septimius от septimus /седми/, Sextius 
и Sextilius от sextus /шести/.
Третото име /cognomen/ било 
нещо като прякор (Цицерон, Цезар, 
Назон, Рустик, Лентул, Крас, Магнус), 
но могло да обозначава и отделен се-
меен клон в рода (напр. Сципионите, 
Руфините и Лентулите принадлежа-
ли към рода на Корнелиите). За зна-
чението на когномените – те могли да 
свидетелстват за произхода на рода /
напр. Фуриите имали когномен Калес, 
тъй като били преселници от еднои-
менния град; или за паметни събития 
/Муциите имали когномен Сцевола 
- левак, Сципион - жезъл/; или пък 
отговаряли за външността – Албин /
бял/, Ахенобарб /меднобрад/, Варон 
/кривокрак/, Крас /дебел/, Катул /
пале/, Карбон /въглен/, Мацер /хи-
лав/, Целзус /висок/, Паулус /нисък/, 
Руф /рижав/, Цезар - космат, Лентул 
- бавен, Страбон /кривоглед/, Назика 
/остронос/ Пулхер /прекрасен/, Флак 
/с големи уши/ Цицерон /грах/; или 
за характера /Север - жесток, Лепид - 
добър човек, Магнус - Велик, Проб – 
честен, Бибул – пияница, Брут – тъп, 
Катон-хитър/
Съществувал и втори прякор /
agnomen/ даван за особени заслуги, 
обикновено за победи над врага: Felix 
– Щастлив, Germanicus - Германски, 
Britanicus - Британик, Africanicus- Аф-
рикански, Дакски, Партски, Готски и 
пр. Понякога този втори прякор също 
се унаследявал и така имената могли 
да станат 4 /Publius Cornelius Scipio 
Asina/, дори 5 /Publius Cornelius Scipio 
Nasica Serapio/.

Например името Тиберий Клавдий 
Друз Нерон Германик означава Тибе-
рий от рода на Клавдиите с три пряко-
ра - когномен Друз, агномените Нерон 
/мъжествен/ и Германик /заради по-
бедите му в Германия/.
При осиновяването някои лица полу-
чавали по две родови имена /nomen/. 
Според римската традиция осинове-
ният взимал личното име, номена и 
когномена на осиновителя си, а своето 
родово име съхранявал с видоизменен 
вид, добавяйки суфикс –an, което така 
се превръщало в agnomen. Например 
Гай Октавий /Gaius Octavius/, осино-
вен от Гай Юлий Цезар, започнал да се 
нарича Gaius Julius Caesar Octavianus.
При жените ситуацията била по-прос-
та. Те не получавали лични имена, а 
само женската форма на рода /Цеци-
лия, Корнелия, Тулия, Юлия/, когато 
в семейството имало още една дъщеря, 
добавяли преномен Minor /младша/ и 
Major /старша/; другите сестри се на-
ричали Secunda /втора/, Tertia /тре-
та/, Quintilla /пета/. Знатните жени са 
можели да носят, освен родовото име 
и когномена на своя баща; например, 
жената на Сула /дъщерята на Луций 
Цецилий Метел Далматик/ се казва-
ла Цецилия Метела; жената на импе-
ратор Август /дъщеря на Марк Ливий 
Друз Клавдиан/ се наричала Ливия 
Друзила.
Имената при робите били много оп-
ростени. В древни времена те нямали 
изобщо индивидуално име. Юридиче-
ски робите се считали за деца на госпо-
даря си и били също толкова безправ-
ни, както и членовете на фамилията. 
Така се образували старите времена 
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на робите, съставени от името на гла-
вата на фамилията и думата puer /
момче, син/: Gaipor, Lucipor, Marcipor, 
Publipor, Quintipor, Naepor /Gnaeus = 
Naeos + puer/, Olipor /Olos — архаична 
форма на личното име Aulus/.
С развитието на робовладелския 
строй изникнала потребност от лични 
имена за робите. Често робите съхра-
нявали името, което имали като сво-
бодни хора /най-често това били гър-
ци/: Александър, Антигон, Хипократ, 
Диадумен, Фелодеспот, Филокал, Фи-
лоник, Eрос и др. Гръцки имана били 
давани и на робите-варвари. Името 
на роба можело да показва произхо-
да му или мястото на което се е родил: 
Dacus — дакиец, Corinthus — коринтя-
нин, Сирус - сириец, Гал – от Галия, 
Фрикс – от Фригия, или пък с по-об-
щото Peregrinus — чужденец; или пък 
митологичен герой: Ахил, Хектор; или 
названия на растения или камъни: 
Адамант, Сардоник и пр.
Освобожденецът (т. е. робът, получил 
свобода) получавал личното и родово 

име на бившия си господар, който ста-
вал негов патрон, а предишното си име 
съхранявал като когномен. Например 
секретарът на Марк Тулий Цицерон - 
Тирон, след освобождаването си се каз-
вал: M. Tullius Tiro — Марк Тулий Ти-
рон. Робът Апела, освободен от Марк 
Маний Прим, се казвал Марк Маний 
Апела. Луций Корнелий Сула пуснал 
на свобода 10 000 роби принадлежали 
на убитите по време на проскрипциите 
му врагове и всички те станали Луции 
Корнелии. Освобожденците, които 
като роби принадлежали на градската 
управа, в качеството си на родово име 
/nomen/ получавали името Publicius 
/от publicus — обществен/ или името 
на града: Aulus Publicius Germanus; 
Lucius Saepinius Oriens — освобожде-
нец от града Цепина в Италия.
Освобожденците на занаятчийските 
колегии имали в името си техни наи-
менования – напр. тези от шивашките 
колегии /fabri centonarii/ се наричали 
Fabricii и Centonii.

ИСТОРИЯ
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Положителен отговор на този 
въпрос беше даден в рецензия, 
написана от известен физик за 

статия, написана от известен матема-
тик.
Този текст е много близък до лекция-
та, която изнесох на дискусията около 
кръглата маса на 95-та Конференция 
по статистическа физика в Рутгерс 
през май 2006 г., организирана от Дж. 
Лебовиц. Предметът на дискусията 
беше „Необоснованата ефективност 
на математиката в естествените нау-
ки“, формулирана от Юджийн Виг-
нер по време на неговата Курантова 

лекция в Нюйоркския университет. 
Вигнеровата лекция беше изнесена 
на 11 май 1959 г., т.е. преди почти 50 
години. Други участници в тази дис-
кусия бяха Ф.Андерсън, Ф.Дайсън и 
Е.Уитън. Председател на сесията беше 
М.Фишер. Вигнер публикува статия 
със същото заглавие в CPAM, vol.13, 
No. 1. Тя започва със следната история. 
Един млад статистик, който работел 
върху проблемите на нарастването на 
населението, обяснил на своя приятел 
трудностите, с които се бил сблъскал 
и му показал някои резултати от своя 
анализ. Приятелят забелязал числото 
π в неговите формули и попитал какво 
значи това. Статистикът отговорил, че 
това е площта на един кръг с радиус 1. 
Тогава приятелят казал, „Нима вие ис-
кате да ме убедите, че площта на кръга 
има нещо общо с прираста на населе-
нието?“
В края на своята статия Вигнер напи-
сал още: „Чудото на приложимостта 
на езика на математиката за формули-

ФИЗИКА

Математици и физици 
= кучета и котки?
„Светът на физиката“  Автор:	Я.	Синай

Превод:	С.	Рашев

Статията е публикувана в бр. 1, 2014 г. от списание «Светът на физиката» (WOP.
COINTECH.NET), което се издава от Съюза на физиците в България
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ране на законите на физиката е един 
прекрасен подарък, който ние нито 
разбираме, нито заслужаваме. Ние 
трябва да сме благодарни за това и да 
се надяваме, че той ще остане в сила 
и за бъдещите изследвания и че ще се 
разширява за добро или за зло според 
нашите предпочитания или може би 
дори за наше объркване по широките 
клонове на познанието.“
Прочутата статия на Вигнер върху ан-
самбли от случайни матрици се появи-
ла няколко години преди тази статия. 
Трудно е да си представим съвремен-
ната теоретична физика без алгебрич-
ната геометрия и топология. От друга 
страна, теоретичната физика, особе-
но теорията на струните, предоставя 
много прекрасни и важни проблеми в 
тази част от математиката. Обаче фи-
зиците невинаги са имали високо мне-
ние за математиката. Водещият руски 
физик Л.Ландау веднъж казал, че най-
добрият физик в Русия е Я.Френкел, 
който използвал в своите статии само 
квадратни уравнения. Самият Ландау 
бил малко по-лош, защото понякога 
се нуждаел от обикновени диферен-
циални уравнения. Математичната 
част от прочутия теоретичен мини-
мум на Ландау съдържа само задачи 
по интегриране, векторно изчисление 
и общи диференциални уравнения. 
Забележки в същия тон за математи-
ката се срещат често в учебниците на 
Р.Файнман. Математиците отговори-
ха на това с твърдението, че физиците 
боравят с математиката както прес-
тъпниците боравят с криминалните 
кодове (И.М.Гелфанд). Някои от при-
чините за тази вражда са очевидни. В 

математиката преобладаващият стил 
се основава на аксиоматичния под-
ход, доказателствата епсилон-делта, 
и върху силните изисквания за стро-
гост. Във физиката има преобладава-
ща тенденция към сложните схеми на 
пертурбационната теория, диаграми и 
т.н., които са много трудни за възпри-
емане от класическите математици. 
Видно е, че това беше ера на студено 
противопоставяне на котки-кучета.
По-късно математиците започнаха ре-
довно да посещават семинари и конфе-
ренции по физика и броят на матема-
тиците, които разбираха задълбочено 
проблемите на физиката, се увеличи 
значително за времетраенето на едно 
или две поколения. Изглежда, че този 
процес започна в края на петдесетте, 
когато физиците разбраха, че могат да 
намерят нещо полезно в съвременна-
та математика, която им беше непо-
зната дотогава. Нека дам два примера, 
свързани с прочутата „теория-КАМ“. 
Един физик ми каза, че КАМ-теори-
ята била толкова естествена, че тряб-
ва да е била измислена от физици. 
В края на петдесетте двама прочу-
ти руски физици, Л.А.Арцимович и 
М.А.Леонтович, дошли на един семи-
нар в Московския държавен универ-
ситет, воден от А.Н.Колмогоров, за да 
обяснят проблема за съществуването 
на магнитни повърхности, който бил 
от голямо значение по това време. 
Л.А.Арцимович, експериментатор, из-
несъл доклада. Неговата лекция била 
много ясна и вдъхновяваща и скоро 
след това В.Арнолд решил проблема, 
използвайки КАМ-теорията. Това съ-
битие може да се разглежда като края 

ФИЗИКА
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на студената ера котка-куче.
По мое мнение за математиците, кои-
то са решили да работят по проблеми, 
свързани с физиката, е много важно и 
полезно да имат повече или по-малко 
редовни контакти с физици. Аз самият 
твърде често се срещах с И.М.Лифшиц, 
който беше водещ теоретичен физик 
на своето време. Когато се срещнахме 
за първи път, той ме попита с какво се 
занимавам. Когато отговорих, че ра-
ботя върху ергодичната теория, той 
отбеляза: „Ергодичната теория е тео-
рия, която обяснява, че всяка връзка 
за обувки рано или късно се развърз-
ва.“ По време на следващото ми посе-
щение аз се опитвах да обясня на Лиф-
шиц резултатите, получени съвместно 
с моя ученик С.Пирогов върху фазови 
диаграми на модели на решетки при 
ниски температури. Той започна да 
слуша, но много скоро каза, че всичко 
това е много просто и очевидно. Тогава 
той написа няколко формули, съдър-
жащи нашия резултат. Аз си отидох 
много объркан и едва след известно 
време осъзнах, че формулите за лога-
ритмите на статистическите функции, 
които той използваше, бяха всъщност 
крайният и най-труден резултат на на-
шата теория.
Подобна реакция дойде и от 
И.М.Гелфанд. Когато ние му обясних-
ме нашите резултати, той отбеляза, че 
за един физик всичко това би трябва-
ло да е очевидно. Обаче, когато го по-
питахме дали си струва да напишем 
текст с подробно изложение на цялата 
теория, той отговори „Да, разбира се.“.
Имаше много други случаи, когато 
реакциите на физиците бяха изне-

надващи и много различни от тези на 
математиците. Веднъж, когато се бях 
върнал в Москва от пътуването си до 
САЩ, обясних на мой приятел, който 
беше физик, хипотезата, която бях чул 
от Т.Спенсър, за изобилието от стой-
ности на параметъра, при които стан-
дартната схема не съдържа КАМ-ос-
трови. Моят приятел помисли малко 
и после каза: „Това трябва да е някоя 
велика математическа теорема, защо-
то ние физиците никога не сме вижда-
ли такова нещо.“ Въпреки това, малко 
по-късно той написа в една от следва-
щите си публикации, че, както всички 
знаят, стандартната схема има стой-
ности на параметрите, за които няма 
острови.
Понякога математиците разбират 
твърде буквално твърденията или ре-
зултатите на физиците. Преди някол-
ко години имаше статия от М.Бери и 
М.Табор, в която те твърдяха, че раз-
пределенията на интервалите между 
най-близките собствени стойности на 
Лапласиани с интегрируема метрика 
клонят към закона на Поасон. От ве-
роятност- на гледна точка това твър-
дение изглежда твърде обещаващо и 
аз употребих няколко години в опити 
да го докажа. Накрая успях да докажа, 
че това е вярно за случайна интегри-
руема метрика. Доколкото зная, засе-
га нищо още не е доказано за конкрет-
на метрика. Неотдавна обсъдих този 
проблем с един физик, който ми каза, 
че под закон на Поасон те разбират 
твърдението, че втората корелацион-
на функция клони към положителна 
граница, когато разстоянието клони 
към нула. Ясно е, че това означава 
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липса на отблъскване на нивата, кое-
то е същността на проблема. Но това 
е една много по-проста теорема, коя-
то може да бъде доказана при твърде 
общи условия.
Понастоящем е станало честа практи-
ка да се канят математици да изнасят 
лекции на физични семинари. След 
една такава лекция на голям семинар 
по теоретична физика председателят 
ме попита за възможните приложе-
ния на моите резултати в експеримен-
талната физика. Аз му отговорих, че за 
мен теоретичната физика е изиграла 
същата роля, каквато експериментал-
ната физика е изиграла за него. Това 
не беше шега. Обикновено аз не се до-
верявам на физиците, докато не наме-
ря моето собствено доказателство или 
поне някакво обяснение на техните ре-
зултати. По тази причина, една голя-
ма част от теоретичната физика остава 
извън моето разбиране. Моят приятел 

Р.Л.Добрушин, който вече не е меж-
ду живите, веднъж отбеляза, че всеки 
математик построява за себе си своя 
собствена теоретична физика. Това, 
разбира се, е преувеличение. Обаче е 
вярно, че световете на математиците 
и на физиците са съвсем различни и 
съществува граница, която ги разделя. 
Тази граница е много индивидуална и 
всеки сам си я избира.

Превод: С. Рашев
Източник: BULLETIN (New 
Series) OF THE AMERICAN 
MATHEMATICAL SOCIETY, 
Vol.43, No.4, October 2006, pp.563-
565, S 0273-0979(06)01127-X,
Article electrically published on 
July 18, 2006

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.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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„Веселата наука” на Фридрих Ниц-
ше е една от книгите в неговото неосо-
бено голямо по обем творчество, която 
той пише и издава някъде през 1882 
година – през един период от живота 
му, когато според неговите биографи 
успява да се възстанови от поредното 
обостряне на здравословното му със-
тояние, а немалкото негови болежки 
са в процес на ремисия. Наред с всич-
ко друго, това е и времето, когато сре-
ща Лу Саломе и започва кратката, но 
бурна макар и „платонична” авантюра 
по между им, оказала огромно влия-
ние върху съдбата на философа през 
остатъка от неговия живот. 
В стилистично отношения в тази 
книга, написана преди „Тъй рече За-
ратустра” и след „Човешко, твърде 
човешко”, Ницше вече твърде успеш-
но експериментира с афористичния 
изказ, а в самата повествувателна 
структура би могъл да бъде проследен 
уникално представен оздравителен 
процес на вербално самолечение чрез 
утвърждаване на живота и укрепва-
щите го сили посредством науката и 

отрицание на болестта и слабостта. 
Безспорно прочитът и на „Веселата 
наука”, както и на останалите книги 
на Ницше, въздейства цялостно, то-
тално, разтърсващо върху съзнанието 

За „веселото” в науката
   

Автор: Георги Хаджийски
 

„Само голямото страдание освобождава накрая духа...”

„Веселата наука”, стр. 24
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на читателя и то не толкова със специ-
фичната гледна точка на автора върху 
засегнатата проблематика и изисква-
щият особена нагласа за четене и ос-
мисляне изказ, колкото чрез дълбочи-
ната на задаваните въпроси и широко 
оставената възможност на самия чита-
тел да търси своите отговори, при това 
– сякаш засмукан от някаква еписто-
ларна „черна дупка”, превъзмогването 
на чиито необясними и неясни сили 
изисква огромна мобилизация и което 
може да бъде сторено навярно само от 
малцина. 
В тази книга Фридрих Ницше 
пише за науката.
И така: Защо науката е весела? Нали 
би трябвало да бъде просто обектив-
на? Нали за разлика от изкуството би 
трябвало да въздейства не върху емо-
циите и чувствата и да води до весе-
лие, а върху разума, върху съзнанието, 
които са с малко по-различно естест-
во? Къде е скрито това „весело” в нау-
ката? И ако се приеме, че е възможно 
да има наистина нещо „весело в нау-
ката” – в смисъл на жизнеутвърждава-
що, помагащо, то тогава какви са не-
говите граници и до къде трябва да се 
простира неговата намеса в живота на 
човека? Щом науката е весела, кой е 
нейният невесел, тъжен антипод? 

Ницшеанската дилема живот – 
смърт
„Живот – това значи непрекъснато 
да отхвърляш от себе си нещо, което 
ще умре.”
„Веселата наука”, стр. 62

Във „Веселата наука” Фридрих Ниц-

ше твърдо отстоява екзистенциалния 
принцип за ценността на живота един-
ствено в конкретното му проявление – 
ето защо няма абстрактен живот, жи-
вотът е аз, тук и сега и когато науката 
укрепва жизнеността на индивида и 
оттласква смъртта от него, тя просто 
няма как да не бъде весела.

Ницшеанската дилема сила – 
слабост
„Всички големи проблеми изискват 
голяма любов, а на нея са способни 
само силните, цялостни, положи-
телни духове, уповаващи се здраво 
само на себе си.”
„Веселата наука”, стр. 200

Наред с многото други свои измере-
ния, философската концепция на Ни-
цше има и своите „чисто” психологич-
ни проекции. Нещо повече. Идеите 
му оказват значително влияние върху 
развитието на едно от авангардните 
направления на самата психология – 
психоанализата. (Известно е, че Зиг-
мунд Фройд си купува някои от кни-
гите на Ницше някъде през 1900 г., 
малко след смъртта на философа и ма-
кар, че е доста дискусионно дали наис-
тина ги е прочел, а и как и доколко ги 
е разбрал, все пак неговата психоло-
гическа хипотеза, базирана върху вер-
бализиране на влиянието на сексуал-
ния нагон - Ероса и нагона на смъртта 
- Танатоса върху битието на човека, 
удивително напомня (при евентуал-
но паралелно прочитане на книги от 
двамата автори), на представените от 
Ницше въздействия на психичните 
процеси на излишъка на живот, Дио-
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нисиевото начало, стремежа към сила 
и волята за власт и живот от една стра-
на, и от друга - силите на упадъка, на 
понижената виталност, на Аполоново-
то начало, на слабостта, върху живота 
на човека.) Именно затова даващата 
сила и воля за власт и живот наука и 
противопоставяща се на човешката 
слабост, е весела.

Ницшеанската дилема здраве – 
болест
„Животът е средство за познание.”
„Веселата наука”, стр. 182
Традиционните християнски виж-
дания за болестта я представят като 
изпитание, което човекът трябва да 
понесе стоически, защото не живо-
тът тук и сега е ценен, а спасението за 
вечността на безсмъртната човешка 
душа – именно на тази трансцеден-
тална представа за ценното в битие-
то Фридрих Ницше се опълчва и във 
„Веселата наука” – щом като науката 
укрепва здравето на индивида и го ос-
вобождава от бремето на болестта, то 
тогава тази „веселяща” човека наука, 
макар и съсредоточила своите въз-
можности само в аза на индивида, е 
за предпочитане пред предлагащата 
безсмъртие на душата религия, запла-
тено с цената на болести, болки, стра-
дания и мъки.

Ницшеанската дилема морал – 
порок
„И лошият човек, и нещастният, и 
човекът изключение трябва да имат 
своя философия, свое право, свой 
слънчев лъч.”
„Веселата наука”, стр. 164

Според Ницше всички световни рели-
гии са си присвоили и яростно отстоя-
ват правото да съдят кое е добро и кое 
е зло, като винаги добро е онова, което 
се иска от човешката маса, от стадото, 
от безличното общество и точно зато-
ва дори и най-благородният и изпъл-
нен с добри намерения индивид, ако 
по една или друга причина се противо-
постави на общоприетото, няма как да 
не бъде заклеймен като най-зъл зло-
дей. Устремената към истината чрез 
силата на логиката и мисълта наука, 
която се противопоставя на изисква-
щата не разумни доказателства, а без-
условна вяра религия, е в състояние 
да прецени и докаже правотата на чо-
века, дори и когато това изглежда на 
пръв поглед в пълен разрез с мнение-
то на обществото – ето защо „веселата 
наука” е антипод на изискващата тъга 
от „първороден грях” религия. 

Ницшеанската дилема европей-
ски етнокултурен север – юг
„Към въпроса за възпитанието.” – В 
Германия духовно издигнатият чо-
век е лишен от едно важно възпита-
телно средство: смеха на духовно из-
дигнатите личности. – В Германия 
те не се смеят.”
„Веселата наука”, стр. 139
Подвластният на Дионисиевото нача-
ло, на жизнеността, на излишъка на 
живот, топъл, слънчев, широко отво-
рен към другия европейски етнокулту-
рен юг е наситил с невероятна витална 
често – ирационална духовност дори 
и наука – за разлика от него, европей-
ският етнокултурен север е създател 
на една нова наука – насочена изця-
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ло към логиката заради която потис-
ка така необходимата за творчеството 
ирационална чувственост, наред с това 
студената рационалност е лишила на-
уката и научните търсения от душа.

Ницшеанската дилема индивид 
– тълпа
 „Човек трябва да е готов да пожерт-
ва дори и най-скъпия си приятел, ако 
той ще да е най-прекрасният човек, 
украшение на света, гений, който 
няма равен на себе си – именно ако 
човек обича свободата на благород-
ните души и ако този приятел за-
страшава тази свобода.”
„Веселата наука”, стр. 100
Стремежът към познание и самоо-
познаване, така свойствен на науч-
ното мислене и неговата твърде спе-
цифична логика, неотменно води до 
осъзнаване на собственото битие като 
нещо неповторимо и уникално от тър-
сещото истината посредством силата 
на науката човешко същество, а това 
придава несравнимо усещане за цен-
ност на живота в себе си от превърна-
лия се във воин на истината индивид 
– и точно това го отличава от безлич-
ната тълпа, подвластна единствено на 
неосъзнатото следване на първични 
нагони и инстинкти. 

Ницшеанската дилема етика – 
поквара
„Живот –  това значи да бъдеш жес-
ток и безпощаден към всичко, което 
е слабо и старо у нас, и не само у нас.”
„Веселата наука”, стр. 62
Да се следва покварата, порокът, бо-
лестта, слабостта е много по-лесно за 

човека, отколкото да им се противо-
постави и да се опита да ги превъзмог-
не. Затова и да се остави индивидът на 
самосъжалението, на самоокайването, 
на болката, причинена от носещата 
сладко психично страдание телесна 
болест, е едно типично отдаване на 
покварата, чиято крайна форма е пос-
тигането на разлагаща се, лишена от 
живот мъртва плът – а етиката на си-
лата, олицетворявана в укрепващата 
живото начало наука изисква дори и 
от най-обреченото и неизлечимо бол-
но същество да се бори със своята ги-
бел и болка до сетния си дъх. 

Ницшеанската дилема гражда-
нин – държава
„Винаги в своето общество. – Всич-
ко, което по природа и исторически 
е еднородно с мен, ми говори, възхва-
лява ме, поощрява ме, утешава ме. 
Другото не го чувам или веднага го 
забравям. Винаги сме само в своето 
общество.”
„Веселата наука”, стр. 137
ХІХ век е епохата на триумф на на-
ционалните държави, които в името 
на националния интерес не само уп-
ражняват мощен натиск върху съста-
вящите ги човешки същества, чиито 
лични интереси винаги са жертвани в 
името на по-висшите общи такива, но 
и които използват дори и науката за 
постигането на често користните цели 
на своите политики. И макар, че в би-
ографията на Ницше има достатъчно 
факти за неговата пълна съпричаст-
ност към германските национални 
интереси – от доброволната му воен-
на служба през 1867 – 1868 г. в арти-
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лерийското поделение в Наумбург , до 
участието му във Френско – пруската 
война през 1870 – 1871 г., във „Весе-
лата наука” той отстоява принципна-
та позиция, че не гражданите трябва 
да служат на държавата, а държавите 
трябва да служат на гражданина. Ето 
защо истински благородните хора, 
аристократите на духа, които са под-
властни не на националната държава, 
а са обединени от предлагащата пълна 
свобода в името на търсенето на исти-
ната наука, са безотечественици.

Ницшеанската дилема материя – 
душа
„На нас, философите, не ни е разре-
шено да отделяме душата от тяло-
то, както ги отделя народът, а още 
по-малко имаме свободата да отде-
ляме душата от духа.”
„Веселата наука”, стр. 24
Желанието за вечност е проекция на 
душата, душата е мисъл, мисълта е 
логика за разбиране на материалния 
свят, а материалният свят – нещо, кое-
то може да бъде разбрано посредством 
ползването на „веселата наука.” 

Опит за обобщение – или за ни-
цшеанската дилема лекарство – 
отрова

„Отровата, погубваща по-слабите 
натури, е храна за силния – и той 
дори не я нарича отрова”
„Веселата наука”, стр. 54
Ако се приеме, че описаните идеи в 
която и да е книга разкриват няка-
къв процес, подвластен на определе-
на изява на стремежа към безсмъртие 
на своя автор, то тогава би могъл да 
бъде направен изводът, че във „Весе-
лата наука” Фридрих Ницше е показал 
един уникален вербален терапевтичен 
способ за превъзмогване на болестта 
и слабостта от едно болно и слабо чо-
вешко същество. Когато обаче същото 
„лекарство” бъде използвано от здра-
ви и силни човешки индивиди в името 
на постигането на още по-голяма сила 
и здраве, съществуват реални заплахи 
то да се превърне в отрова – и за инди-
вида, и за обществото. 

*******
(Безспорно за да се освободи читате-
лят от наслоенията на идеите на Ниц-
ше в своя разум, след всяка прочетена 
негова книга би трябвало да прочете 
поне няколко от други автори или пък 
– просто да се опита да използва сло-
вото за да сподели впечатленията си 
от прочетеното.)

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Импулсивността е един от психо-
логическите конструкти, който 
вълнува не само академичната 

общност, но и хората, които не се за-
нимават професионално с психология. 
Импулсивността играе важна роля в 
живота на всеки индивид  и обяснява 
както нормалните индивидуални раз-
личия, така  и екстремната патология. 
Една от най-популярните дефиниции 
на импулсивността е: „предразполо-
жение към непланувани реакции като 
реакция на вътрешни и външни стиму-
ли, без да се  мисли за негативните по-
следствия върху индивида и другите.” 
(Stanford MS, Mathias CW§ Dougherty, 
2009) Една от най-известните скали, 
която мери импулсивност е скалата на 
Барат. Този инструмент има петдесет 
годишна история и единадесет реви-
зии. Скалата се състои от 30 самооце-
нъчни айтеми, обособени в една скала 
и една субскала. (Stanford MS, Mathias 
CW§ Dougherty, 2009 )
Скалата представлява интерес, защо-

то може да се използва и в клинична-
та практика и при здрави индивиди. В 
клиничната практика скалата показ-
ва високи резултати за импулсивност 
при злоупотреба с вещества (нарко-
тици, алкохол). Също така високите 
показатели по скалата имат връзка 
с разстройствата на настроенията. 
Скалата има връзка с опитите за са-
моубийство като хората със суицид в 
миналото имат по-високи нива на им-
пулсивност. Също така импулсивност-
та корелира с агресията и криминал-
ното поведение. Освен в клиничната 
психология, изследвания са правени и 
с неклинична извадка като има около 
60 публикувани изследвания. Импул-
сивността има връзка с  вземането на 
решения, бдителността и внимание-
то, изпълнителната функция (Stanford 
MS, Mathias CW§ Dougherty, 2009). 
Скалата има доказана критериална 
валидност, защото  може да регистри-
ра съществуващо поведение (т.е. ори-
ентирана е към диагностициране), а 

Стандартизация на скалата 
на Барат за импулсивност 
(BIS-11)        Автор: Ева Русева

Златомира Илчовска
Мария Иванова

Петя Илиева 

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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също така може да предсказва поведе-
нието в бъдеще (суицид, злоупотреба с  
наркотични вещества и др.) (Stanford 
MS, Mathias CW§ Dougherty, 2009). За-
ради тази причина се използва широ-
ко и  е преведена на около 40 езика. 
Това ни провокира да се спрем точно 
на тази скала и решихме да я стан-
дартизираме за български условия с 
извадка от здрави индивиди. При из-
следване на факторната структура на 
оригиналната  скалата се оформя една 
главна скала и една субскала. Главна-
та скала е с шест фактора (PattonJH§
StanfordMS, Barratt ES,1995): фактор 1 
- Внимание (Attention), фактор 2 - Мо-
торна импулсивност (Motor), фактор 
3 - Самоконтрол (Self-Control), фактор 
4 - Когнитивна сложност (Cognitive 
Complexity), фактор 5 - Постоянство 
(Perseverance), фактор 6 - Когнитив-
на нестабилност (Cognitive Instability). 
Субскалата се състои от три факто-
ра (PattonJH§StanfordMS, Barratt ES
,1995): Непланирана импулсивност 
(Nonplanning Impulsiveness), Импул-
сивност на вниманието (Attentional  
Impulsiveness), Моторна импулсив-
ност (Motor Impulsiveness). В насто-
ящата курсова работа ще се работи със 
субскалата , която се състои от 3 фак-
тора.

 Много изследователи си задават въ-
просите от какво се детерминират ни-
вата на импулсивност при здрави хора. 
Има хипотези, че импулсивността за-
виси от биологични фактори, пола и 
възрастта:
1. Открита е  връзката между импул-
сивността и възрастта. Резултатите 

показват, че хората в ранна зряла въз-
раст са по-импулсивни при вземането 
на решения, отколкото хората в сред-
на и късна зряла възраст. (Steinberg, 
Laurence§Albert, Dustin , 2008)
2. Едно от изследванията (Donatella 
Marazziti § Stefano Baroni, Irene Masala, 
2010) в тази област показва възмож-
ните връзки между импулсивността и 
пола. Измерена е импулсивността на 
32 доброволци със скалата на Барат и 
е установено, че жените имат по-висок 
общ резултат от мъжете и по-високи 
резултати на два от факторите на съ-
щата скала: моторна импулсивност и 
когнитивна сложност. Това предпола-
га извода, че жените са по-импулсив-
ни от мъжете.

Емпирична част:

На основата на гореспомена-
тите изследвания се формира-
ха следните хипотези:

1. Жените са по-импулсивни от-
колкото мъжете.

2. Хората в ранна зряла възраст са 
по-импулсивни отколкото хората в 
късна зряла възраст.

Цели на изследването:
1. Да се сравнят нивата на импул-
сивност при жените и мъжете.
2. Да се сравнят нивата на импул-
сивност при хората в ранна зряла въз-
раст и хората в късна зряла възраст.
3. Да се изработят норми за некли-
нична извадка в контекста на българ-
ската култура.
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Задачи на изследването:
1. Да се проследят различията  или 
липсата на такива на импулсивност 
в отделните възрастови категории и 
между мъжете и жените.
2. Да се направи факторен анализ и 
да се сравнят факторите с получените 
фактори в оригиналната скала.

Изследвани лица:
 В изследването участваха 239 И.Л. 
като едно от тях отпадна, поради неко-
ректно попълване на въпросника. 137 
И.Л. са жени, а 101 И.Л. са мъже. Ми-
нималната възраст е 16г., а максимал-
ната е 74г. (М=27,23). Въпросникът 
се попълваше онлайн и изследването 
беше анонимно. Всички изследвани се 
включиха доброволно.
Материали: Скалата на Барат BIS 11

Процедура на стандартизация: 
При избора на скала за стандартиза-
ция имахме няколко критерии. 
1. Скалата да е с доказана валидност.
2. Скалата да има дългогодишна исто-
рия.
3. Да е стандартизирана на различни 
езици и за различни култури. 
4. Да има широко приложение върху 
неклинична извадка. 
След като намерихме статия за ска-
лата на Барат (BIS-11) се свързахме 
с автора и му поискахме съгласието, 
за да можем да стандартизираме ска-
лата за български условия (Копие от 
имейлите в приложение 1.). След като 
получихме съгласието на автора, за-
почнахме работа по превода на ска-
лата. Бяха направени три независими 
превода от английски на български и 

от тях бяха избрани най-подходящите 
формулировки от четвърти човек от 
групата. Окончателния превод беше 
предоставен на независим експерт с 
много добър английски, за да направи 
обратния превод от български на ан-
глийски (Приложения 2,3,4,5,). Двете 
версии бяха сравнени и се установи, 
че смисълът на айтемите е един и същ 
(Всички преводи могат да се видят в 
приложението).  След това започнах-
ме процедурата за събиране на данни. 
След като събрахме 239 И.Л. данните 
бяха статистически обработени и ана-
лизирани.

Резултати и анализи:
Бяха направени следните статистиче-
ски процедури: Тест за надеждност, 
Факторен анализ, Корелационни ана-
лизи.

Факторен анализ:
Експлораторен факторен анализ без 
предварително зададен брой фактори 
беше проведен, за да се открие групи-
рането на айтемите във фактори. Про-
тивно на първоначалната хипотеза за 
получаване на три фактора, на табл. 
Обяснение на общите вариации се 
виждат резултати, показващи същест-
вуването на 9 фактора. Най-ясно отгра-
ничени са първите два с тегла съответ-
но 5,266 и 2,350. Между стойностите 
на теглата на останалите 7 фактора се 
наблюдават по-малки разлики: 1,994, 
1,679, 1,602, 1,312, 1,266, 1,117 и 1,085.  
Тук има само един ясно отделен фактор 
и се наблюдават още четири частично 
отграничени от останалите фактори. 
Девет са факторите и според табл. Ма-

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 126

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

72

трица на ротираните компоненти.   
        
   Първи фактор обхваща айтеми: 19 
(„Действам спонтанно.”), 17 („Дейст-
вам импулсивно”), 2 („Върша нещата, 
без да мисля.”), 14 („Казвам неща, без 
да мисля.”), 3 („Вземам решения бър-
зо.”). Айтем 4 („Безгрижен/-на съм.”) 
принадлежи с положителна стойност 
0,408 към първи фактор и отрицател-
на стойност -0,412 към трети фактор. 
Разликата не е достатъчно голяма, за 
да се постави със сигурност към който 
и да е от двата фактора, затова се при-
ема, че айтемът има нужда от прера-
ботване. 
   Във втори фактор се включват айте-
ми 26 („Докато мисля, имам странич-
ни (разсейващи) мисли.”), 9 („Кон-
центрирам се лесно.”), 5 („Разсеян/-а 
съм.”), 6 („Имам „препускащи” ми-
сли.”). Според хипотезите ни, тези ай-
теми би трябвало да спадат в комби-
нация с още четири айтема към един 
цялостен фактор – импулсивност на 
вниманието. 
   Трети фактор се състои от айтеми 
20 („Трезвомислещ/-а съм.”), 8 („Са-
моконтролирам се.”) и 12 („Обмислям 
нещата внимателно.”).
   Четвърти фактор е представен от ай-
теми: 30 („Ориентиран/-а съм към бъ-
дещето.”), 27 („Повече ме интересува 
настоящето, отколкото бъдещето.”). 
Тук проблемни са айтеми 13 („Плани-
рам, за да постигна сигурност в рабо-
тата си.”) и 1 („Планирам задачите си 
внимателно.”). Айтем 13 принадлежи 
със стойност 0,391 към четвърти фак-
тор и стойност -0,431 към седми фак-
тор. Освен това има тегла и към втори 

(0,302) и трети (0,317) фактор, което 
доказва, че формулировката му не е 
добра. Теглото на айтем 1 е на грани-
цата на приетата минимална стойност 
(0,05), нужна за причисляване към 
един от двата фактора – трети (0,331) 
или четвърти (0,381). Предвижда се 
преосмисляне и на този айтем. 
Петият фактор е съставен от айтеми: 
15 („Обичам да разсъждавам върху 
сложни проблеми.”) и 29 („Обичам за-
гадки.”). Айтем 24 („Сменям хобитата 
си често.”) има тегла и към пети фак-
тор (-0,336), и към осми (0,310), затова 
е нужно да бъде преработен. 
Айтеми 10 („Пестелив/-а съм.”), 22 
(„Пазарувам импулсивно.”) и 25 („Хар-
ча и имам повече разноски, отколкото 
печеля.”) образуват шести фактор. 
Седми фактор се състои от 11 („Сму-
щавам се по време на пиеси или лек-
ции.”), 28 („Не мога да „стоя на едно 
място” в театъра/киното или на лек-
ции.”), 7 („Планирам екскурзиите си 
добре предварително.”) и 18 („Лесно 
се отегчавам, когато решавам пробле-
ми, изискващи размисъл.”) айтем. 
Осми фактор съдържа 21 („Сменям 
местожителството си често.”) и 16 
(„Сменям работата си често.”) айтем. 
Предвидено беше и двата айтема да 
попаднат, заедно с още 9, във фактор 
двигателна импулсивност. 
Последният – девети – фактор е съста-
вен единствено от айтем 23 („Мога да 
мисля само за едно нещо в даден мо-
мент.”). Възможно е след преразглеж-
дане на формулировката на айтема, 
той да попадне в някой от останалите 
8 фактора. Освен това, според първо-
началните хипотези, този фактор би 
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трябвало да бъде един цял фактор с 
осмия, тъй като и двата съдържат ай-
теми от субскалата двигателна импул-
сивност. 
Резултатите от  ротираното на факто-
рите в  пространство показва изклю-
чително разпръснато в компонентите 
разпределение на айтемите. Ако съ-
дим по гъстото струпване на айтеми, 
бихме могли да заключим, че най-ве-
че следните айтеми: 9, 26, 5, 6, 4, 17, 19, 
3, 22, 15, 20, 11, 8 се отделят от центъ-
ра. Матрица на ротираните компонен-
ти, показващи нужда  от преработка 
на айтем. 

Тест за надеждност:
Резултатите от направения тест за не-
деждност сочат, че скалата е с надежд-
ност над минималната(α=0,787), по-
ради което тестът се счита за надежден 
и могат да се очакват добри научни 
резултати. След анализа на данните, 
се установиха някои интересни резул-
тати за определени айтеми. Премах-
ването на 6 от айтемите би увеличило 
общата валидност на теста. Следва да 
бъдат изброени тези айтеми, а в ско-
бите е посочена очакваната по-висока 
стойност на показателя за валидност 
- Алфа на Кронбах, ако айтемът бъде 
премахнат:
3. Вземам решения бързо (α=0,795);
11. Смущавам се по време на пиеси или 
лекции (α=0,793);
15. Обичам да разсъждавам върху 
сложни проблеми (α=0,790);
21. Сменям местожителството си 
(α=0,798);
23. Мога да мисля само за едно нещо в 
даден момент (α=0,795);

29. Обичам загадки (α=0,798).
Айтемите, чието премахване би пови-
шило най-много валидността на теста, 
са №21 и №29 (α=0,798 и за двата);
Айтемите, чието премахва-
не би намалило най-мно-
го валидността на теста, са: 
№5 [Разсеян/а съм] (α=0,770) и №12 
[Обмислям нещата внимателно] 
(α=0,769).
Интерайтемната корелация показва, 
че 13 айтема имат слаба корелация с 
крайния резултат (най-слаба корела-
ция има айтем №23, r= -0,008), а 15 
айтема имат умерена корелация. Зна-
чителна корелация имат само айтеми 
№ 12 (r=0,565) и №5 (r=0,559).След 
направен отделен тест за надежд-
ност на субскалите в теста, излизат 
следните резултати: скалата „Импул-
сивност на вниманието“ (Intentional 
impulsiveness) има надеждност  
α=0,668 (най-висока от трите); Ска-
лата „Двигателна импулсивност“ 
(Motor impulsiveness) има надеждност  
α=0,507 (най-ниска от трите); Скалата 
„Импулсивност, свързана с неплани-
ране“ има надеждност  α=0,660. При 
извършване на корелационен анализ 
между трите подскали: Импулсивност 
на вниманието, Двигателна импулсив-
ност и Импулсивност на непланиране-
то, умерена положителна корелация е 
установена между всички три скали: 
r=0,399 (между Двигателна импул-
сивност и Импулсивност на внима-
нието), r-0, 408 (между Импулсивност 
на непланирането и Импулсивност 
на вниманието) и r=0, 493 (между 
Импулсивност на непланирането и 
Двигателна импулсивност). Резулта-
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тът показва, че трите субскали измер-
ват един конструкт и повишаване на 
стойностите по която и да е от тях, ще 
повлияе цялостната стойност на кон-
структа – съответно ще се повишат 
стойностите и по другите две субска-

ли. Трите корелации между скалите са 
от трета (най-висока) степен на значи-
мост (p=0,000). Данните са представе-
ни на табл. Корелационни зависимо-
сти между субскалите.
От табл. 1 Корелационни зависимости 

Корелационни анализи:

Таблица 1 

Двигателна 
Импулсивност на 
вниманието 

Корелация по 
Пиърсън

1 ,399** ,408**

Значимост (2-ри 
ред)

,000 ,000

N-бр. 239 239 238
Д в и г а т е л н а 
импулсивност 

Корелация по 
Пиърсън

,399** 1 ,493**

Значимост (2-ри 
ред)

,000 ,000

N-бр. 239 239 238
И м п у л с и в н о с т -
непланиране 

Корелация по 
Пиърсън

,408** ,493** 1

Значимост (2-ри 
ред)

,000 ,000

N-бр. 238 238 238

Корелационни зависимости между субскалите 
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Таблица 2 

Импулсивност Пол

Коефициент на 
Спиърман

Корелац. коеф. 1,000 ,060
Значимост (2-ри ред) . ,358

N-бр. 238 237
Пол Корелац. коеф. ,060 1,000

Значимост (2-ри ред) ,358 .

N-бр. 237 238

Корелационни зависимости между Импулсивност и пол

между Импулсивност и пол се вижда, 
че между двете променливи съществу-
ва значителна положителна корела-
ция (r=0,60). Данните са интерпрети-
рани от гледна точка на коефициента 
на Спиърман, поради категориалния 
тип на променлива пол. От резулта-
та може да се предвиди, че полът ще 
повлияе значително нивата на импул-
сивност на личността. Степента на зна-
чимост (p=0,358) обаче подсказва за 
голяма вероятност за грешка (p>0,05 
в случая). Допуска се, че е нужно по-
детайлно изследване на тази корела-
ционна зависимост. 
Променливата възраст беше разделе-
на в няколко групи: първа (обхваща-
ща 16-21 години), втора (22-29 годи-
ни), трета (30-49 години) и четвърта 

(от 50 години нагоре). Разделението 
беше направено на базата на предпо-
лагаеми развитийни характеристики 
в психологическото функциониране 
между различните групи, които раз-
личия са свързани с основни норма-
тивни житейски събития, срещащи се 
в групите (напр. завършване на гим-
назия, дипломиране от университет, 
първи внуци и т.н.). От фиг. Групира-
не по възраст и табл. Възрастови гру-
пи може да се видят в раблица 3, че 
най-голям е дялът на ИЛ, попадащи 
във втората възрастова група (22-29 
години), а най-малък – този на най-
възрастните ИЛ, което оказва влияние 
и върху данните. 

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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Таблица 3

Валиден 
процент

16-21 г. 37 15,5 15,5 15,5

22-29 г. 157 65,7 65,7 81,2
30-49 г. 33 13,8 13,8 95,0

50 + г. 12 5,0 5,0 100,0

Общо 239 100,0 100,0

               Възрастови групи

Корелационният анализ, проведен за 
възраст и скала Импулсивност извеж-
да следните резултати (табл. Корела-
ционни зависимости между възрас-
това група и импулсивност): между 
двете променливи има слаба положи-
телна корелация (r=0,214), а степен-
та на значимост е трета, най-висока 
(p=0,001). От получените данни след-
ва, че има слаба връзка между възрас-
тта и импулсивността, което отхвърля 
първоначално заложената хипотеза.  
Възможно е резултатът да е повлиян и 
от неравномерното разпределение на 
ИЛ във възрастовите групи. 

Таблица 4

Корелационни зависимости между 
възрастова група и Импулсивност

След като не се откриха корелационни 
зависимости между импулсивността и 
възрастта и импулсивността и пола се 
взе решението да се изведат норми за 
цялата извадка, без да бъдат диферен-
цирани по пол и възраст.

Бяха получени следните норми в таб-
лица 5:

Таблица 5

Заключение:
В настоящата курсова работа се на-
прави опит за стандартизация на ска-
лата на Барат за импулсивност като 
бяха спазени всичките изисквания 
за извършване на такава процедура 
(преводи, събиране на данни, изра-
ботване на норми). Поставените цели 
и задачи бяха изпълнени, но първо-
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начално формираните хипотези не се 
потвърдиха и не може да се направи 
заключение, че импулсивността се 
влияе от пола или възрастта. Едно от 
недостатъците на настоящото изслед-
ване е неравномерното разпределение 
на   И.Л.  по пол и възрастови катего-
рии, а също и степента на значимост 
(p=0,358)  на корелацията между пола 
и импулсивността. Това показва, че 
има  вероятност за грешка (p>0,05 в 
случая).  Затова за нужни по-детайлни 
изследвания в тази област, за да може 
да се потвърдят или отхвърлят хипо-
тезите.
Това дава повод за формиране на нови 
хипотези, търсене на теоретична обо-
сновка и провеждане на нови изслед-
вания. Въпреки че хипотезите не се 
потвърдиха настоящата курсова рабо-
та има своето значение, защото  имаме 
официалното позволение на автора за 
превода на скалата и получени норми 
върху извадка от 239 И.Л. 

Приложение 1:
Копие от имейла до автора:
Dear Dr. Matthew Stanford, 
I am a third-year psychology student in 
Sofia University, Bulgaria. Three of my 
colleagues and I are working on a project 
in one of our subjects at the University 
– Psychological Measurement. Our 
project requires us to standardize into 
Bulgarian language a psychological 
test for a Bulgarian sample. We are 
interested in the Barratt Impulsiveness 
Scale and would like to ask you if there 
is any chance that you help us with 
giving us your permission to use the 
test and sending the instrument itself? 

We will, of course, send you back the 
results in a Bulgarian sample and the 
standardized test. In case you need any 
further information about what we are 
planning to do, I will gladly give it to you 
on this e-mail.  
 
Sincerely,
           Zlatomira Ilchovska
Bc.A. Psychology – 3rd year 
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Sofia, Bulgaria
You have my permission to translate 
the BIS-11. I have attached a copy of 
the scale in English, a description of the 
scoring and a review article. 
Best Regards, 
Matthew S. Stanford, Ph.D. 
Professor 
Department of Psychology and 
Neuroscience 
Baylor University 
One Bear Place # 97334 
Waco, TX 76798-7334 
tel: 254-710-2236 
fax: 254-710-3033 
www.mentalhealthgracealliance.org 
Physical Address: 
Baylor Sciences FacilityAttn: Psychology 
& Neuroscience

Приложение 2
Превод от английски на български:
Инструкция: Хората се различават по 
начина, по който действат и мислят 
в различни ситуации. Този тест мери 
някои начини, по които мислите и 
действате. Прочетете всеки айтем и 
отбележете с X  в кръгчетата  от дясна-
та страна. Не мислете много.  Отгова-
ряйте бързо и честно.
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          О       О               О        О
 Рядко/никога         Понякога         Често  Почти винаги/винаги

1    Планирам задачите си внимателно.    О      О      О      О
2    Правя неща спонтанно.    О      О      О      О
3   Променям си мнението бързо.    О      О      О      О
4    I am happy-go-lucky.    О      О      О      О
5    Не привличам вниманието на другите    О      О      О      О
6    Имам объркани мисли.    О      О      О      О
7    Планирам пътувания напред във времето.    О      О      О      О
8    Уравновесен съм.    О      О      О      О
9    Концентрирам се лесно.    О      О      О      О
10  Редовно спестявам.    О      О      О      О
11  Смущавам се в игри или лекции.    О      О      О      О
12  Мисля задълбочено.    О      О      О      О
13  Планувам за сигурност в работата.    О      О      О      О
14  Казвам умни неща  без да съм ги планувал.    О      О      О      О
15  Харесва ми да мисля за сложни задачи.    О      О      О      О
16  Сменям си работата.    О      О      О      О
17  Действам импулсивно    О      О      О      О
18  Лесно се отегчавам, когато решавам задачи.    О      О      О      О
19  Държа се непредсказуемо.    О      О      О      О
20  Мисля задълбочено.    О      О      О      О
21  Променям си мястото на пребиваване.    О      О      О      О
22  Купувам неща спонтанно.    О      О      О      О
23  Мога да мисля само за едно нещо.    О      О      О      О
24  Сменям си хобитата.    О      О      О      О
25  Харча повече отколкото печеля.    О      О      О      О
26  Когато трябва да свърша нещо съм ангажирам и със странични 

мисли.
   О      О      О      О

27  Интересувам се повече от настоящето отколкото от бъдещето.    О      О      О      О
28  Чувствам се напрегнат на театър или на лекции    О      О      О      О
29  Обичам да реда пъзел.    О      О      О      О
30  Мисля за бъдещето.    О      О      О      О

Приложение 3

Превод 2
ИНСТРУКЦИИ: Хората се различават в начините, по които действат и мислят 
в различните ситуации. Този тест измерва начините, по които Вие действате и 
мислите. Прочетете всяко твърдение и отбележете с „Х” в подходящото кръгче 
в дясната страна на тази страница. Не отделяйте прекалено много време на от-
делните твърдения. Отговорете бързо и искрено. 
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 О             О  О    О
Рядко/Никога      Понякога         Често     Почти винаги/Винаги

1. Планирам задачите внимателно. 
2. Върша нещата без да мисля.
3. Вземам решения бързо.
4. Безгрижен/-на съм. 
5. Разсеян/-а съм.
6. Имам „препускащи” мисли. 
7. Планирам екскурзиите добре предварително. 
8. Самоконтролирам се. 
9. Концентрирам се лесно. 
10. Спестявам редовно. 
11. “Гърча се” от срам по време на пиеси или лекции. 
12. Обмислям внимателно. 
13. Планирам за сигурност на работата си. 
14. Казвам неща без да мисля. 
15. Обичам да мисля за сложни проблеми. 
16. Сменям местоработите си. 
17. Действам „по импулса”. 
18. Лесно се отегчавам, когато решавам мислено проблеми. 
19. Действам „под властта” на мига. 
20. Трезвомислещ/-а съм. 
21. Сменям местожителствата си. 
22. Купувам си неща „в импулса”. 
23. Мога да мисля само за едно нещо по едно и също време. 
24. Сменям хобитата си. 
25. Харча или задлъжнявам повече, отколкото печеля. 
26. Често, докато мисля имам странични мисли. 
27. Повече ме интересува настоящето, отколкото бъдещето. 
28. Не мога да „стоя на едно място” в театъра или на лекции. 
29. Обичам загадки. 
30. Ориентиран/-а съм към бъдещето. 

Приложение 4
Превод 3

Насоки: Хората се различават по начина, по който действат и разсъждават в 
различни ситуации. Това е тест за определяне на начина, по който Вие дейст-
вате и разсъждавате. Прочетете всяко едно от твърденията и поставете знак Х 
в съответното кръгче в дясната част от страницата за избрания от Вас отговор. 
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Не отделяйте много време да обмисляте Вашите отговори. Те трябва да са бър-
зи и искрени.
          О     О                        О        О
         Много рядко / никога           От време на време      Често          Почти винаги  
                    / Винаги

1    Планувам задачите си внимателно.    О      О      О      О
2    Действам без да мисля.    О      О      О      О
3    Променям си мнението бързо.    О      О      О      О
4    Безгрижен съм.    О      О      О      О
5   Не обръщам нужното внимание.    О      О      О      О
6    Мислите ми препускат.    О      О      О      О
7    Планувам пътуванията си напред във времето.    О      О      О      О
8    Имам нужния самоконтрол.    О      О      О      О
9    Лесно се съсредоточавам.    О      О      О      О
10  Пестелив(а) съм.    О      О      О      О
11  Изпитвам смущение по време на игри или лекции.    О      О      О      О
12. Внимателно обмислям нещата.    О      О      О      О
13  Предпочитам сигурна работа.    О      О      О      О
14   Говоря без да мисля.    О      О      О      О
15   Обичам да разсъждавам върху сложни проблеми.    О      О      О      О
16   Сменям си често работата.    О      О      О      О
17  Действам импулсивно.    О      О      О      О
18 Бързо се отегчавам, ако трябва да разрешавам сложни въпроси.     О      О      О      О
19  Действам на момента.    О      О      О      О
20  Постоянно разсъждавам.    О      О      О      О
21  Сменям си квартирите.    О      О      О      О
22   Пазарувам импулсивно.    О      О      О      О
23   Мога да мисля само за едно нещо в даден момент.    О      О      О      О
24   Сменям си хобитата.    О      О      О      О
25   Повече харча, отколкото печеля.    О      О      О      О
26   Спохождат ме странични мисли докато разсъждавам.    О      О      О      О
27  Интересувам се от повече от  настоящето, отколкото от 

бъдещето.
   О      О      О      О

28 Изнервям се по време на театрални представления или лекции.    О      О      О      О
29   Харесвам заплетени случаи.    О      О      О      О
30   Ориентиран съм към бъдещето.    О      О      О      О

Приложение 5
Финален превод на български и обратен превод на английски:
Instructions: People differ in the ways they act and think in various situations. This 
test measures the ways in which you act and think. Please read every statement and 
mark the appropriate circle with an X on the right side of the page. Do not spend too 
much time on any one statement. Respond quickly and honestly. 

ИНСТРУКЦИИ: Хората се различават в начините, по които действат и мислят 
в различните ситуации. Този тест измерва начините, по които Вие действате и 
мислите. Прочетете всяко твърдение и отбележете с „Х” в подходящото кръгче 
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в дясната страна на тази страница. Не отделяйте прекалено много време на от-
делните твърдения. Отговорете бързо и искрено. 

           О    О            О   О
Rarely/Never      Sometimes               Often           Almost always/Always

 О               О             О   О
Рядко/Никога       Понякога         Често          Почти винаги/Винаги

1. I plan my tasks carefully.
2. I do things without thinking.
3. I make decisions quickly.
4. I am carefree.
5. I am absent-minded.
6. I have “racing” thoughts.
7. I plan my trips well and in advance. (добре+предварително или well in advance 
– отрано?)
8. I have self-control.
9. I concentrate easily.
10. I am frugal/ economical.
11. I feel shy when I participate in plays or give speeches.
12. I think things over carefully.
13. I make plans in order to achieve stability at my workplace/ job security.
14. I say things without thinking.
15. I like pondering over complicated issues.
16. I change jobs frequently. - you don’t need this because it’s in the answer choices.
17. I act on impulse.
18. I get bored easily when dealing with problems that require deep thinking.
19. I act spontaneously.
20. I am sober-minded.
21. I change my place of residence frequently. – you don’t need this because it’s in 
the answer choices.
22. I buy on impulse. = isn’t this included in 17?
23. I can only think about one thing at a time.
24. I change my hobbies frequently. - you don’t need this because it’s in the answer 
choices.
25. I spend more than I earn. 
26. I often get distracted by other thoughts while thinking about something. - you 
don’t need this because it’s in the answer choices.
27. I am more interested in the present than in the future.
28. I cannot sit still at the theater or at lectures.
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29. I like riddles.
30. I am future-oriented.

1. Планирам задачите си внимателно. 
2. Върша нещата, без да мисля.
3. Вземам решения бързо.
4. Безгрижен/-на съм. 
5. Разсеян/-а съм.
6. Имам „препускащи” мисли. 
7. Планирам екскурзиите си добре 
предварително. 
8. Самоконтролирам се. 
9. Концентрирам се лесно. 
10. Пестелив/-а съм. 
11. Смущавам се по време на пиеси или 
лекции. 
12. Обмислям нещата внимателно. 
13. Планирам, за да постигна сигур-
ност в работата си. 
14. Казвам неща, без да мисля. 
15. Обичам да разсъждавам върху 
сложни проблеми. 
16. Сменям работата си често. 
17. Действам импулсивно. 
18. Лесно се отегчавам, когато реша-
вам проблеми, изискващи размисъл. 
19. Действам спонтанно. 
20. Трезвомислещ/-а съм. 
21. Сменям местожителството си чес-
то. 
22. Пазарувам импулсивно. 
23. Мога да мисля само за едно нещо в 
даден момент. 
24. Сменям хобитата си често. 
25. Харча и имам повече разноски, от-
колкото печеля. 
26. Често, докато мисля, имам стра-
нични (разсейващи) мисли. 
27. Повече ме интересува настоящето, 
отколкото бъдещето. 

28. Не мога да „стоя на едно място” в 
театъра/киното или на лекции. 
29. Обичам загадки. 
30. Ориентиран/-а съм към бъдещето. 
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