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УСЛУГИ БЕЗ  
ДЪЛГОСРОЧЕН ДОГОВОР
ТЕСТВАЙТЕ ЗА 3 МЕСЕЦА  
ТЕЛЕВИЗИЯ ИЛИ ИНТЕРНЕТ

ЦИФРОВА ТВ* CAM
МОДУЛ

160+ КАНАЛА

30 HD ВКЛ.
29,97 лева
за 3 месеца

предплащане CAMO

9,99
лв./мес.

à

CISCO
МОДЕМ100 MBPS

CAMO

9,99
лв./мес.

29,97 лева
за 3 месеца

предплащане

àИНТЕРНЕТ*

гарантирано забавление

ЗАЯВЕТЕ НАЗАЯВЕТЕ НА

В НАШ МАГАЗИН ИЛИ
НА WWW.BLIZOO.BG
В НАШ МАГАЗИН ИЛИ
НА WWW.BLIZOO.BG

Посочените цени в размер на 29,97 лв. представляват предплащане за период от 3 месеца и се заплащат еднократно.  След изтичане на предплатения период за съответните услуги се дължи месечна такса в размер на 9,99 
лв., като скоростта на Интернет достъпа намалява до 25 Mbps, a броят на включените ТВ канали намалява до 50. Подписва се безсрочен договор. Офертите важат за нови клиенти, еднократна инсталационна цена за нов 
адрес 9,99 лв. Всички цени са с включен ДДС. Офертите са валидни до 31 юли 2015 г. Пълните условия за ползване на офертите търсете в магазините на blizoo, на www.blizoo.bg или на 0700 43 700. 

www.blizoo.bg
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77,25 mm

гарантирано забавление

ДВОЙНА

СКОРОСТ

100+ КАНАЛА ЦИФРОВА ТВ

10+ вкл. КАНАЛА HD ТЕЛЕВИЗИЯ

ПАКЕТ ДИЕМА ЕКСТРА HD

50 à 100 MBPS 

CAMO 25,99 ЛВ./МЕС.CAMO 25,99 ЛВ./МЕС.ЛВ./МЕС.ЛВ./МЕС.

ДВОЕН СМАРТ СПОРТ

ЗА ЦЕЛИЯ СРОК НА ДОГОВОРА С ВКЛЮЧЕНО HD ОБОРУДВАНЕ
Офертата е валидна до 31.08.2015 за НОВИ клиенти и при наличние на техническа възможност. Пълните условия на офертата търсете в магазините на blizoo,

на www.blizoo.bg или на 0700 43 700
ЗАЯВЕТЕ НАЗАЯВЕТЕ НА

В НАШ МАГАЗИН ИЛИ
НА WWW.BLIZOO.BG
В НАШ МАГАЗИН ИЛИ
НА WWW.BLIZOO.BG

www.blizoo.bg
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На 19-ти септември през 2013 г. 
бе открит нов природонаучен 
музей в с. Дорково, който раз-

крива природните забележителности 
и миналото на нашата страна. Иници-
ативата нямаше да бъде възможна без 
съвместните проучвания между бъл-
гарски и френски учени. Палеонто-
логичният музей в с. Дорково, област 
Пазарджик в Родопите, представя на-
ходки от плиоцена, открити в палеон-
тологичното находище в местността 
„Елин кладенец“ около с. Дорково. 
Това е най-голямото в света находище 
на струпване на кости от над 30 вида 
животни на едно място. Открити са 
над 600 кости на 15 m2 площ. Все още 

находището не е развито и се виждат 
стърчащи кости от скалите. През 80-
те години на миналия век природна-
та забележителност „Палеонтологич-
но находише – Дорково“, известно и 
с изкопаемите животински останки 
от плиоценската епоха, е обявена за 
защитена територия, а находището е 
обявено за природна забележителност 
на 31 януари 1990 г. 
Първият, който обръща внимание 
на това находище още в началото на 
30-те години на миналия век, е мест-
ният учител Манов Чолев, когато не-
гови ученици му носят необичайно 
голям зъб. В региона се носи легенда, 
че местността „Елин кладенец“ е дъно 

БГ НАУКА
Природонаучен Музей 
“Плиоценски парк” – Дорково

Автор: Росен Теодосиев

Статия от брой 79 на сп. “Българска наука”

www.blizoo.bg
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на пресушено езеро, в което са живя-
ли огромни водни чудовища. По този 
начин местните хора си обяснявали 
необичайно големите кости, които на-
мирали. 
Но нищо не е предприето до повторно-
то му отритие от геолози на тогаваш-
ната фирма „Редки метали“. Първото 
научно палеонтологично проучване е 
организирано от акад. Тодор Николов 

и геолози от Софийския университет. 
Палеонтологичното находище нашу-
мява по-късно благодарение на мно-
жеството вкаменелости, открити на 
това място в резултат от проведените 
българо-френски палеонтологични 
разкопки (1985-1987 г.). Те са орга-
низирани от Националния природо-
научен музей при БАН с участието на 
Националния естественоисториче-

Брой 80, лято 2015
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ски музей в Париж, по инициатива на 
проф. Николай Спасов. Научен ръко-
водител на експедициите е проф. Ер-
бер Тома от Колеж дьо Франс, Париж.
Учените предполагат, че изключи-
телното натрупване на вкаменени 
кости от животни в находището край 
Дорково е в резултат на природно 
бедствие, унищожило край брега на 
древна река цяло стадо мастодонти 
(Anancus arvernensis). Голямо засуша-
ване е причинило измирането им от 
жажда край последните водоизточни-
ци, по този начин костите на масто-
донтите със своите огромни размери 
са послужили да задържат костите на 
други измрели животни, пометени от 
придошлите в последствие води. Село 
Дорково разкрива с богатата си фауна 
напълно непознатата доскоро приро-
да в Югоизточна Европа от преди 5 
мил. години, с по-топъл и влажен кли-
мат от сегашния и мозаечен пейзаж с 
обширни, разредени гори. Според па-
леоботаника проф. Д. Иванов в бъл-
гарските гори отпреди 5 млн. години е 
доминирал дъбът, разпространени са 
били кестенът, брястът, букът, елата. 
Съществували са и такива екзотични 
за днешната европейска растителност 
видове като гинко и магнолия. Подле-
сът е бил съставен от чемшир и вечно-
зелените храсти рододендрон и лавро-

вишня. По-късно учените съобщават, 
че в района са живели девет архигрупи 
бозайници. Част от находките са из-
пратени във Франция за реставрация 
и консервация, по-късно са върнати 
отново в България. 
Палеонтологическите разкопки про-
дължават няколко години съвместно 
с български и френски екипи през ав-
густ месец в годините 1985 г. и 1987 г. 
Тези проучвания са довели до откри-
тия, благодарение на които находище-
то край с. Дорково е световно известно 
със множеството палеонтологически 
останки. Намерени са костни остан-
ки от над 30 вида гръбначни живот-
ни: над 600 кости на едри бозайници 
(мастодонти, два вида редки древни 
маймуни, примитивни коне – хипари-
они, елени, носорози, тапири и др.), а 
също и множество останки от гризачи 
и насекомоядни бозайници. Около 80 
% от останките принадлежат на масто-
донти (два вида открити в находище-
то). По находките от птици от проф. 
3. Боев са описани един нов род и два 
нови вида за науката. Дорково е най-
богатото находище на останки от мас-
тодонта ананкус арвернензис (Anancus 
arvernensis) в света и едно от най-бога-
тите на фосилни животински останки 
ранноплиоценски находища в Европа. 
Находището край с. Дорково се прие-
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ма днес за един от основните „репери“, 
маркиращи началото на плиоцена в 
Източна Европа. По време на разкоп-
ките находището е постоянно посеща-
вано от множество туристически гру-
пи. Освен специализираните научни 
статии, излезли в международни из-
дания, през последните 20 години са 
публикувани няколкостотин статии и 
интервюта, популяризиращи открива-
нето на алеонтологичното находище, 
в това число и във френски, немски и 
руски издания.
След близо 30 години от тези българо-
френски палеонтологически разкоп-
ки ние можем да се докоснем до една 
вече мъртва природа чрез новият му-
зей в с. Дорково. Този нов музей е една 
голяма крачка в популяризирането на 
науката и дава възможност на всеки 
посетител да се запознае с природна-
та обстановка на нашатата територия 
през плиоценската епоха. Сградата на 
музея е дело на арх. Явор Йорданов, 
а създаването на експозицията е бла-
годарение на проекта на община Ра-
китово „Създаване и популяризиране 
на културно-историческия продукт в 
община Ракитово, чрез адаптация на 
„Палеонтологично находище – с. Дор-
ково“ като туристическа атракция“. 
През септември 2013 г. президентът 
на Р. България Росен Плевнелиев тър-

жествено отри музея.
Гостите на музея, могат да се докоснат 
до истински мастодонт в своята среда 
от преди 5 мил. години: плиоценска 
гора, крясъците на маймуни, тръбния 
зов на хоботните и тропота от копита 
на древните коне хипариони и още 
много. Всичко това е благодарение на 
учените от Националия природонау-
чен музей, художници и реставрато-
ри. Пейзажи, скулптори и възстано-
вени в реални размери животни могат 
да се видят в музея, но най-голямата 
атракция е скулптората на мастодон-
та ананкус в реални размери. Автор на 
мастодонта е българинът Велизар Си-
меоновски, който работи като худож-
ник анималист в Чикагския музей по 
естествена история. Всички макети и 
рисунки са съобразени с най-новите 
научни открития, свързани с палеон-
тологията и данните, които имаме за 
плиоцена.
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За 5-та поредна година сп. „Бъл-
гарска наука“ се включи в праз-
ника на науката в столицата ни 

– Софийски фестивал на науката, кой-
то се проведе между 14-17 май в театър 
София и парк Заимов. 
За най-голямото научно събитие на 
годината в България могат да се ка-
жат много неща, но нищо не може да 
се сравни с това да бъдеш заобико-
лен от млади учени, които взривяват, 
омагьосват и създават науката пред 
очите ти. Потапяш се в света на фи-
зиката, чрез която се връщаш назад 

във времето или пътуваш в далечното 
бъдеще, докосваш се до най-малките 
частици във вселената и само след ми-
нути се срещаш с най-големите учени 
на нашето време, които ти разказват 
за това, че атомите на лявата ти ръка 
може да са от различна звезда от тези 
на дясната ръка. Всяка година жите-
лите и гостите на столицата имат въз-
можността напълно безплатно да над-
никнат в света на науката, а заедно с 
тях и нашият екип посети голяма част 
от събитията в програмата, за които 
бързаме да ви разкажем.

V Софийски фестивал на науката през 
погледа на сп. „Българска наука“

Автор: Екип на сп. „Българска наука“

Статия от брой 78 на сп. “Българска наука”
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Училищна програма 

Близнаците Петър и Росен Теодо-
сиев разказват забавни факти за 
близнаците
Как се раждат близнаците, какво пред-
ставляват сиамските близнаци, какъв 
е семейният живот на близнаците и 
има ли свъръхспособности у тях бяха 
само част от въпросите, които разгле-
даха Петър и Росен Теодосиеви, създа-
телите на сп. „Българска наука“, в пре-
зентацията си за близнаците по време 
на Фестивала на науката. 
Науката до днес не може да даде много 
отговори спрямо феномена близнаци. 
В света има много видове и вариации 
на близнаци, а сред най-впечатлява-
щите двойки близнаци са Люси и Ма-
рия, които външно се различават тол-
кова много, че не можем да кажем, че 
имат роднинска връзка, да не говорим 

за това да ги определяме като близ-
начки. Едната е с бяла кожа и червена 
коса, а другата с тъмна кожа и черна 
коса, но въпреки тази феноменална 
разлика, са близначки. Удивително е, 
нали?

Науката и Холивуд
  

Всички гледаме холивудското кино 
и най-лошото е – вярваме му. А не 
трябва! Защо, именно разказаха ас-
трофизиците д-р Владимир Божилов 
и Никола Каравасилев и метеороло-
гът Цветан Симеонов в презентацията 
„Науката и Холивуд“. 
С цел да предизвикат по-трагичен об-
рат в сюжета и да впечатлят зрители-
те, режисьорите имат навика да пре-
небрегват законите на физиката. Така 
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във всички филми с космически пъ-
тешествия се забравя ограничението 
на Специалната теория на относител-
ността, пътуването във времето крие 
парадокси и несъответствия, които са 
видими за всеки човек, дори с елемен-
тарни познания по физика. Никола 
Каравасилев разказа как според фил-
мовата индустрия човешкия вид може 
да загине – астероид/комета връхли-
та Земята, нашествие на извънзем-
ни, избухване на свръхнова – и трите 
възможности са доста преувеличени и 
определено не разработени от научна 
гледна точка. В Холивуд очевидно не 
правят разлика и между метеорология 
и климат, сподели метеорологът Цве-
тан Симеонов.
Впрочем, по-скоро не бива забравяме, 
че филмите са с развлекателен харак-

тер и не трябва да вярваме на всеки 
факт, представен в тях. 

Fame Lab – All stars
 
Всички ние сме създадени от звезден 
прах и сме неповторими. Тази година 
фестивалът на науката реши да събере 
своите малки звездички, които за по-
реден път да покажат на публиката и 
журито как трябва да се популяризира 
науката.
10 младежи, заели второ и трето мяс-
то през годините, в които се превежда 
Fame Lab в България, получиха втори 
шанс да се състезават помежду си и 
да спечелят присъствие на междуна-
родното състезание Лаборатия за сла-
ва във Великобритания. По традиция 
всеки от участниците имаше три ми-
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нути, за да представи разказа от об-
ластта на своите познания, а в състеза-
нието се включиха Марина Маринова, 
Димитър Желев, Миглена Аладжова, 
Костадин Костадинов, Виолета Же-
лязкова, Тома Щилиянов, Иван Вези-
ров, Ростислав Кандиларов, Никола 
Каравасилев и Теодора Ханджиева-
Дърленска. 
Победителият тази година е Димитър 
Желев, който представи на зрителите 
какво представлява екологична бом-
ба, като разказа историята си за остров 
Гуам, където с кораб е била пренесена 
една кафява дървесна змия, което до-
вело до екологична катастрофа на ос-
трова, който в момента е пренаселен 
с насекоми и змии. Подгласници на 
победителя са Виолета Желязкова и 
Костадин Костадинов, които ще посе-
тят научните музеи в Лондон, а Иван 
Везиров спечели специалната награда 
на Българска национална телевизия – 
стаж в новините на БНТ.

National Geographic Channel пред-
ставя „Отвъд магията“ на живо с 
DMC

Вторият ден от фестивала срещна на-
уката с магията. Малко преди 18.30 
пред театър „София“ беше пълно с 
посетители, очакващи да станат част 

от едно зрелищно магично шоу. Дръ-
мънд Мъни Кутс (ДМС), който е во-
дещ на предаването „Отвъд магията“ 
по National Geographic Channel, е в 
нашата столица и феновете му имат 
възможността да се срещнат със своя 
кумир.

Илюзионистът държи на точност-
та, затова неговото шоу започна точ-
но в определения час. 29 -годишният 
магьосник показа модерна магия и 
„ментализъм“ – четене на мисли, като 
включи публиката в най-любимия на 
всички фокуси – този с картите. Пле-
няващото шоу продължи малко пове-
че от час, а голяма част от публиката 
бяха илюзионисти от страната, които 
дойдоха, за да видят уменията на своя 
колега. А посетителите се замислиха 
за връзката между науката и магията, 
които впрочем са навсякъде около нас.
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За жабите и хората със Саймън 
Уот

Не може всички да сме панди, казва 
Саймън Уот – биолог, водещ по Би-
БиСи, създател на „Обществото за за-
щита на грозните животни“, автор и 
завинаги отдаден природолюбител. 
Именно затова Саймън Уот провоки-
ра хората да се замислят за останалите 
животниски видове, които може да не 
се толкова пухкави и красиви, но са не 
по-малко важни и нужни за баланса 
на природата. На срещата с публика-
та в София Саймън отдели време, за 
да припомни за важността на жаби-
те. Тези крехки и хлъзгави създания 
всъщност са неизменна част от биоло-
гичната верига – без тях популация-
та на насекомите ще се увеличи гла-
воломно, а птиците, които се хранят 
с влечугите, ще останат без прехрана. 
Но за да не бъдат изядени, голяма част 
от жабките имат заплашителен и ярък 
цвят, защото всъщност са ужасно от-
ровни. Жаба-домат, жаба-банан, мен-
това или ягодова жаба не са забавни 
измислици, а истински имена, с които 
тези земноводни са се сдобили заради 
ярката си окраска. И те са възхитител-
ни и важни, напомни Саймън Уот от 
сцената на театър София.

Защо са ни необходими ГМО про-
дукти

Победителят за миналата година в 
международния конкурс Лаборатория 
за слава – ирландецът Порик Флъд, 
обясни защо са ни необходими ГМО 
продуктите. В момента той е постдок-
торант в Института Макс Планк в Гер-
мания и с проучванията си се опитва 
да докаже колко е важно наличието на 
ГМО продуктите, но също и контрола 
по производството им. 

От срещата с него, зрителите научиха 
защо днешните технологии за генно 
модифициране са достатъчно напред-
нали и безопасни, а също и как спо-
магат за оцеляването на цивилиза-
цията. Генното модифициране е едно 
от най-големите постижения на чове-
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чеството, сподели Порик Флъд – с оп-
итомяването на различни растения и 
животни ние всъщност сме променяли 
техните гени в продължение на хиля-
ди години. С огромното нарастване на 
населението обаче ще ни се наложи да 
търсим по-бързи начини да променя-
ме света около нас и една от крачките 
ще бъде именно генното модифици-
ране на продуктите. Важно е обаче да 
знаем повече за този процес, за да не 
попадаме под влиянието на една или 
друга теория „за“ или „против“ ГМО 
продуктите и именно затова очаквай-
те в следващите броеве на сп. „Българ-
ска наука“ научните факти за ГМО.  

Ще изяде ли мишката книжката?

В природата нищо не е вечно, сподели 
полската химичка Моника Коперска 
в рамките на Софийския фестивал на 
науката. С времето материалите се раз-
граждат – металът корозира, пластма-
сата остава за дълго време в природа-
та, но във формата на малки частици, 
така че не може да се използва за съх-
ранение на информация, хартията, в 
зависимост от какво е направена, па-
мук или дървесина, и как се съхраня-
ва, има различна продължителност на 
живота, която все пак не надхвърля 
няколко стотин години.

Стъклото е един от най-издръжливите 
материали и компанията Hitachi съз-
дава устройство за запаметяване на 
информация, което ако не завинаги, 
то ще оцелее поне няколко стотин ми-
лиона години. Направено е от кварцо-
во стъкло, в което е въведен бинарен 
код, и информацията може да бъде 
разчетена с микроскоп. 
Така че, ако ще пишете писмо на ва-
шите потомци, използвайте стъкло, за 
да бъдете спокойни, че съобщението 
ви ще стигне до получателя, ако не се 
счупи междувременно.

Изкуствен интелект – от мечтата 
на Тюринг до ръба на познание-
то днес

На въпросите „Колко близо сме до 
създаването на изкуствен интелект?“ 
и „Какво всъщност разбираме под ин-
телект и какво означава машините 
да могат да мислят?“  ни отговориха 
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българският учен Светлин Пенков от 
Единбургския университет в Обедине-
ното кралство и Виктория Атанасова, 
която се занимава с Когнитивна наука 
в Нов български университет. 
Те сравниха човешкият мозък и спо-
собностите на днешните компютри и 
роботи, разказаха как машините раз-
бират моралните ценности на хората. 

Проф. Ричард Докинс: По-стран-
на отколкото можем да предпо-
ложим

Поезия и наука в едно изречение зву-
чи странно, може би дори прекалено 
странно, но такава е и Вселената – „по-
странна, отколкото можем да си пред-
ставим“, сподели световноизвестният 
микробиолог и еволюционист Ричард 
Докинс, който гостува за първи път в 
България. Зрителите останаха заше-
метени от срещата с един от големите 
умове на нашия век, който за пореден 
път ни припомни колко невероятно 
място е Вселената, а науката ,чрез коя-
то я опознаваме, е много повече от по-
лезна. 
Ричард Докинс е един от учените, кой-
то чрез своите увлекателни книги и 
лекции популяризира разбираемото 
говорене за наука и запалва любопит-
ството на все повече хора към непо-

знатото.
Според него най-лесният начин да 
вдъхновите някого е: „Хванете няко-
го за ръка, заведете го до един микро-
скоп, накарайте го да погледне. Това, 
което той ще види, е съдържанието на 
една клетка и го накарайте да осъзнае, 
че в тялото му има над 13 милиона 
клетки. Или му обяснете, че атомите в 
тялото му са от взривени звезди и ато-
мите на лявата му ръка могат да са от 
различна звезда от тези на дясната.“

Търси се: Любимото грозно жи-
вотно на София

Любимото грозно животно на столи-
цата ни е белоглавият лешояд. София е 
първият град извън Великобритания, 
който избра своя любим грозник по 
инициатива на биолога Саймън Уот. 
За титлата се бореха 5 претендента – 
зелената крастава жаба, пеперудата 

 БГ НАУКА
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Lignyoptera Fimidara, прилепът подко-
вонос, медицинската пиявица и белог-
лавият лешояд, а всеки от тези сладу-
ри имате свой защитник в лицето на 
няколко млади учени. По време крат-
ките презентации за всеки от живо-
тинските видове, зрителите научиха, 
че пеперудата Lignyoptera Fimidara не 
може да лети, че прилепът подковонос 
ражда малките си  с главата надолу и 
че популацията на белоглавия лешояд 
в България постепенно нараства. 

Из света на роботите

Може би сте гледали робо-футбол – 
състезание по футбол на симпатични 
роботи, които се провеждат по целия 
свят. Ако не сте, задължително потър-
сете видеа от робокъп, които ще ви до-
несат гарантирана доза смях. Точно 

така се забавляваха и посетителите на 
презентацията „Из света на роботи-
те“, в рамките на която докторантът 
в Единбургския университет Светлин 
Пенков представи робо-футболисти-
те и запозна публиката с уменията на 
днешните роботи. 
„Целта, която съм си поставил пред 
себе си и много се надявам да се сбъ-

дне, е след известно време да имаме 
български отбор по робо-футбол.“, 
сподели Светлин, а ние силно се надя-
ваме тази негова мечта да се сбъдне. 
Защото освен научен прогрес, това съ-
битие ще ни достави и изключително 
веселие.

Сп. „Българска наука“ благодари на 
Британски съвет за поредната сре-
ща с науката и очаква с нетърпение 
следващото издание на фестивала 
през 2016 година!

Брой 80, лято 2015
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„Моят подход е не да поставам уда-
рението върху практическата при-
ложимост на науката, аз наблягам 
на поезиятa в науката.“ 

Ричард Докинс

Поезия и наука в едно изречение 
звучи странно, може би дори 
прекалено странно, но такава 

е и Вселената „по-странна, отколкото 
можем да си представим“. 
Световноизвестният микробиолог и 
еволюционист Ричард Докинс гостува 
за първи път в България и беше сред 
лекторите на тазгодишното V издание 
на Софийския фестивал на науката, 
в рамките, на който изнесе лекцията 
„По-странна, отколкото можем да си 
представим.“

Едно от най-невероятните и странни 
неща в света ни е самият произход 
на живота. Ето как в книгата си „Се-
бичният ген“ Ричард Докинс обясня-
ва този феномен: „В даден момент по 
случайност се е образувала една за-
бележителна молекула. Нека я наре-
чем репликатор. Тя може да не е била 
непременно най-голямата или най-
сложната молекула по това време, но 
е имала изключителното свойство да 
създава копия от себе си. Това събитие 
изглежда много невероятно, за да се е 
случило. Но е така – и е изключително 
невероятно.“
Може би не се е случило точно така, 
въпросът за произхода на живота все 
още няма отговор, това всъщност е 
един от най-големите проблеми, с 
които микробиолозите трябва да се 
справят. Въпреки това комбинирането 
на молекулите, които в зората на Все-
лената са можели да изграждат само 
скали, по такъв начин, че да се появи 
цялото огромно разнообразие от ви-
дове и да се стигне до човешкия вид, е 
толкова вдъхновяващо, че би могло да 
бъде описано в научно-фантастичен 
роман. 
Ако бяхме живели преди 1859 г. дори 
еволюцията би ни се струвала стран-
на, защото Чарлз Дарвин още нямаше 
да е написал своя „Произход на видо-

Автор: Кристина Стефанова

Ричард Докинс за поезията в науката 
и красотата на фактите

Статия от брой 78 на сп. “Българска наука”
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вете“. Благодарение на неговата тео-
рия днес учените като Ричард Докинс 
продължават да я изследват и дори я 
разглеждат през две революционни 
гледни точки: от гледна точка на гена 
и от гледна точка на индивида.
В теорията на Докинс за себичността 
на гена безспорно има нещо драма-
тично-поетично. Теорията му изслед-
ва биологията на егоизма и алтруизма 
и защитава тезата, че гените са „егоис-
тични“ в смисъла на програмирания в 
тях стремеж да се съхранят. 
Хората сме уникален животински вид, 
единствено ние сме развили осезаемо 
извън-интуитивно алтруистично по-
ведение, въпреки себичността на ге-
ните си. Ние сме способни да поста-
вяме чуждите интереси пред нашите 
собствени, ние сме единственият вид, 
който съзнателно се грижи за  опаз-
ването на Земята от екологични ката-
строфи, ние се стремим да споделяме 
ресурсите й така, че да има за всички.
Но егоизмът в природата на гена, него-
вото желание да оцелее независимо от 
всичко, ни прави противоречиви. Ние 
сме поставени в постоянен конфликт 

на интереси и всъщност възпитаваме 
в себе си алтруизма като плод на кул-
турно развитие и се борим със заложе-
ната на генетично ниво себичност.
Странностите на света не свършват с 
еволюцията. Понятието „реалност“ е 
също толкова невероятно. 
Ето какво казва Докинс: „Начинът, по 
който виждаме и възприемаме све-
та около нас, е резултат от факта, че 
и самите ни мозъци са еволюирали 
органи. Те са еволюирали така, че да 
ни навигират в света, в който живе-
ем – Средният свят, който е по-голям 
от света на микро частиците (атомите 
например) и по-малък от космически 
мащаб.“
Ако за оцеляването си имахме пря-
ката нужда интуитивно да разбираме 
микро строежа на обектите, вероятно 
щяхме да го правим и то да ни се стру-
ва съвсем нормално. Но ние живеем в 
свят доминиран от солидни тела като 
планините, затова те ни се струват по-
реални от атомите. 
Различните видове са се приспособи-
ли към различни светове, кучетата на-
пример живеят в свят доминиран мно-
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го повече от миризмите, а прилепите 
се ориентират чрез ултразвуковите 
вълни. Заради това се получават тези 
вариации на реалното, в зависимост 
от света, за чиито характеристики сме 
еволюирали.
Странностите на света ще стават още 
повече. Учените все още нямат отговор 
на въпроса за произхода на живота, но 
също така в невробиологията на съз-
нанието и областта на ембриологията 
има много неизвестни. Физиците пък 
изследват квантовата теория на много 
малките обекти и теорията на относи-
телността свързана с много големите 
обекти и как могат тези две да бъдат 
примирени. 
Вселената е едно невероятно място, 
а науката, чрез която я опознаваме, 
е много повече от полезна. Както ли-

тературата, музиката, рисуването, тя 
вдъхновява с естетическа красота.
Ричард Докинс е един от учените, кои-
то чрез своите увлекателни книги и 
лекции популяризира разбираемото 
говорене за наука и запалва любопит-
ството на все повече хора към непо-
знатото.
Според него най-лесният начин да 
вдъхновите някого е: „Хванете няко-
го за ръка, заведете го до един микро-
скоп, накарайте го да погледне. Това, 
което той ще види, е съдържанието на 
една клетка и го накарайте да осъзнае, 
че в тялото му има трилиони клетки.
Или обяснете, че атомите в тялото му 
са от взривени звезди и атомите на ля-
вата му ръка могат да са от различна 
звезда от тези на дясната.“

 БГ НАУКА

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


30  Българска наука, лято 2015 г.

Международният конкурс за кос-
мически колонии 

Всяка година НАСА, съвместно с 
Националното космическо об-
щество на САЩ, провежда Меж-

дународен конкурс за Космическа ко-
лония. В конкурса участват ученици, 
разделени на възрастови групи. През 
2009 година в Конкурса участват 294 
проекта, представени от 808 ученика 
от 13 страни и 8 американски щати. 
България участва с два проекта и два-
та са класирани сред най-добрите. 
Двата български екипа се представят в 
категория 10-12 клас за малка група  - 
5 ученика и в категория 10 -12 клас за 
голяма група – 11 ученика. Учениците 
от екипите се обучават в курсовете по 
астрономия на Варненската астроно-
мическа обсерватория и планетариум. 
Екипът се ръководи от д-р Веселка Ра-
дева от НАОП-Варна. Екипите обеди-
няват ученици от от Математическата 
гимназия, Пета Езикова Гимназия и 
Професионалната гимназия по стро-
ителство, архитектура и геодезия от 
Варна.
Българският проект „ВАРНА” е кла-
сиран на второ място в категорията за 
животоподдържащи системи! Други-

ят проект „Хемус” е класиран на второ 
място в категорията 10-12 клас голяма 
група!
Екипите подготвят проекти, в кои-
то са разработени коренно различни 
концепции за изграждане на космиче-

Българска ученическа космическа 
агенция

Интердисциплинарните проекти за 
космически колонии 

 „ХЕМУС” и „ВАРНА”

Автор: д-р Веселка Радева 

Фиг. 1. Проект „Космическа колония 
„Варна”  

Статия от брой 70 на 
сп. “Българска наука”
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ски колонии за десетки хиляди чове-
ка, които ще живеят и работят в тях. 
Учениците създават много интересен 
дизайн и конструкция на двете коло-
нии, описват необходимите живото-
поддържащи системи. И двата проек-
та имат много силна астробиологична 
част, в която са представени всички 
условия, изисквания и предложения 
за оцеляване, изхранване и развитие 
на обществото в колониите. Особено 
интересни са конструкциите и реше-
нията за вътрешен дизайн на колони-
ите. В единия от проектите, състоящ 
се от два модула под формата на торус 
се проектира река в основата на био-
сферата. Тази колония се управлява 
от Централен компютър-СОЛОМОН. 
Другата колония представлява два то-

руса, състоящи се от отделни самос-
тоятелни модули. Тази колония носи 
името ВАРНА, което означава Воден 
град или Град от вода, идваща от Кос-
моса. И двата проекта са разработвани 
повече от 5 месеца. 

Космическа колония „ХЕМУС”
Екип от 11 младежи разработват проек-
та Космическа колония „Хемус”. Това 
са Деница Съйнова, Анна Миленкова, 
Ивайло Димитров, Велизар Велков, 
Мартин Стоянов, Росен Хараланов, 
Юлкер Мехмед, Филип Точков, Кри-
кор Крикорян, Бистра Колева, Диана 
Софрониева. Проектът представлява 
научно, инженерно-технично, биоло-
гично описание на цялостен процес 
по изграждане и активиране на град в 
Космоса. Специално място в проекта е 
отделено на обществото и икономика-
та на колонията. 
В работата по проекта учениците вла-
гат много емоция и много труд. Те 
започват проекта със следния увод: 
„Представете си пещера, в която хора-
та живеят на такава бледа светлина, 
че могат да видят само сенките, хвър-
ляни по стените на пещерата. Сега си 
представете, че един човек успява да 
се освободи и излезе навън. Какво ще 
бъде изумлението му от вълнуващия, 
нов, ярък  свят, изпълнен с тайнствени 

 Фиг. 2. Проект „ Космическа колония 
„Хемус”

Брой 80, лято 2015
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неща и приключения... Това е светът, 
който искаме да открием, светът, от 
който искаме да бъдем част. Изграж-
дането на колония в Космоса изисква 
знания от всички области на науката. 
Това е предизвикателство, което си за-
служава усилията, защото е общозна-
чимо. Предимствата за всички хора от 
осъществяването на такъв проект са 
неизброими: създаване на нов свят за 
живеене в мястото, което сме избра-
ли, осигуряване на надеждни живото-
поддържащи системи, бази за строеж 
на космически съоръжения, добив на 
суровини от астероидния пояс, помощ 
при решаването на енергийните и еко-
логичните проблеми на Земята, под-
ходяща среда за експерименти, чието 
осъществяване би било трудно или не-
възможно на Земята. Ние сме увере-
ни, че това е нашият път към по-добро 
и по-пълно опознаване на Вселената. 

Целта ни с този проект бе да откриваме 
нови неща, да споделяме идеи и да тър-
сим решенията на проблеми с общата 
нагласа и така да допринесем за разви-
тието на човечеството. Да излезем от 
пещерата и да се отправим към бляс-
кавия и вълнуващ свят на бъдещето.” 
Учениците избират формата на ко-
лонията, която е система от два торо-
ида със спици. На различни разстоя-
ния от всеки тороид по тези „спици” 
се вграждат лаборатории, изследва-
щи влиянието на слабата гравитация 
в тази част на колонията. В проекта е 
представен технологично процесът на 
изграждане и на разрастване на коло-
нията. Разработена е ефективна живо-
то-поддържаща и защитна от косми-
чески опасности система. 
В двата тороида са разположени глав-
ните жилищни и работни зони. В един 
от тороидите е проектирана река, коя-
то е основна част от биосферата. Око-
ло реката за разположени жилищни 
сгради, обществени центрове и много 
паркове с дървета.  В другия тороид се 
намират основно лаборатории, работ-
ни и производствени зони и компю-
търната мегасистема, която управлява 
всички живото-поддържащи процеси 
в Колонията. Това е суперкомпютър, 
който ще бъде натоварен още със за-
дачата и отговорността да управлява, 

Фиг. 3. Трите спици представляват 
коридори с асансьори, които свързват 

тороидите с централната, непод-
вижна част. 
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напътства, пази и защитава живота на 
жителите на „Хемус”. Той ще изчис-
лява и намира най-доброто възмож-
но решение на всеки проблем и не се 
влияе от човешки емоции. Суперком-
пютърът на Колонията е наречен „СО-
ЛОМОН”. 

Космическа колония “Варна”
Космическата колония има изклю-
чително нестандартна форма, много-
функционални зони, сигурна защита 
от космически опасности и стабилна 
живото-поддържаща система. Проек-
тът е разработен от пет ученика: Вер-
гил Йотов, Димитър Анастасов, Добря-
на Колева, Пламен Петков и Ивелина 
Христова. 
Те са убедени, че: „ Колонизацията на 
космоса не е идея плод на фантазиите 

от някой фентъзи роман, а факт по-
роден от безграничното човешко лю-
бопитство. Това е логична следваща 
стъпка в човешкото развитие. Хората 
не могат и не трябва да останат зави-
сими от Земята. В динамиката на съ-
временното общество, природна сти-
хия, космически катаклизъм, свръх 
популация или човешка грешка може 
да доведе до необходимостта от нами-
ране на  по-безопасно място за живот. 
Затова възниква необходимостта от 
колонизация на космическото прос-
транство. Алтернативата за живот 
извън Земята е свързана с по-дълъг 
престой в космоса. Хората ще имат 
възможност да достигнат и да живеят 
на места, отдалечени на огромни раз-
стояния, да опознаят отблизо извест-
ни и новооткрити планети и космиче-
ски обекти, да достигнат до различни, 
нови светове и може би ще открият 
извънземен живот. Първата стъпка по 
пътя на човечеството към усвояването 
космическото пространство несъмне-
но е хората да се научат да живеят в 
открития Космос.” Космическата ко-
лония е наречена Варна. Името ВА-
РНА означава Воден град или Град от 
вода, идваща от Космоса. Обоснован 
е избора на мястото на колонията – 
Точката на Лагранж – L5 за системата 
Земя, Луна, Колония. По този начин 

Фиг. 4. Суперкомпютърът на Колони-
ята. 
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ще бъдат решени важни проблеми, 
като предпазване на живота на коло-
ниалистите от опасностите на косми-
ческата среда и наличието на бърза 
транспортна свръзка с ключови обек-
ти, като Земята и Луната. При избора 
на мястото е обсъждана възможността 
да се извлича максимална полза от об-
кръжаващата среда, без да се губи из-
лишна енергия за опазване от вредни 
влияния, като гравитация на големи 
космически обекти и радиация. 

При избора и разработката на форма-
та на колонията учениците поставят 
следните изисквания:
Да дава възможност за осигурявене на 
всички неолбходими условия за жи-
вот и работа на голяма група от хора; 
Да съчетава максимален обем при вло-
жени минимум материали; 
Да дава възможност за поетапно сгло-
бяване и пускане в експлоатация на 
съставните модули и сектори;
Да има възможност за стабилно дъл-
говременно въртене около ос с цел 
осигуряване на гравитация в рамките 
на 0.8-1.1 от земната;
Да дава възможност за разрастване, 
надстрояване и развиване, както на 
промишлени зони, така и на жилищ-
ните зони;
Да бъде максимално устойчива на 
външните условия. След детайлен ана-
лиз на основните форми за създаване 
на изкуствена гравитация – сфера, ци-
линдър, торус, дъмбел екипът взема 
решението да се опитат да съчетаят 
придимствата на всички разгледани 
форми и да отстранят техните недос-
татъци.
Младежите успешно обединяват ос-
новните форми в една конструкция. 
За това контструкцията на колония-
та, която е разработена представля-
ва комбинация от основните форми. 

Фиг. 5. Екипът на проекта
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Конструкцията на колонията е комби-
нация от цилиндри и торус. Основната 
форма, от която ще се започне изграж-
дането на колонията е цилиндър. Той 
е разположен в центъра на колонията. 
В него ще е съсредоточена промишле-
ната и научно изследователската зона. 
В това място гравитацията е нулева и 
близка до нулева. От цилиндъра чрез 
тръбоподобни свързочни модули-тра-
сета ще се осигурява връзката с жи-
лищната част. Върху тях ще се монти-
рат слънчеви панели за производство 
на електрическа енергия.
Хората, живеещи в колонията ще оби-
тават независимо един от друг функ-
циониращи модули, оформящи два 
торуса. Между двата торуса ще се раз-
положат големи полета от слънчеви 

панели, осигуряващи на колония-
та електрически ток. Двата свързани 
едни с друг торуси ще се въртят около 
центъра на цилиндъра. По този начин 
ще се създава изкуствена гравитац

Изграждане на Колонията
Централната част на колонията е с 
формата на цилиндър. Това е място-
то, където е разположена индустри-
ята. Заради малкия радиус и бавната 
скорост на въртене гравитацията е 
блзка до нулевата. Това позволява да 
се развият уникални индустрии като 
леене на специални сплави, които е 
невъзможнио да се получат на Земя-
та. Също така ще се провеждат меди-
цински експерименти, ще се обучават 
бъдещи астронавти. Заради ниската 

Фиг. 6. Колонията „Варна“

Фиг. 7. Торусите се състоят от моду-
ли с формата на ромбикубоктаедър  
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скорост на въртене по-лесно космиче-
ски кораб ще се скачи с централната 
част, отколкото с друга част от коло-
нията. Затова тук се разполага косми-
чески док и порт. Също така тук са раз-
положени съораженията за свръзка с 
Земята. Особено място в Колонията 
има Научната зона. Тя е съставе-
на от 3 функционални части. Първа-
та, най-вътрешна, е мястото, където е 
разположен супер-компютър сървър. 
Той синхронизира и следи работата 
на отделните компютри в модулите. 
Тук е и разположена уникална банка, 
един своеобразен „Ноев ковчег”. Това 
е огромна база с ДНК материали на 
всички животни от Земята, семена от 
всички растения. Така при евентуален 
катастрофален за живота инцидент на 
Земята, ще е възможно да се пресъз-

даде биосферата на планетата ни. Тук 
ще се съхраняват и стволови клетки на 
всеки един колониалист, взети още по 
време на раждането му. Ще има зам-
разени и стволови клетки на животни 
и птици като резерв за производство-
то на месо. Ноевият ковчег, както и 
супер компютърът, са разположени 
в крио-камера или камера, охлажда-
на с течен азот. Освен крио-камерата, 
тук е разположена и биосфера в нуле-
ва гравитация. Това са огромни прос-
транства със системи от резервоари 
със спирулина и хлорела, които пре-
чистват въздуха в централната част. 
Втората функционална част е биосфе-
ра, където ще се отглеждат водорас-
ли, предназначени за храна  В третата 
функционална част (отново биосфера) 
ще се разположи биологичния и ме-

Фиг. 8. Изграждане на Централната 
зона

Фиг. 9. Централна част на Колонията 
в действие
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дицинския експериментален отдел. В 
проекта са разработени още индустри-
ална зона, металообработваща зона, 
космически док, космически порт. 
Особено интересно е решението за 
жилищната част. Жилищната част 
на Колонията е разположена между 
двете сервизни части на модула Това 
е конструкция с форма на призма, чи-
ято основа е правилен осмоъгълник 
със страна 39,35 м, чиято най-голяма 
височина е 95 м, а дължината на окол-
ните ръбове е 41.422 м. Ще бъдат по-
строени осем петнадесететажни бло-
ка, разположени около парка който се 
намира в центъра на жилищна част на 
модула. Осемте блока са сътавени от 
общо 360 апартамента, на всеки етаж 
ще има по 3 апартамента. Размерите 
на един апартамент са 12м на 8,28 м 

или 99,41м2, което е равно приблизи-
телно на един неголям апартамент на 
Земята.. Конструкцията на жилищна-
та част на модула е изработена от пръ-
ти, преплетени в мрежа. Прътите са 
изработени от флурен. Това е матери-
ал, чиято молекула е сформирана от 
карбонови атоми, подредени в сфера. 
Точното наименувание на фигурата, 
която атомите образуват е Icosahedral. 
Физичните свойства на флурена би-
ват невероятни спрямо неговата маса. 
Понеже е изработен от въглерод той 
е исключително лек материал. Зара-
ди формата на молекулата му той е 7 
пъти по-здрав от стоманата. Тези му 
свойства го правят перфектен за из-
граждането на всяка конструкция. 

Фиг. 10. Общ вид на Колонията Фиг. 11. Зоните на Колонията 
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Животоподдържащи системи
В модула ще са разположени системи 
за поддържане на чистотата на възду-
ха и водата. Водата, която е за нужди-
те на колонистите е складирана в два 
контейнера всеки от които с вмести-
мост 305 356,23 литра. Единият е с 
чиста вода и е разположен в горната 
сервизна част, а вторият е с използва-
ната вода. Той е разположен в долната 
сервизна част, където е и системата за 
пречистване на водата. Използваната 
вода след пречистването се изпомпва 
до горният резервоар с чиста вода, за 
да може да бъде използвана отново. 
Вентилацията е важен процез за дос-
тавяне на свеж въздух до колонистите. 
Огромни резервоари със спирулина и 
хлорела ще се грижи за пречистването 
на въздуха. 
От психологическа гледна точка за ко-
лонистите е важно наличието на раз-
нообразие в средата на живот. С цел 
психологическа и физическа отмора и 
от естетическа гледна точка колониа-
листите ще имат модул парк. 
От психологическа гледна точка за ко-
лонистите е важно наличието на раз-
нообразие в средата на живот. С цел 
психологическа и физическа отмо-
ра и от естетическа гледна точка ние 
смятаме да разполагаме с модул во-
ден свят. Построявайки огромен мо-

дул с аквариуми обитавани от водни 
представители ние бихме могли да го 
използваме веднъж като атракцион 
и веднъж като развъдник на храна за 
нашите колониалисти. 
От огромно значение е наличието на 
място за спорт на нашата колония. 
Физическите упражнения са чуде-
сен начин за релаксация и почивка 
от стреса. Също така тренирането на 
вид спорт има голямо психологическо 
значение. Имайки в предвид тези фа-
кти присъствието на модул със спорт-
ни функции е задължително.. 
В бъдеще Колонията ще трябва да 
може да се променя заедно с нуждите 
на хората.

Фиг. 12. Вергил и Димитър създават 
дизайна на Колонията
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Чрез надстрояване на средната част 
и добавяне на допълнителни модули, 
Колонията ще може да бъде разшире-
на до Колония с 400 модула и в нея ще 
могат да живеят 100 000 души. При 
максимално използване на простран-
ството, тази цифра може да нарастне 
на 240 000 души. При разрастването 
на колонията при построяването на 
сервизните тунели със средната част 
(свръзките), през модул се измества 
мястото на свързване с торуса. Така се 
образуват четири спирали. Тъй като 

върху сервизните тунели има разполо-
жени слънчеви панели, четирите спи-
рали играят ролята на капак с панели. 
Имайки предвид човешкият фактор 
при разрастването може да се говори 
за три аспекта на развитие – психо-
логически, обществен и политически. 
От психологическа гледна точка нара-
стването на броя на населението ще 
дава възможност за по-задълбочени 
социални връзки и духовно развитие. 
Разнообразието от хора, би била бла-
гоприятна за психиката на колониа-

Фиг. 13. Рисунка на вътрешната част на Колонията от Ивелина Христова
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листите. Ще се постигне разнообразна 
среда напомняща тази на Земята. От 
социална гледна точка би трябвало 
да се наблюдават проблеми, свързани 
с нарастването на популацията на да-
ден раион. Ще бъде необходимо да се 
преразгледат старите и да се създадат 
нови професии. От политическа глед-
на точка колониалистите реално не са 
граждани на нито една от държавите 
на Земята. Първото поколение коло-
ниалисти биха носили национално-
стите на родните си места и биха гле-
дали на колонията като на работно 

място. За следващите поколения Ко-
лонията се превръща в дом. 
Това ще бъде мястото, където ще от-
раснат и живеят техните деца и вну-
ци. Първото поколение и поколенията 
след него, при изпращането на пър-
вите колонисти те ще подписват тру-
дов договор, според който по време на 
престоят им на колонията се запазват 
гражданските им права, те ще имат 
свободата да се върнат на Земята при 
собствено желание. 
Този изключително интересен проект 
младежите завършват така: „От ве-
кове хората търсят своето място в 
заобикалящия ни свят и във Вселена-
та.  Човек винаги е гледал в небето с 
увереността, че някой ден този без-
край ще му принадлежи, ще бъде не-
гов дом. Време е да напуснем нашата 
планета и да започнем да живеем в 
пространството около нас, да пре-
върнем това пространство в наш 
дом. Колонизацията на космоса е 
процес, който ще осмисли човешкото 
съществуване в близко време. Живе-
ейки и работейки в пространството 
между планетите в Слънчевата сис-
тема ние ще се научим да оцеляваме 
и да се подготвим за още по-голямо 
приключение – разселване в Галак-
тиката и усвояване на междугалак-
тичното пространство. ”

Фиг. 14. Бъдещо развитие на Колонията
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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 
австро-унгарска императрица. Седя 
си и гледам другия бряг на реката, къ-
дето казват, че сто и повече години е 
била българската граница. И си мисля 
що за българи са били ония по Кру-
мовото време и малко след това и що 
за българи има днес. Пред мене бавно 
плуват корабчета с туристи, а покрай 
мен спокойно се разхождат гражда-
ните на големия и красив град. А аз 
си седя и си мисля. Мисля си, че бъл-
гарите са били силни, когато ханове-
те им са живеели сред народа и са се 
грижели за него. Тогава и българска-
та граница е минавала посред днешна 
Унгария. После болярите са се изпо-
крили по крепости, по хълмове и вър-
хове, а народът е трябвало да им рабо-
ти ангария по 300 дни в годината. И 
границите на България тръгнали на 
югоизток. Та лека-полека стигаме до 
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 чуд-
но границите на държавата да се свият 
и още. Но все пак, мисля си, има мал-
ко 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 Никифорова и нещо дру-
го). И си мисля, че е добре да напиша 
две поредици от хроники – бели хро-
ники за светлата памет на част от тези 
хора, които градяха и пазиха науката в 
България. И черни хроники – за позо-
ра на онези – другите, които доведоха 
държавата и науката до това състоя-
ние. Ще започна с белите хроники и 
ще ви разкажа за хората, с които съм 
работил, с които сме се борили за оце-
ляването и развитието на българската 
наука и които вече ги няма. Те отидоха 
в един по-добър свят, а пък аз считам 
за важно споменът за тях да остане. 
И можете да сте сигурни, че ще наме-
ря добри думи за всеки, с когото сме 
работили за развитието, популяриза-
цията и опазването на науката в Бъл-
гария. Нека, когато нас вече ни няма, 
бъдните поколения да знаят и добро-
то, и лошото, и грозното. Нека да зна-
ят кой какво е правил и кой за какво 
се е борил. Нека да знаят истинските 

Белите хроники на Витанов
Академик Стойчо Панчев 

Автор: проф. Николай Витанов
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дела и фалшивите думи, достойните 
постъпки и лицемерието. Пък нека да 
ни съдят както намерят за добре. 
Тъжни размишления в църковния 
ъгъл по време на едно поклонение
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.  

Фиг. 1.  Нека така го запомнят бъде-
щите поколения

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

Годината 1994-та 

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 спе-
циализация при Херман Хакен – ба-
щата на синергетиката, а попаднах 
при Фридрих Бусе – 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 
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 Бусе. 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-
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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. Единият беше 
избродиран целият с огромни уравне-
ния, а на другия имаше само три и то 
не много дълги  уравнения. 
– Е, с какво искате да се занимавате 
докато сте тук?, – попита Бусе – 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 урав-
нения на единия лист определено няма 
да се справя за кратко време” – поми-
слих си аз и това бе спасителна мисъл. 
Това бяха уравненията на теорията на 
динамото (теорията за генерация на 
земното магнитно поле), създадена 
и от Бусе и изискваща суперкомпю-
три, за да се получи някакво решение.
– Ами, искам да се занимавам с тези 
– казах аз и посочих листа с трите 
уравнения. Бусе се усмихна. Това бяха 
уравненията на вариационната теория 
на турбулентността – първата теория, 
която младият Бусе 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 занима-
вам с механика на флуидите под ръ-
ководството на крупен германски 
учен. И пътищата ни със Стойчо Пан-
чев неизбежно щяха да се пресекат.

Годината 1996-та и запознан-
ството 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 
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 

 БГ НАУКА



www.nauka.bg           45 

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 
който, 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 
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 голя-
ма. Но пък името на всеизвестния в 
средите на механиката на флуидите 
германски (и американски) професор 
веднага 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-
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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. 

Фиг. 2. Прочутата монография на 
акад. Панчев за случайните функ-
ции и турбулентността, писана по 
време когато изследванията на тур-
булентността все още не бяха на 
мода (издадена на български 1965 г., 
преведена на руски 1967 г., на англий-
ски – 1971 г., на китайски – 1975 г.)

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. 

Фиг. 3. Една пионерска за България 
книга, писана по времето когато 
се запознахме с академик Панчев

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

Години 1997-1998 

Следващата година бе 1997 г.  Бъл-
гария се тресеше от социална неста-
билност, аз бях все още при Буссе и се 
замислях за бъдещето си. Стойчо Пан-
чев бе избран за академик и когато се 
срещнахме отново (пак през лятото) аз 
го поздравих, а той ме попита как вър-
вят 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 не-
прекъснато ме съветваха да не се връ-
щам или поне да не се връщам в Бълга-
рия в този момент. Академикът не ми 
каза такова нещо, но пък надълго и на-
широко обсъждахме, че има възмож-
ности за пост-докторски изследвания 
на запад и че аз все още съм млад и е 
добре да повиша квалификацията 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 ре-
дове – област, тясно свързана с тео-
рията на хаоса. Това предполагаше, 
че научните ни траектории със Стой-
чо Панчев щяха да се сближат още.

Популационната динамика и 
идеята за първата книга: 1999-
2004

За мен 1999-та бе година на големи 
промени. Прекрасното време за наби-
ране на опит в групата на Буссе свър-
ши. Бях малко тъжен, но мястото къ-
дето 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-
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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-
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 лес-
но можех да избягам и аз в Америка 
и да си клатя краката в някой кали-
форнийски или чикагски университет 
(неслучайно ви споменавам точно за 
тези университети) до пенсия. И пак 
историята 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 популации. Поддържах тясна 
връзка с академик Панчев и той беше 
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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 
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 администра-
ция на БАН, където е кафето можеше 
да се види следната гледка – нашият 
авторски колектив с доста материали 
по популационна динамика и  относи-
телно неориентиран какво да ги прави 
и един симпатичен човек, който мо-
жеше да ни даде съвет – генерал Сто-
ян Андреев. Срещата продължи доста 
повече от времето за едно кафе. Ге-
нералът ни изслуша, помисли и каза:
– Знаете ли какво, вземете и напише-
те една книга за популационната ди-
намика и националната сигурност. 
Нещата, които сте направили, са мно-
го 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 години, когато потокът от ими-
гранти по южните ни граници сил-
но нарастна вследствие на войната 
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в Сирия, ние имахме какво да пред-
ложим на тези, които трябваше да се 
справят със ситуацията – фиг. 4. И 
важна роля за този успех изигра ака-
демик Панчев, който ни осигури съ-
вет от точния човек в точното време.

Фиг. 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 
й 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 
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 й 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-
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ла и продължава да ражда българска 
майка юнашка. Сега, обаче, нека се 
върнем към нелинейната динамика и 
нейните проявления в обществото.

Социалната динамика без фор-
мули: 2005-2009 година

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 
решихме, че и в България трябва да се 
направи нещо по въпроса. И че тряб-
ва да се опитаме да запознаем българ-
ските учени – социолози, политолози, 
историци, балканисти и други с мо-
дерните математически методи, из-

ползвани в западната наука за анализ 
на обществени 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 из-
лизаше извън рамките на елементар-
ната статистика, като че ли ги плаше-
ше.  Писането на книгата напредваше, 
но с това се увеличаваше и усещане-
то, че тази книга ще бъде неразбрана 
и няма да е от полза за тези, за кои-
то бе предназначена. Имахме нужда 
от съвет от човек, дълбоко запознат 
със социологията и другите науки за 
обществото. Който отново да насочи 
траекторията на нашия малък и спло-
тен авторски колектив в правилната 
област на житейското пространство.  

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

достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
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Брой 80, лято 2015



52  Българска наука, лято 2015 г.

И тук отново на преден план излязо-
ха опитът и познанствата на академик 
Панчев. Той познаваше правилния 
човек. Понякога 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 събеседник и изведнъж 
хаосът в главата се подрежда в моно-
литна структура. Такова чудо се слу-
чи и с мен. Как стана 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, който 
бе дошъл в София специално за да ни 
даде съвет  (младежта днес едва ли се 
сеща за този човек, който живее скром-
но на север от София, но по-възрастни-
те вероятно дори леко са подскочили – 
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 Соци-
ална динамика без формули) – фиг. 5. 

Фиг. 5. Социална динамика без 
формули – втората ни съвмест-
на 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 
бях доста замислен. Стоян Михайлов 
тактично ми каза, че не бива да навли-
зам в света на социологията, тъпчейки 
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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 2008-2011...?) 
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-

Брой 80, лято 2015



54  Българска наука, лято 2015 г.

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 
– 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.

Неустойчивости, хаос и турбу-
лентност: 2010-2012

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 
нелинейни частни диференциални 
уравнения, който ни предлага меха-
никата на флуидите, с академик Пан-
чев и член-кореспондент Стефан Ра-
дев решихме да напишем една книга, 
каквато трябва да има във всяка ува-
жаваща себе си национална наука (и 
още повече в наука в страна-член на 
Европейския съюз): книга за неустой-
чивостите, хаоса и турбулентността 
в механиката на флуидите – фиг. 6. 
 

Фиг. 6. Третата ми книга с академик 
Стойчо Панчев

Член-кореспондент Радев се захвана 
с неустойчивостите, академик Панчев 
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– с хаоса, а моя милост – с турбулент-
ността. От всички нас пръв бе готов с 
ръкописа академик Панчев. Писане-
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 нужни-
те темпове. Книгата излезе през 2012 
г. и ако искате да видите на едно място 
нелинейното уравнение на Шрьодин-
гер, уравненията на Лоренц и тези на 
вариационната теория на турбулент-
ността плюс поглед върху турбулент-
ността от кулата на Лагранжевия под-
ход в механиката на флуидите – всичко 
това ще намерите в тази неголяма по 
обем книга. Писана в славните вре-
мена, когато в България имаше три-
ма човека, способни да напишат нещо 
такова. Дано и занапред да има таки-
ва времена. Но ще кажете: аха, щом 

повдигаш въпроса, драги ни Витанов, 
значи се съмняваш. Пък аз няма да от-
говоря 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 сис-
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теми. Започнахме първите разговори, 
даже започнахме обсъждане какво да 
се съдържа в книгата. И тогава ака-
демик Панчев си отиде от този свят.
Та така драги ми  читатели днес и 
читатели от бъдещето. Това бе хро-
никата на една продължителна 
съвместна работа с един благ въз-
растен човек с разностранни инте-
реси – фиг. 7, който вече го няма.

Фиг. 7. Спомени от времена-
та когато младият Стой-
чо 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 понеже стигнахте дотук в четене-
то на хрониката, частичка от него 
ще бъде и с вас. Академик Панчев бе 
един от хората, допринесли много за 
развитието и насочването в правил-
на посока на еволюцията на големи 
части от българската наука – с воде-
ните лекции, с няколкото учебника 
написани от него, с многото научни 
и научно популярни статии…  фиг. 8. 

Фиг. 8. Една от книгите на акад. 
Стойчо Панчев, допринесла много за 
обучаването на кадри и за развитие-
то на българската метеорология
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Аз се прекланям пред светлата му па-
мет и ще продължа по пътя, по кой-
то заедно вървяхме  две десетилетия. 

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. 

Фиг. 9. И нека роденият по-късно, 
като гледа този храм, да си спомня 
за оногова, който го е направил
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Днес ще ви върна далеч-далеч на-
зад във времето – в края на 70-
те и началото на 80-те години 

на миналия век. Поводът да направя 
това бе вниманието, което най-после  
и заслужено бе обърнато на Теодоси 
Теодосиев – един 70-годишен учител 
по физика от град Казанлък, подгот-
вящ десетилетия наред ученици олим-
пийци по физика, които се представят 
прекрасно на национални и междуна-
родни олимпиади и след това отлитат 
да учат в развитите западни държави. 
Няма да се отклонявам сега в приказ-
ки за качеството на националния елит 
или пък защо този елит чак сега се 
сети да почете Теодоси. Повярвайте 
ми – интересни неща мога да ви раз-
кажа тук, защото познавам както ели-
та, така и Теодоси. Откъде го познавам 
ли? Ами през лятото на 1980 г. в Мъг-
лиж, където той организираше школи 
по физика за ученици, един осмоклас-
ник му даде книга със задачи по ме-
ханика, писана от учителя по физика 
на този осмокласник. Откъде знам ли? 
Просто е –  осмокласникът бях аз. А 
днешният ми разказ е за човека, напи-
сал онази книга и за още един човек, 
който ме научи на основите на мате-
матиката. И понеже българския елит 
няма да се сети да почете тези хора, 

които тихо работиха, за да има Бълга-
рия днес (все още) качествени учени, 
нека да ги почета аз с долните някол-
ко реда. А разказът ще бъде интересен 
– ще разберете какво общо имат фи-
зиката и математиката с Мане Гарин-
ча и счупените керемиди на един по-
крив и как един младеж трябваше да 
избира между пианото и курсовете по 
немски, пък той избра… математика-
та и физиката. И така, да започваме.

Щастливото десетилетие
70-те години на миналия век бяха 
щастливо време – може би защото 
тогава бях дете. Играехме си спокой-
но до мрак по улиците, по които не се 
виждаха бедняци, ровещи по кофите 
за боклук или пък гангстери с огро-
мни черни мерцедеси и бе-ем-вета. 
То и мерцедеси и бе-ем-вета много 
нямаше. В Съветския съюз другарят 
Косигин прилагаше принципите на 
стопанската сметка в икономиката и 
икономиката растеше. Но му видяха 
сметката другарите Суслов, който счи-
таше стопанската сметка за предател-
ство към идеите на социализма и ко-
мунизма и другарят Байбаков – шеф 
на държавния планов комитет, чието 
тегло намаляваше, тъй като стопан-
ската сметка намаляваше нуждата от 
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централизирано държавно планира-
не. Та подхванаха те подмолна борба 
и подмолната борба завърши с това, 
че другарят Брежнев махна Косигин 
от министър-председателския пост. И 
реформите в Съветския съюз замряха. 
По същото време – по на юг, другарят 
Мао тъкмо бе починал и изгряваше 
звездата на другарят Дън, който под-
хождаше към икономиката прагма-
тично, а не толкова идеологически 
ориентирано. Като го нямаше Мао, на 
другаря Дън горе-долу нямаше кой да 
му пречи. И реформите в Китай тръг-
наха. 
Това ви го разправям днес, но  тогава 
бях 10-годишен хлапак и понятие си 
нямах от тези неща. Е, гледах по те-
левизията Брежнев и Никсън, после 
Брежнев и Форд, но понятие си нямах, 
защо тези дядовци са тъй важни, че да 
ги показват по телевизията. То и теле-
визия  много нямаше. Та време има-
хме много за игри, че и за други неща. 
Аз обичах да чета книги. И ги заобичах 
по следния начин. Бяхме в първи клас 
и тъкмо се бяхме научили да четем. 
Учителката ни заведе в най-близката 
до училището обществена библиотека, 
която беше до градската баня (става 
дума за град Велико Търново, където 
пишещият тези редове господин Вита-
нов се бе родил не много години преди 

описваните събития). Та записахме се 
ние за читатели и тръгнахме да си из-
бираме книжки. Аз се спрях на… коми-
ксите и си взех един комикс за прабъл-
гарите и за хан Аспарух. Картинките 
бяха интересни и бързо усвоих четене-
то, за да разбирам и текста под тъй ин-
тересните картинки. И оттогава редов-
но посещавах тази библиотека (докато 
я закриха 5-6 години след това). След 
като привърших с комиксите, минах 
на другите книги с картинки. Имаше 
едни за планетите, които ми бяха мно-
го интересни. Понеже бяха на руски, 
а ние учехме руски в училище, много 
бързо усвоих и този език. И така, днес 
с носталгия  си спомням онези лета, в 
които си седях на дървената тераса на 
къщата и си четях книжките и нямах 
грижа за нищо. Имахме етаж от къща 
в старата част на Велико Търново и 
той имаше чардак, толкова голям, че с 
приятелите играехме футбол на него. 
Щастливи времена….
Ставаха и неща, които и днес ме карат 
да се смея с пълен глас. Тогава пише-
хме с писалки. Представа си нямате, 
съвременни младежи, какви петна 
може да произведе една писалка вър-
ху един не особено качествено напра-
вен лист от тогавашна тетрадка! Но 
не затова се смея, въпреки че моите 
петна хич не отстъпваха на петната 
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на другите малчугани, а девойчетата 
ужасно ни се присмиваха. Един ден 
баща ми донесе в къщи една химикал-
ка и ми я подари. Химикалка като хи-
микалка – съвсем обикновена. Но то-
гава – в началото на 70-те години на 
миналия век химикалките бяха ново 
американско изобретение, свързано с 
космическите полети до Луната (нали 
знаете – тогава американците похар-
чили 14 милиона долара да изобретят 
нещо, с което да се пише в космоса и 
изобретили химикалката. Руснаците 
пък похарчили 0 долара, защото се се-
тили, че в космоса може да се пише и 
с молив).  Та ето ме в училище – пиша 
с химикалката и няма петна. Девойче-
тата се чудят какво става. Учителката 
и тя се чуди и се нервира. Дойде при 
мене и попита:
– Какво е това?
– Химикалка, – отговарям аз – амери-
канско изобретение. Баща ми я пода-
ри и каза, че мога да пиша, без да пра-
вя петна от мастило.
Леле, мале – американско изобрете-
ние в началото на 70-те години. Кла-
совият враг протяга хищните си ръце 
към невинната детска душа, а! Тази 
забежка веднага трябваше да се изле-
кува!
– Дай си бележника – намръщено каз-
ва учителката. И пише забележка – 

„Пише с химикалка в клас”. И ми каз-
ва:
–  А с баща ти ще си поговорим на ро-
дителската среща.
Та така, вдигна ли ви  се настроение-
то? Бележника си го пазя и ще го пре-
давам на следващите поколения, за да 
се знае как от техническия прогрес чо-
век може и да пострада, ако вземе да 
го каращиса с идеология. 
Тъй, лека-полека стигнах до 4-ти клас 
(има много какво да разказвам, но 
друг път). И вкъщи започна да се об-
съжда бъдещото ми развитие. Майка 
ми искаше да уча езици и да свиря на 
пиано и на … виолончело. Баща ми ис-
каше да ставам инженер, тоест трябва-
ше да съм добре с математиката. Мене 
никой не ме питаше какво искам, а аз 
исках да стана… футболист. И мина-
ваме към следващата глава на нашата 
история.
Финтът на Гаринча, външният фалц 
на Пушкаш и обединените армии на 
баща ми и майка ми срещу футболни-
те ми мераци. 
И тъй, реших аз да ставам футболист. 
В спортното училище във Велико Тър-
ново щеше да има футболна паралел-
ка и всички момчета се подготвяха да 
се явяват на изпитите, къде със съгла-
сието на родителите си, къде без него. 
Нали помните прочутия отбор от све-
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товното  в САЩ през 1994 г. е полови-
ната от този отбор беше от тази пара-
лелка. Но аз нямаше да съм там.
А нещата не вървяха зле. Понеже бях 
слабичко дете, реших, че трябва да  
имам предимства в опита и мислене-
то, за да се справя с конкуренцията. 
Най-напред се научих да ритам с ле-
вия крак. До хотел „Етър” имаше едно 
игрище с червени кортове – играеше 
се хандбал и тенис, а дечурлигата все-
ки ден (освен през зимата) играехме 
футбол. Ама всеки ден поне по 1 час 
преди училище (ако сме втора смя-
на) или след училище (ако сме първа 
смяна). Нямаше мобилни телефони и 
никой не те търси. Играеш си, докато 
другарят Глад не вземе връх и те насо-
чи към къщи. Та, способността да ри-
там с двата крака ми даде предимства 
пред местните малчугани. Но с трево-
га наблюдавах, че имаше и по-добри 
от мене. Тогава световен шампион бе 
още Бразилия и всичките малчугани 
бяха Пелета – имитираха този велик 
бразилски футболист, който беше як 
в краката и тичаше много бързо. Е, аз 
не бях як в краката и не тичах много 
бързо. Това, че можех да ритам топка-
та добре и с двата крака  не ми даваше 
особено предимство пред по-яките и 
по-бързи от мен Пелета. Трябваше да 
им противопоставя нещо. И се заро-

вих в книгите. А в една от тях открих, 
каквото ми трябваше – Мане Гаринча.
Аз не помня Гаринча. Сега, след 40-на 
години, вече съм гледал  брилянтните 
изпълнения на този велик футболист. 
Някога обаче имах само една книга, в 
която бе описан прочутият му финт. 
Научих го и започнах да го прилагам. 
Отначало не ми се получаваше. После 
прочетох, че краката на Гаринча не 
били еднакво дълги и затова правел 
финта толкова добре. И по време на 
мач и аз започнах да си представям, 
че краката ми не са еднакво дълги. И 
финтът започна да се получава! Пеле-
тата започнаха да имат проблеми.  До-
като се усетеха да реагират, аз вече бях 
минал покрай тях. Топката също. Но 
те  започнаха да ме ритат отзад (това 
българинът е интересно същество, 
особено ако успееш да го финтираш 
както трябва). Но пък това ме научи 
да подавам топката. Имах и още един 
проблем – завършващият удар. Отна-
чало бях много неточен и нямаше ни-
каква полза, че владеех финта на Га-
ринча (и не казвах на никого за това, 
защото всички ми бяха конкуренция). 
За да реша проблема, пак се зарових в 
книгите за футбола. И прочетох за Фе-
ренц Пушкаш и знаменитите му уда-
ри с външен фалц, които изненадвали 
вратарите. Така си беше. Пелетата се 
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мъчеха да докарат бразилския падащ 
лист при изпълнението на преки сво-
бодни удари и по други поводи и все 
не им се получаваше.  Плътният вън-
шен фалц обаче, особено с левия крак, 
вършеше прекрасна работа. Скоро ня-
мах проблеми с точността на удара. И 
бях готов за приемните изпити.
Питате се къде са Георги Василев и 
Иван Иванов? Спокойно, ще стигнем 
и до тях. Нека видим, как съдбата ме 
запрати  към математиката и физика-
та.
И тъй денят на изпита дойде. Съ-
брахме  се малчуганите кандидати на 
стадион „Ивайло”. В началото бе из-
питът по физическа подготовка. Сти-
снах зъби. Пелетата бяха по-яки от 
мене, но и моите резултати не бяха за 
изхвърляне. И тъй, не изпаднах при 
това пресяване. Следваше мачлето. 
Разделиха ни на групи от по 22 чове-
ка и тези два отбора играеха мачле на 
стадиона за 20 минути (за да ни видят 
какво можем).  Дълго време не можах 
да пипна топката – Пелетата се лъже-
ха един друг безобразно с цел да се по-
кажат пред изпитващите и на терена 
беше пълен хаос. По едно време обаче 
топката дойде при мен. Поех дълбоко 
въздух и пуснах в действие финта на 
Гаринча. След 20 секунди три Пеле-
та лежаха на земята и се чудеха къде 

съм (тревата беше хлъзгава, а ние си 
бяхме с гуменки. Цяло чудо е, че и аз 
не се хлъзнах). Отидох много вляво от 
вратата и понеже половината против-
ников отбор тръгна да ме гони (дисци-
плина никаква, но какво да искаш от 
десетгодишни хлапаци) аз подадох на 
чиста позиция на един съотборник. И 
той… би покрай вратата.  Точната  ми-
съл, която ми дойде в главата по този 
повод,  беше: „Къде си тръгнал бе, тъ-
панар, седем метра врата не можеш 
да улучиш от дузпата!” Момчешки ис-
тории. Към края на мачлето нашият 
отбор получи право да бие пряк сво-
боден удар. Поисках си и аз да го из-
пълня. Къде ще се  вредя обаче от Пе-
лета! Съдията (който беше и треньор), 
обаче ме беше забелязал. Вероятно бе 
разбрал и чий финт прилагам. Зато-
ва даде топката на най-якото Пеле и 
му каза, че ако пропусне и аз ще бия 
един пряк свободен удар, но ако вка-
рам гол, няма да се брои. Нафуканото 
Пеле опита падащ лист, който беше 
толкова жалък, че топката май няма-
ше да стигне и до вратата. И тъй, вра-
тарят я върна на съдията, а той ми я 
даде, а пък аз си я заложих. Позицията 
беше идеална и ударите от там ги бях 
доста  отработвал. Топката беше почти 
на границата на наказателното поле, 
на около 2 метра по-наляво от лява-
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та греда, гледано откъм мен. Топката 
беше и тежка и вратарят си мислеше 
вероятно, че и аз ще я ритна толко-
ва, колкото и предното Пеле. Нареди 
си момчето стената да му пази левия 
ъгъл (от моя гледна точка), а то заста-
на малко към десния ъгъл. Фатална 
грешка. Изстрелях топката с външен 
фалц с левия крак към десния ъгъл, 
както бях тренирал десетки пъти и на 
червената настилка, и на игрището на 
старото военно училище, където също 
играехме. Вратарят не мръдна – каза 
си, че топката излиза в аут. Е, тука е 
прелестта на външния фалц – топката 
уж излиза в аут, но всъщност се заби-
ва в горния десен ъгъл.  Треньорът ме 
погледна, а противниковите играчи го 
наобиколиха – „Другарю съдия, друга-
рю съдия, ама вие казахте,  че този гол 
няма да се брои…” Хвана ги шубето. А 
аз бях доволен. Май-май щях да ста-
на футболист. Какъв наивник съм бил! 
Имаше още медицински прегледи да 
минавам.
А родителите ми имаха връзки в меди-
цинските среди – майка ми работеше 
в болницата. Резултатът – изведнъж 
се оказах болен и дефектен, че няма 
да порасна, ако тичам и не знам какво 
още. Така ми говореха жално и при-
скърбно баща и ми и майка ми, като 
ми обясняваха как съм пропаднал 

на медицинския преглед. Аз се упла-
ших – нима съм толкова болен? Ами, 
ами – семейството беше решило, че аз 
пройдоха-футболист няма да ставам, а 
ще имам хубава професия. И бе взело 
мерки.
И тъй други станаха футболисти, а аз 
трябваше да продължа да уча в общо-
образователното училище „Димитър 
Благоев”, което беше срещу пощата. 
Понякога си мисля, какво ли щеше 
да бъде през 1994 г., ако в онзи от-
бор имаше един централен защитник 
който владееше финта на Гаринча и 
външния фалц на Пушкаш и освен 
това имаше доказано известно коли-
чество интелект в главата. Дали ита-
лианската защита щеше да удържи на 
полуфинала? Но минало – заминало.
И тъй, моя милост започна пети клас, а 
в къщи се разгоря тиха война относно 
моето бъдеще. Та да повторим – майка 
ми искаше да уча езици и да свиря на 
пиано и... на виолончело. Баща ми ис-
каше да стана инженер, за което тряб-
вало да се учи математика. А аз седях 
по средата и си четях книжките от биб-
лиотека – „Тримата мускетари”, „20 
години по-късно”, „Граф Монте Крис-
то” и много книжки за астрономията 
– за далечните звезди и планети, сред 
които един ден ще пътуваме. 
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В началото на войната надделяваше 
майка ми. И тъй аз бях записан на 
немски и виолончелото беше на път 
да бъде купено. Тогава учителката ни 
по математика прати целия клас на 
олимпиада по математика. Аз (за го-
лямо учудване) спечелих трета награ-
да. Гордо донесох в къщи наградата 
– един комплект прибори за храна от 
търновската ножарска  фабрика, как-
то й казвахме. Изведнъж позициите 
на баща ми се усилиха. И бе изработен 
следният компромис – ще продължа 
с курсовете по немски (доста полез-
но ми беше) и ще ставам инженер. А 
по-малката ми сестра ще учи езици и 
ще свири на виолончело и пиано. Уф, 
отдъхнах си. Музикант от мене няма-
ше да стане – пеенето не ми вървеше.  
Свиренето – ами съвсем никак не ми 
вървеше.
Оттам нататък се явявах на всякакви 
олимпиади и напълних къщата с ком-
плекти с прибори за хранене. Живеех 
си почти безгрижно през онези светли 
детски години. И ето ме в 7-ми клас. 
Беше започнал вторият срок и една ве-
чер бях извикан на масата в хола пре-
ди вечеря (което беше свързано обик-
новено с това, че родителите ми бяха 
разбрали за някоя беля и ми четяха 
конско, но за тези неща ще ви разкажа 
друг път). Та, стоя аз прав, а там седна-

ли баща ми и майка ми и прабаба ми, 
която живееше у нас. И баща ми ми за-
явява със сериозен тон, че е време да 
се замисля за бъдещето си. И докато аз 
се мъча да схвана за какво иде реч, той 
ми обяснява, че имало едно елитно 
училище – Математическа гимназия 
и че ако искам да стана инженер (а аз 
след футболния провал не исках вече 
никакъв да ставам) трябва да канди-
датствам там. Пък ако не успея, ще ви-
дим какво ще правим. Почесах се зад 
врата и рекох „Ами добре” – радостен, 
че някои бели ще останат неразкрити. 
Баща ми даде някакъв сборник със за-
дачи (за олимпиади по математика!) 
и започнах да ги решавам. Не ми бяха 
никак лесни, нямаше обяснения на 
решенията, а имаше само отговорите 
на задачите. Нямаше кой да ми показ-
ва, а и на курсове не ходех. С две думи 
– всички предпоставки за провал. И се 
явих на изпита.
Помня, че доста се потих. Задачите ми 
бяха трудни, а и аз нито бях достатъч-
но подготвен, нито пък бях правилно 
подготвен. Писах каквото писах и из-
лязох. В къщи казах, че май нищо не 
съм направил. Това не беше посрещ-
нато особено радостно. Зачакахме обя-
вяването  на резултатите. И след ня-
колко дни отидох да ги видя. Какво да 
гледам – мислех си, под чертата ще да 
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съм. Гледам, гледам приетите – мен ме 
няма в началото на списъка, няма ме 
в средата, че и към края ме няма. Аха, 
чакай – този третият отзад напред не 
съм ли аз? Аз съм, бе! Ха-хааааа, приет 
съм!!! Най-накрая и на нашата улица 
да изгрее слънце! Нашите не повярва-
ха. На другия ден отидоха лично да се 
убедят. След това една седмица никой 
не ме закачаше. Май щеше да излезе 
инженер от мене.

И оттук нататък – накъде?
Лятото след 7-ми клас беше много 
щастливо. Аз не осъзнавах, че скоро 
животът ми щеше да се промени зна-
чително. Но родителите ми осъзнаваха 
и не ми се месеха във ваканционните 
занимания. Даже ми купиха учениче-
ски костюм и  избраха по-голям номер. 
Очакваше се значи да порасна, което и 
стана в следващите години. Та, дойде 
15 септември и ето ме в гимназията (тя 
беше в сградата, където е сега езико-
вата гимназия).  Половин час по-рано 
и първи на двора. А покрай мене няма 
никой. Е, посъбрахме се и ни разпре-
делиха по класове. Хем по език, хем по 
успех. Значи най-добрите на изпитите 
– в А клас, те ще учат английски и ще 
практикуват информатика (училище-
то имаше голям компютър, работещ 
с перфокарти). Средните по успех – в 

Б клас. Те ще практикуват електрони-
ка (в Търново имаше електронна про-
мишленост тогава) и половината ще 
учат английски, а другата половина – 
немски. Слабаците като мене – във В 
клас, учат немски и практикуват  стру-
гаро-фрезистки дейности. Тоест учени 
от тях няма да станат, ама инженери 
ще излязат. Аз бях недоволен – искаше 
ми се и аз да програмирам или схеми 
да сглобявам – а то стругаро-фрезист. 
Да де, но днес съм доволен. „Майстор” 
в дома ми почти не влиза. И жена ми 
е доволна. Но кой да знае, че ще дой-
дат времена, когато най-полезни ще 
са уменията, получени като шлосер, 
а не тези, получени като програмист 
на компютри с перфокарти или като 
производител на електронни схеми от 
епохата преди интегралните схеми. 
Тъй – та, казах си аз: щом някога се 
оправих с Пелетата, ще се оправя и с 
тези, дето учат английски, програми-
рат и лепят транзистори по интеграл-
ните схеми. Ще ги победя на полето 
на науката. Да-а-а, ама на полето на 
коя наука. Всичко ми  беше интересно. 
Учителите бяха подбрани, а Матема-
тическата гимназия бе наистина елит-
но училище. Химията ми беше инте-
ресна, историята ми беше интересна. 
Биологията ми беше интересна, а и 
учителката по биология ни беше клас-
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на. Но най-интересни ми бяха матема-
тиката и физиката. И тук стигнахме до 
Георги Василев и Иван Иванов.
Георги Василев бе учителят ми по фи-
зика. Един слабичък, вече възрастен 
човек, син на бежанци от Тракия, как-
то той ми разказа по-късно. Иван Ива-
нов, или както му казвахме бай Иван, 
беше учителят ми по математика. Пъл-
на противоположност на Василев – як 
импулсивен мъжага с къдрава коса 
(и доста по-млад). Тези двамата бяха 
нещо като Брадистилов и Тагамлицки, 
но без неявното съперничество, защо-
то Василев и Иванов бяха от различни 
области на знанието, а и бяха учители, 
тоест нямаха щения да правят нещо 
за развитие на науката. Задачата им 
беше да ни учат на физика и матема-
тика и те прекрасно си я изпълняваха.
В допълнение стилът на преподаване 
на двамата бе много различен. Геор-
ги Василев обясняваше подробно и за 
никъде не бързаше. Важното при него 
беше съответното явление да се разбе-
ре, а това, което се случва при решава-
нето на задачата или при преподава-
нето на урока, да ти влезе в съзнанието 
и да остане там задълго. И  докато Ге-
орги Василев залагаше на качеството, 
бай Иван залагаше на диалектическия 
закон за преминаването на количест-
вените изменения в качествени. Ина-

че казано – караше ни да решаваме 
колкото се може повече задачи, за да 
се научим да ги решаваме бързо. При 
бай Иван (поне в началото, докато му 
свикнем) бяхме в постоянен стрес.
На мене ми беше много интересно. 
Аксиомите на математиката и закони-
те на Нютон в механиката ме привли-
чаха, защото ми позволяваха с малко 
знания да решавам много  различни 
задачи. Бях учуден от себе си. Меха-
никата ми се удаваше и скоро станах 
най-добрият решавач на задачи. Това 
бе забелязано от Георги Василев и той 
ме покани в кръжока по физика (има-
хме допълнителни занимания през 
седмицата, да научим нещо повече и 
тези от по-горните класове да се под-
готвят за олимпиади). Бай Иван за-
късня с кръжока, а и имаше ученици, 
които решаваха задачите по матема-
тика по-бързо от мене. Аз не бързах, 
доста ги обмислях и се възхищавах на 
самите решения, когато ги намирах. 
Това отнемаше време, а решавачите 
на задачи прагматично ги решават, 
без да разсъждават за хитрия трик 
или сложното хрумване, което довеж-
даше до решението. Количествените 
изменения трябваше да преминават в 
качествени и то бързо. Та докато аз си 
се възхищавах, те си бичеха задачите. 
Бай Иван ценеше скоростта. Георги 
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Василев ценеше мисленето. Един ден, 
докато си се мотах, решавайки някак-
ва задача за пумпал и възхищавайки 
се на хитрия начин, по който бях дос-
тигнал до решението, той ми каза, че 
велик олимпиец от мене няма да изле-
зе, защото нямам навика да решавам 
бързо задачи. Но, каза ми той, един 
ден ще ги надминеш по постижения 
тези всичките от тоя випуск, а може би 
и някои от тези – и посочи портрети-
те на учениците, спечелили медали на 
международни олимпиади. Да, мла-
дежи, не само Теодоси произвежда-
ше успешни олимпийци. И Василев в 
Търново правеше същото. Къде ли са 
сега тези даровити деца? Как ли се е 
развил животът им? 
Но да не се отплесвам. Като видя, че 
ми е интересно, Георги Василев започ-
на да ми дава  да чета книжки за ме-
ханиката. А аз забелязах нещо стран-
но в тия книжки – а бе, всички големи 
специалисти по механика бай Иван ни 
ги разправяше като големи математи-
ци. Нютон, Ойлер, Бернули, Лагранж 
и други такива. Странно, помислих си 
тогава. Сега вече ми е ясно – механи-
ката е доста свързана с математиката. 
Полека-лека се насочвах към матема-
тиката и физиката. Май нямаше да 
ставам инженер. Но тогава не се за-
мислях по въпроса. Бях в 8-ми клас и 

животът беше пред мене.

Школата в Мъглиж
И тъй, кроткият нрав и спокойните 
обяснения на Георги Василев надде-
ляха над по-доминантния характер на 
бай Иван и кабинетът по физика ста-
на най-любимото ми място в гимна-
зията. Не защото математиката не ме 
интересуваше. Напротив – алгебрата 
и тригонометрията много ми вървяха. 
Двумерната геометрия някак не ми се 
удаваше, но когато измеренията става-
ха три, си представях добре нещата и 
решавах трудните задачи. И до днес се 
чудя защо е така –  геометрията в рав-
нината много ме мъчеше. Бай Иван ни 
поддържаше формата с непрекъснати 
контролни, а класните при него бяха 
връх на неприятните емоции. Може 
да напиша как се оправяхме с това, но 
някой друг път. Бай Иван искаше да 
сме добри в математиката и ни се ка-
раше. Ние, като младежи, му отгова-
ряхме като от време на време бягахме 
от час. При Георги Василев нямаше 
такива неща. Пък и той ни показваше 
експерименти – кабинетът по физика 
бе много добре екипиран и на нас ни 
беше интересно да наблюдаваме едно 
или друго увлекателно явление. В края 
на 8-ми клас дойде ваканцията. Аз бях 
щастлив в новото училище. А Георги 
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Василев ни прати няколко човека на 
школа в Мъглиж – в механотехникума 
или както се казваше тогава това учи-
лище, забравих вече. На изпроводяк 
ми даде една книга със задачи по фи-
зика, която бе писал той и ми каза да 
я предам на Теодоси Теодосиев, който 
водеше школата. 
И тъй пристигнахме в Мъглиж. Учи-
лището изглеждаше доста ново, а на 
покрива му Иван и Марио – участни-
ци в школата от Стара Загора, бяха 
разположили един телескоп (стандар-
тен училищен) и денем наблюдаваха 
слънчевите петна, а нощем – звездите. 
Понеже и на мен ми беше интересно, 
те ме взимаха със себе си на покрива и 
така по обедните горещини рисувахме 
слънчевите петна върху лист хартия, а 
вечер гледахме звездите и галактики-
те. Подариха ми и една звезда карта. 
И днес – 35 години по-късно още си 
я пазя в къщата на село и когато оти-
да там, винаги я разгръщам. Имам си 
програма на компютъра, която е мно-
го информативна от тази карта, но 
картата връща спомени от моето дет-
ство и затова я пазя нависоко и далеч 
от мишоците,  които от време на вре-
ме успяват да влезнат в къщата и под-
гризват старите книги на родителите 
ми по долните рафтове на библиоте-
ката. Да, в тази селска къща главното 

имане е библиотеката с книги, които с 
интерес четях през летните ваканции, 
част от времето на които когато пре-
карвах там. Но да не се отплесвам.
Теодоси водеше занятията на високо 
ниво. За мен обаче материалът тече-
ше бързо и от време на време изпусках 
нишката. Както вече казах, не бях от 
типа бързи решавачи на задачи, оби-
чах да обмислям нещата. Към края на 
първия ден му дадох книгата и той ми 
благодари. След школата повече не го 
видях, но се радвам, че поне той  полу-
чава малка благодарност за големия 
труд, който е положил. 
Две седмици се изтърколиха бързо 
и школата свърши. Понаучих нещо 
от Теодоси и се върнах със звездната 
карта в къщи, твърдо решен да науча  
имената на звездите по небето. Имаше 
две места, откъдето можеше да наблю-
давам съседския покрив, на който спо-
койно можех да се качвам от нашия 
чардак и градината на къщата (да, въ-
преки, че живеехме в центъра на Ве-
лико Търново – на улица Иван Панов 
16, къщата  си имаше градина, където 
прабаба ми садеше цветя и домати и 
до градината беше нашето мазе, до 
което аз си гледах един гълъб. По едно 
време ми дожаля да го държа в кафез 
и го пуснах. Той се връщаше два – три 
дни, защото го хранех с трошички, 

Брой 80, лято 2015



www.nauka.bg           69 

но след това изчезна нейде по белия 
свят. Докривя ми, но оттогава обичам 
животинките и днес докторантите ми 
се оплакват, че хамстерът ми се рад-
ва на много по-голямо внимание от 
тях. Е, хамстерът ми не ми дава акъл, 
когато го карам да свърши работа ня-
каква хамстерска работа – например, 
да гризне някоя ядка, а пък и нощно 
време с него си правим срещи пред 
хладилника, където той тъпче бузите с 
фъстъци, а аз си пийвам бира и му раз-
казвам какво се е случило през деня. А 
той стои и слуша – стига да му пода-
ваш поредния фъстък. И гледа весело 
с черните очички, все едно, че казва 
– „не се ядосвай, шефе и дай тука още 
един фъстък”). 
Пак се отплеснах. И тъй – покривът 
на комшиите беше по-удобното място, 
защото от него се виждаше повече от 
небето – в ъглите на градината имаше 
дървета, които закриваха  някои съз-
вездия. За две седмици се ориентирах 
в съзвездията и вече кроях планове 
да наблюдавам и метеорните потоци 
през есента. Купих си астрономически 
справочник, а баща ми намери и бино-
къл отнякъде. Взех си от библиотеката 
книга за телескопите и реших да си на-
правя сам телескоп. И понеже нямах 
опита да си полирам огледало, отидох 
и си купих две лещи от  магазина за 

очила и по книжката си направих те-
лескоп от тях и от две парчета картон, 
които боядисах в черно от тази стра-
на, която щеше да е вътре в телеско-
па. Телескопът стана дълъг към метър 
и половина и имаше всички паразит-
ни оптически ефекти, които могат да 
се появят при един телескоп. Луната 
и кратерите й обаче се виждаха доста 
добре и бях горд, че със собствените 
си ръце съм направил нещо, което да 
ми върши работа при изследването на 
звездното небе.
Наблюдателните комшийски бабички 
обаче сравнително бързо откриха нощ-
ните ми похождения на комшийския 
покрив. Ей, опасно нещо са тия бабич-
ки – денем и нощем дебнеха младе-
жта. Както се казва, бях наковладен на 
родителите ми и те се принудиха да ми 
забранят да ходя по комшийския по-
крив, за да не счупя някоя керемида. 
И тъй гледането на звездите се прене-
се в градината и така през тази и през 
следващата година. След което  спря, 
защото къщата ни бе съборена, за да се 
появи бетонното чудовище, което сега 
е до паметника на обесените в Търно-
во. Ако щете, вярвайте – някога там 
имаше гора, в която си губехме топ-
ките – казвахме и Патерника и беше 
прекрасно място човек да си играе на 
криеница там. И, след като ни събори-
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ха къщата, ни пратиха в една панелка 
в квартал Бузлуджа или както народът 
го нарича – Пишмана. 
Но до това време имаше още година и 
нещо и в 9-ти клас почти всяка вечер 
се прибирахме пеш заедно с Георги 
Василев, тъй като той живееше до па-
метника на Васил Левски, а аз – мал-
ко по-нататък до паметника на обесе-
ните. И докато ходехме, си говорехме. 
Тогава той пак ми каза, че велик олим-
пиец от мене няма да излезе и че не 
трябва да се притеснявам, че другите 
решават задачите по-бързо от мен. Ва-
жното, казваше ми той – е да можеш 
да мислиш правилно. Рано или късно, 
всеки проблем ще бъде решен. И ми 
даваше книги, които развиваха ми-
сленето. Книгите тогава бяха руски, на 
други езици научна литература почти 
нямаше и руските ми изглеждаха по-
добре написани от нашенските. Най 
ми хареса една книга на Маковецкий 
– „Смотри в корень” (Гледай в коре-
на), чийто стил съвпадаше с моя на-
чин на работа. И до днес си я пазя и 
друга такава книга не съм виждал. А 
от тази книга най-голямо впечатление 
ми направи задачата, в която с помо-
щта на теорията на вероятностите се 
показваше, че доста голям процент от 
живите същества на извънземна пла-
нета трябва да приличат по форма на 

съответните земни аналози. Гледай 
ти, гледай ти – казах си. Теория на ве-
роятностите. Оттогава я заобичах тази 
теория и до днес редовно я прилагам.
След механиката учихме термодина-
мика. И там имаше  малко на брой 
принципи, познаването на които по-
магаше на човек да се оправя в неща-
та. Георги Василев ги преподаваше 
майсторски. След това дойдоха елек-
тричеството и магнетизма, които не 
ми бяха толкова интересни тогава. 
Нито пък атомната и ядрената физи-
ка. Друго си беше механиката и тер-
модинамиката – око да види, ръка 
да пипне. След  неуспеха с телескопа 
елекромагнетизмът и оптиката не ми 
бяха по душа. 
С течение на времето нещата и при 
бай Иван се успокоиха. По-точно свик-
нахме му на лютия нрав. През лятото 
между 9-ти и 10-ти клас покрай зада-
чите по физика изчетох една книжка 
по интегрално и диференциално смя-
тане и се научих сам да интегрирам и 
диференцирам. Помня как се радвах 
като малко дете, когато успях да изди-
ференцирам функцията три пъти хикс 
на квадрат (ама както си му е реда по 
дефиницията на производна с грани-
ци). От време на време си купувах по 
някоя специализирана книга. Веднъж 
си купих българския превод на хид-
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родинамиката на Ландау и Лифшиц. 
Ама само си я купих. Погледнах вътре 
и нищо не разбрах. Реших, че механи-
ката на флуидите е сложно нещо и не 
я четох повече. Не я четох и по-късно 
в университета, даже по едно време 
споделях със състудентите, че съм чел 
всичко от Ландау и Лифшиц (щото в 
катедрата по теоретичната физика то-
гава имаше преподаватели, за които 
светът се въртеше около томовете на 
Ландау и Лифшиц, писани 40 годи-
ни преди това). Въпрос на чест беше и 
горките студенти да ги четат. Четох ги 
и аз. Не казвам, че не ми беше полез-
на без хидродинамиката. Тя никога 
няма да ми потрябва – казвах им аз. А 
днес ви казвам пък на вас – никога не 
казвайте никога. Не знаете какво ви е 
нагласил за живота големият шеф в 
небесата.  
Продължавах да се явявам на  олим-
пиади, както по математика, така и 
по физика. Комплектите с прибори за 
хранене в къщи станаха доста много. С 
добрата тренировъчна дейност в кръ-
жока на Георги Василев достигнах два 
пъти и до 4-ти кръг на олимпиадата по 
физика. Без особен успех обаче – си-
лата не беше в това да решавам задачи 
за време. Както казваше Георги Васи-
лев – аз бях от маратонците, а не от бе-
гачите на 100 метра. И докато време-

то си вървеше, а ние приближавахме 
към края на средното си образование, 
започнахме да се замисляме какво ще 
правим оттук нататък с живота. Към 
края на 10-ти и в началото на 11-клас 
(ние бяхме от последните, които учи-
ха до 11-ти клас – след нас смениха 
системата на средното образование) 
учителите започнаха да говорят с нас 
по тези въпроси. И всеки учител гово-
реше по своему. Георги Василев обяс-
няваше надълго и нашироко какви са 
перспективите, ако човек се занимава 
с физика и по-нататък в живота. Освен 
че може да се занимава с наука, човек 
можеше и да се занимава с доста инте-
ресни други професии, като да работи 
в ядрената енергетика, например (то-
гава Чернобил още не се беше случил). 
И тъй нататък и тъй нататък. Бай Иван 
бе по войнишки кратък и ясен – спо-
ред него човек можеше да се занимава 
и с други неща, но най-добре беше да 
стане математик. Аз не виждах особе-
ни перспективи да ставам математик. 
Общо взето за  мен това се свеждаше 
до няколко професии. Или да стана 
професор и да обучавам студенти (за 
което си нямах вяра, че може да ста-
не тогава) или да стана учител като 
бай Иван (което не ме влечеше) или 
да стана програмист в някой изчис-
лителен център (от което не отбирах 
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много, тъй като ако още не сте забра-
вили, се обучавах за стругаро-фрезист, 
че накрая и разряди взех и за стругар, 
и за фрезист). Та, както усещате, при 
мен везните бавно започнаха да се на-
клоняват към физиката, още повече 
че там два пъти ходих на подборни-
те кръгове на олимпиадата. Може да 
не бях суперолимпиец, но все пак бях 
доста добър и още нещо – бях доста 
трениран от бай Иван и добре се опра-
вях с математическите методи във фи-
зиката и особено с диференциалното и 
интегралното смятане и с теорията на 
вероятностите (която изучавах по вре-
ме на ваканцията между 10-ти и 11-ти 
клас). И тъй един ден количествените 
натрупвания преминаха в качествено 
изменение и казах на нашите, че ис-
кам да кандидатствам физика. Баща 
ми беше доволен, тъй като имаше и 
специалност инженерна физика (той 
не беше оставил надеждата да ме види 
инженер и упоритостта му до извест-
на степен бе възнаградена – видя ме 
професор по… математика, тоест мно-
го умен човек, макар и не в областта, 
в която си бе представял). Сестра ми 
имаше успехи с пианото и майка ми 
не се занимаваше с мен. Месец май 
24-ти дойде бързо, за абитурентския 
си бал ще ви разкажа друг път, а след 
него се затворих за 54 дни на село, за 

да се подготвям за приемните изпи-
ти за Софийския университет. Праба-
ба ми бе командирована с мен, за да 
поддържа логистиката покрай моята 
подготовка. Помня, че ставах много 
рано сутрин и ходех за гъби в горите 
покрай селото (имаше толкова много 
гъби, че раздавах и на съседските ба-
бички), а бабичките се грижеха за това 
да съм добре нахранен.  Подготвих се 
добре – изкарах 5.50 на изпита по фи-
зика, 5.75 по математика (трениров-
ките на бай Иван дадоха резултат, а 
и за 54 дни изреших един сборник от 
задачи за кандидат–студенти – пазя 
си го още на село). На обществозна-
нието също се представих добре, ма-
кар и да не помня вече какво се падна 
тогава през далечната 1983 година. И 
тъй, резултатът бе логичен – доброто 
ми образование в елитната Търновска 
математическа гимназия и усилията 
на Георги  Василев и Иван Иванов да 
ме научат на физика и математика се 
увенчаха с успех. Август 1983 г. беше 
време за почивка, септември също и 
на 29-ти септември влязох в казарма-
та за 2 години – така беше ситуацията 
тогава. Студената война беше в разга-
ра си. Но това е друга история, за коя-
то може да ви разкажа друг път.

Така приключи интензивното ми об-
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щувани с Георги Василев и с бай Иван. 
Видяхте как стъпка по стъпка малчу-
ганът, който много искаше да стане 
футболист и влезе случайно в елит-
ното училище, се превърна в младеж, 
който реши да посвети живота си на 
естествените науки и на който най му 
се удаваше механиката – тази инте-
ресна плетеница от физика и матема-
тика. Ден след ден и стъпка по стъпка, 
учителите ми по физика и математика 
започнаха да залагат основите на това, 
което съм днес. Днес от далечината 
на десетилетията мога да кажа, че те 
и двамата бяха прекрасни учители. 

Много съм им благодарен. Те ми дадо-
ха знания, които помогнаха на моето 
развитие в един тежък момент на дъл-
гогодишни социални промени. Те ми 
посочиха пътя, по който тръгнах и по 
който вървя и днес. Затова с удоволст-
вие им издигам неръкотворен памет-
ник с този разказ. Нека този паметник 
да стои неподвластен на бурите и раз-
рухата и да напомня за тези скромни 
хора, които показва пътя в живота на 
много такива като мен. 

Учители мои, благодаря ви! 
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Какво е неформално образова-
ние?

Спекулира се с това какво е не-
формално образование. Не 
всичко интерактивно и различ-

но от програмата в училище може да 
се нарече неформално образование. 
Неформалното образование е необят-
но, това е място, където човек може 
да експериментира, да създава нови 
методи и технологии на образование. 
Сега е ред да се отворят вратите за не-
формалното образование. Неформал-
ното образование е процес, при който  
човек придобива  различни умения и 
знания чрез собствен опит и собстве-
ни нужди.

Когато говорим за неформално уче-
не, трябва да имаме предвид няколко 
най-важни принципа:
На първо и най-важно място е, че се 
случва в неформална обстановка – из-
вън образователни и обучителни ин-
ституции, където има регламентиран 
ред.

Това е процес, който е по-скоро прак-
тически, отколкото теоретичен. За-
това в този процес се характеризира 
най-вече с израза учене чрез правене 
– learning by dоing – защото хората се 

учат докато правят нещо, а не докато 
слушат някого.
Друг важен момент в неформалното 
учене е процесът, в който човек сам 
определя посоката.

Неформалното образование не е курс 
на обучение. Не може да бъде интен-
зивен или съботно-неделен курс – това 
е един краткосрочен или дългосрочен 
процес, чието времетраене човек сам 
избира. Това е личен избор.

В този вид учене не се получава ди-
плома или сертификат, това е един 
процес, който обогатява личните уме-
ния и постижения, които не могат да 
се впишат в един документ.

Автори: Росен Теодосиев 
    Петър Теодосиев

Полезни практики в неформалното 
образование - БГ НАУКА

Статия от брой 57 на сп. “Българска наука”
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Списание и онлайн медия
Всичко започна още когато бяхме 

ученици, по онова време думи като: 
„учен“, „наука“, „списание“ звучаха 
толкова странно, че никога не бих ги 
събрал на едно място. Тогава започ-
нахме да търсим какво в образовател-
ната система липсва и коя е причината 
да има толкова голяма пропаст между 
учениците и учителите, къде е пробле-
мът. В един момент в четене и търсене 

на различен тип статии, материали, 
форуми и сайтове ние осъзнахме, че 
има липса на това, което в момента на-
ричаме БГ Наука или казано по друг 
начин – платформа за неформално 
образование.

Още тогава създадохме фирма, коя-
то никога не проработи като такава, 
а едва преди по-малко от две години 
създадохме и сдружение, чрез което да 
имаме възможност да кандидатстваме 
по различни европейски програми в 
сферата на неформалното образова-
ние.

След стартирането на списание 
„Българска Наука“ през зимата на 
2005/2006 г., то успя да спечели чи-
татели и ентусиасти, които да изпра-
щат свои материали и да предлагат 
различни идеи за подобряването на 
самото издание. Целта, с която стар-
тира и продължи да се развива, е то 
да се разпространява безплатно в ин-
тернет, да осигури възможно най-до-
брата, интересна и подробна инфор-
мация относно науката, като достъпно 
я предоставя за възможно най-много 
потребители на интернет. 

Списание „Българска наука“ се из-
дава от „Българска Наука” ООД и 
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Сдружение „Форум Наука“, разви-
ва се с много добро темпо, предлагайки 
на посетителите си най-разнообразна 
интересна и нова информация, поле 
за изява и място за коментари с други 
потребители в многото интересуващи 
ги области на знанието, като бързо се 
превърна в най-голямата и динамич-
на научна общност в интернета на 
България.  Това не означава, че само 
учени четат или пишат в списанието 
„Българска наука”, дори напротив. Ог-
ромна част от авторите са хора, чиито 

интереси надхвърлят средното четене 
на дадена тема и стават „специалисти” 
без дори да имат нужното образова-
ние за това. Имаме потребители, кои-
то правят собствени изследвания на 
дадени теми от историята – ровят се в 
архиви, четат документи в оригинал и 
т.н. само и само да се запознаят под-
робно с материя, която частично е из-
следвана от науката. Така неформал-
но всеки сам образова себе си, а чрез 
собствените си изследвания и други 
потребители, читатели. Важно е да се 
каже, че специалисти проверяват вся-
ка теория, публикация и въобще вся-
какъв тип информация, постъпила за 
публикуване в списанието „Българска 
наука”, за да не се допускат грешки и 
неправилно информацията да бъде 
сметната за истина.

Огромна част от работата по самото 
списание, сайт и форум се извършва 
от млади хора – доброволци. Самият 
процес на работа, което е преводи, ре-
дакция, техническа работа по самия 
сайт или списание е в същността си 
неформално образование. Всеки из-
вършен процес научава и затвърждава 
наученото от доброволците, като това 
се прави само от хора, искащи да нау-
чат повече в тази сфера.
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Сред работата покрай интернет изда-
нието ние организираме и много раз-
лични събития, свързани с науката и 
неформалното образование извън са-
мия интернет.

От 2009 г. до сега участваме като съор-
ганизатори на „Фестивала на Българ-
ското Образование”, организирахме 
първия за България конкурс за Късо-
метражен документален филм, участ-
ваме в различни семинари на БАН, 
участвахме в организирането на пър-
вия проект за космическо образование 
в България „Космически предизвика-
телства” на сдружение „Циолковски”. 
Участвахме като съорганизатори и 
медийни партньори на първия за Бъл-
гария „Софийски Фестивал на Наука-
та”, организиран от Британски съвет 
– България и много други инициати-
ви, свързани с неформалното образо-
вание.

Друг интернет медиен проект, 
който се занимава с неформално 
образование, е радио Бинар. 
В това радио, което е изцяло изнесе-
но в интернет може да се чуят и видят 
предавания на различна тематика, 
тъй като самото студио е снабдено и с 
видео камери, които показват в реал-
но време самите водещи и гости. Авто-

мобили, литература, музика, култура 
и наука са само част от темите на ра-
диото. Тук ще спомена повече за науч-
ното предаване „Рибен буквар”. „Ри-
бен буквар” е седмично предаване за 
наука, което се излъчва на живо всеки 
петък от 18 до 20 часа по интернет ра-
дио Бинар.
Екипът на предаването – Александри-
на Ал-Джасем и д-р Иван Христов, се 
фокусира върху научни теми, които 
са актуални и предлага на разбираем 
език академична и умерена дискусия 
върху различни проблеми от областта 
на науката. Всеки път специалисти от 

различни области са гости в студиото 
на „Рибен буквар” – за обсъждане и 
отговори на въпроси от аудиторията в 
чата на Binar.bg.

Младежки проекти и обмени
Европейската Комисия заедно с локал-
ните министерства на всяка държава, 
занимаващи се с младежите, промоти-
ра конструктивен диалог между пра-
вителствата, младите хора и техните 
организации. Целта е създаване на ак-
тивно гражданство сред младите хора, 
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увеличаване на социалната интегра-
ция и гарантиране, че младежкото из-
мерение е взето предвид в другите по-
литики на ЕС.
Тази политика се подкрепя от кон-
кретни действия под формата на спе-
цифична програма за младите хора: 
„Младежта в действие“.
Ролята на Комисията е да гарантира 
гладкото и ефективно управление на 
тази програма и да наблюдава негово-
то изпълнение на национално и евро-
пейско ниво. 

Комисията също е отговорна за осигу-
ряване на съгласуваност на програма-
та, както и по-нататъшното развитие 
на различните й дейности, по-специ-
ално чрез разработване на цялостна 
стратегия и приоритети.

Освен това Комисията се стреми да га-
рантира прозрачност на действията на 
ЕС в областта на младежта, както и на 
ефективното разпространение и из-
ползване на резултатите от програма 
„Младежта в действие“.

Ние от Сдружение „Форум Наука” се 
занимаваме активно с разпростране-
ние на информация относно младеж-
ки проекти по програма „Младежта в 
действие”. Чрез списанието, Facebook 
страницата на списанието и самият 

сайт Nauka.bg ние публикуваме ре-
зултати от провели се проекти. Също 
така  Сдружение „Форум Наука” е про-
вело няколко международни проекта 
по същата програма, като сме взели 
участие в страните: Италия, Естония, 
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Германия, Турция, Армения, Беларус, 
като по-късно тази година ще изпра-
тим младежи в Италия, Унгария, Пол-
ша, Румъния и др.
Неформалното образование в по-
добни проекти е същинското средство 
за научаване на нови знания на учас-
тниците като проекта в Естония, който 
беше насочен към медиите и как мла-
дите хора „виждат” медийните проду-
кти. Участници от седем европейски 
държави обмениха идеи и опит в дис-
кусии за ефекта на медиите и тяхната 
връзка с културата, стереотипите и об-
ществото. Чрез различни упражнения 
за творческо четене, откриване на по-
грешни логически доводи в медийни 
публикации, писане на прессъобще-
ния и дискусии за ефекта на реклама-
та участниците си дадоха сметка за си-
лата на медийното влияние.

Между 7 и 22 юли 2012 г. в Аугсбург, 
Германия се проведе проект с участие-
то на група представители на Сдруже-
ние „Форум Наука”. Проектът преми-
на под надслов „Образование, работа 
и живот в бъдещето“ и участие в него 
взеха  младежи – представители от 
Естония, България, Италия, Турция, 
Германия, Австрия, Унгария и Полша. 
Младежите използваха двете седми-
ци, прекарани в Аугсбург, участвайки 
в многобройни дискусии и екипна ра-
бота,  и имаха за цел да направят свои-
те предложения за подобрение усло-
вията на живот, образование и работа 
и да представят своите визии за едно 
устойчиво бъдеще.

Разнообразната програма на участни-
ците в проекта включваше посещения 
както на исторически забележител-
ности, като например Фугерай (Die 
Fuggerei) – най-старата европейска 
социална институция за подпомагане 
на бездомни, така и разходка из про-
изводствения поток на съвременната 
високотехнологична компания KUKA 
robotics – водещ производител на про-
мишлени роботи.

В периода 20-27 октомври  2012 г. 
Сдружение „Форум Наука“ взе участие 
в проекта „От минало към настояще“. 
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Четири момчета и три момичета пред-
ставиха България в рамките на мла-
дежкия обмен, който се състоя в Диар-
бекир, Турция. Проектът събра екипи 
от Полша, Румъния, Литва, Испания 
и, разбира се, организацията-домакин 
– Турция. 

Основна тема на младежкия обмен бе 
културното наследство на държавите 
като предпоставка за по-добро бъде-
ще. Целта на проекта бе да представи 
исторически паметници, поговорки, 
традиции и национални ценности, за 
да се обсъди как те да бъдат запазени 
за бъдещето.
Друга програма, финансирана от Ев-
ропейската Комисия, занимаваща се с 
неформално образование, е секторна 
програма „Грюндвиг”. Тя е насочена 
към всички възрастни, които искат да 
развият своите умения и квалифика-

ция и предлага възможности за учас-
тие в европейски образователни про-
екти чрез индивидуална и групова 
мобилност.

Почети ми 
Идеята на проекта е да се разпростра-
нят статии от сферата на неформално-
то образование, пригодени за незрящи 
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младежи – да се прочетат с необходи-
мото ниво и дикция и да се запишат 
на технически носител. Статиите бяха 
подбирани специално, за да отговарят 
на образователната система и да обо-
гатяват знанията на младежите. Всич-
ки статии се прочетоха от участниците 
в проекта и от включени доброволци 
с необходимите умения. Прочитането 
стана чрез закупване на два микро-
фона и допълнително обработване на 
записа със специален софтуер (Audio 
Recorder), като по този начин се осигу-
ряват мобилност и гъвкавост в работа-
та на доброволците. След прочитането, 
всички предвидени статии се записа-
ха на дискове, пригодени за ползване 
от незрящи хора. Записаните дискове 
бяха 1000 броя, за да се достигне до 
максимално много слепи младежи. 
Предвидено бе и закупуването на 20 
броя mp3 player-а (те се записаха ръч-
но от екипа с прочетените статии), 
които се дадоха на специални библи-
отеки, специализирани места и опре-
делени слепи младежи, които нямат 
компютър и не могат да използват ди-
ректно CD. Създадохме сайт специал-
но за проекта, като използвахме името 
и хостинга на уеб-сайта www.nauka.bg, 
за да се разпространят всички записа-
ни статии в интернет. Целта е да пре-
одолеем комуникационното и инфор-

мационно ограничение на младежите 
в неравностойно положение, да раз-
пространим знанието по интересен и 
достъпен начин. Искаме да помогнем 
на слепи младежи да се запознават с 
повече научна и научно-популярна 
информация в сферата на образова-
нието и новостите в научната област на 
съвременния свят. Доброволчеството 
се засегна в осъществяването на целия 
проект. Идеята на инициативата е до-
броволци да извършат цялото му осъ-
ществяване за социалното включване 
на незрящите младежи. „Социалното 
изключване“ е факт при незрящите 
младежи в България, които учат – те 
нямат достъп до допълнителна, полез-
на и интересна информация, свързана 
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с образователния процес и материал. 
Ние ангажирахме млади доброволци, 
които да се включат в рамките на про-
екта. Ще разпространим идеята и ще 
акцентираме върху това в ежедневи-
ето на всеки млад човек да присъства 
мисълта и осъзнаването на ролята му 
като активен гражданин, на необхо-
димостта от помощ за младежи в не-
равностойно положение, както и на 
чувството за глобална солидарност и 
отговорност към сериозния проблем 
за социалното изключване на младите 
незрящи хора. 

В проекта се включиха над 100 до-
броволеца, които участваха активно в 
целия процес на проекта. Целите на 
проекта бяха да обогатят както незря-
щите със знания и опит, така и всички, 
включили се в проекта. По този начин 
доброволците придобиха голям опит в 
четенето на различни текстове, записа 
им и обработката им след това. 
Сайтът на проекта беше съз-
даден отново от доброволци:  
http://readme.nauka.bg

Филми, книги, енциклопедии
Издателствата в България в последни-
те няколко години издават все повече 
научно-популярна литература, а дори 
и научни трудове, които се купуват и 

разпространяват. Има търсене на ка-
чествени книги с достоверно съдър-
жание и доказали се автори като екс-
перти и професионалисти в различни 
сфери. 
Много хора избират да четат книги, 
които ги образоват по някакъв начин, 
а не просто ги разсейват от ежедневи-
ето. 
Създават се много филми на истори-
чески теми, които провокират зрите-
лите да се интересуват все повече и 
запознават с миналото и историята на 
хората. Забелязва се и голям интерес 

Гледайте целия филм:
NAUKA.BG

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

Сценаристи:
Антоан Тонев   Радослав Тодоров

Режисьор
Борис Грозданов
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към различни анимации за деца, кои-
то са свързани с историята на нашата 
планета.

Списание „Българска наука“ в края 
на 2010 година издаде книгата „(Не)
обикновените животни“ на д-р Чавдар 
Черников. Книгата е посветена на тези 
животни, за които не се знае почти 
нищо, но колкото и да изглеждат не-

обикновени в нашите очи те в своята 
природа са обикновени.

През изминалата 2012 година създа-
дохме документален филм, посветен 
на 100 години от Балканската война 
„На Нож!“. Филмът имаше изключи-
телно голям успех. Обиколихме над 
20 града в България и прожекциите 
продължават и през тази 2013 година. 
В момента работим над втори филм 
за Втората Балканска война, който ще 
има премиера на 16-ти юни.

Фестивали, изложби, музеи, 
театър и др
В България от 2011 година се провеж-
да „Софийски Фестивал на Науката“ от 
Британски съвет и Форум „Демокрит“ 
под патронажа на Министерството на 
образованието, младежта и науката. 
Това е събитие, което доближава нау-
ката и учените с хората и най-вече де-
цата. На този фестивал всеки може да 
се докосне до науката и да я разбере. 
„Софийски Фестивал на Науката“ има 
за цел да доближи хората до науката, 
да популяризира самата наука и раз-
личните й отрасли. Да запознае обще-
ството с дейността на учените, да по-
каже колко интересна и забавна може 
да бъде самата наука. 
По време на фестивала се провежда 

 БГ НАУКА
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финалът на конкурса „Лаборатория за 
слава“.

FameLab® е регистрирана търговска 
марка на Челтнъмските фестивали – 
една от водещите британски органи-
зации в културата, които организират 
четири от най-известните фестивали в 
страната: за джаз, литература, музика 
и наука.
Другият голям фестивал в България е 
„Фестивал на Българското Образова-
ние“ организиран от „Професионален 

форум за образование“ в НДК. Този 
фестивал среща различни образова-
телни институции, неправителствени 
организации и всички, които работят 
в сферата на образованието. 
Различните музеи, особено в столи-
цата, работят активно за привличане 
на нови посетители, като организират 
различни мероприятия, изложби, ден 
на отворени врати, лекции и честване 
на различни годишнини. Тези съби-
тия са от изключително значение за 
културния живот на столицата и ня-
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кои от тях се отбелязват в културни-
ят календар на София. За тази година 
има над 70 различни събития в Кален-
дара за култура на София. 
Започва изложбата, която разкрива 
тайните на човешкото тяло. В следва-

щите няколко месеца ще можете да се 
запознаете отблизо със същността на 
своето тяло – мускул по мускул и нерв 
по нерв. От 25 април на третия етаж на 
ЦУМ се помещава световно известна-
та изложба Bodies Revealed.
Експонатите в изложбата представля-
ват истински човешки тела и органи, 
обработени по специфичен начин, 
който позволява запазването им. В 
нея могат да бъдат видяни различните 
части от тялото ни и да се разбере тях-

ната функция. 
Все повече и повече театрални трупи 
излизат на сцената и представят раз-
лични нетрадиционни постановки в 
съвсем нов стил. Изграждат се отво-
рени пространства за създаване на 
култура. В тези „пространства“ всеки 
може да отиде и да създаде, да участва 
или да представи своя идея...
Списание „Българска наука“ всяка го-
дина организира по един голям кон-
курс, в който взимат участие много 
хора – млади и стари, които създават 
документални филми, пишат есета, 
научни статии, картини и др. Всяка 
година ние организираме конкурс с 
награда, като с нея предизвикваме все 
повече и повече хора да се включат в 
нашите инициативи. Последният ни 
конкурс бе за рисунка, посветена на 
100 години от Междусъюзническата 
война, като по време на Фестивала на 
Българското Образование ние напра-
вихме изложба. Тази изложба в про-
дължение на цяла година ще обиколи 
цяла България и ще има за цел както 
да покаже младите творци, така и да 
припомня за тази 100-годишнина.
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1. Кратки уводни думи от първия 
автор

Както е добре известно, не спадам 
към конвенционалния тип про-
фесори по математика. Може би 

причина за това са житейските съби-
тия, през които съм преминал. Честно 
казано, не съм се замислял защо по-
край съставянето на математически 
модели и доказването на теореми ми 
идва някак отвътре да пиша и за попу-
ляризирането на науката и да ви раз-
веждам из фантастични светове, къде-
то различни същества се сблъскват с 
проблеми, с които се сблъскват и бъл-
гарските учени. За мое голямо учуд-
ване фантастичните разкази и белите 
хроники, почитащи делото на нашите 
колеги, които вече ги няма и които ра-
ботеха всеотдайно за науката, се ока-
заха много популярни както сред уче-
ните, така и сред младите хора. И ето, 
срещат ме приятели и повече или по-
малко познати хора. И ме питат защо 
не взема да напиша нещо увлекателно 

за различните науки, което да засили 
интереса към науката на талантливи 
младeжи. Пък си пиши полека и бе-
лите хроники и разказите за космиче-
ските пътешествия – това ми говорят 
хората. И аз започвам да си мисля, чe 
за увлекателните разкази за науката 
може би е дошло вече времето. Това си 
мислех преди няколко дни, като гле-
дах през прозореца на една от залите 
на ETH в Цюрих, където бях на заседа-
ние, посветено на писането на рецен-
зии на проекти и статии. 

ТЕХНОЛОГИИ

Разкази за науката

Механиката на флуидите

От Хераклит до солитона

Николай К. Витанов – Институт по механика – БАН
Златинка Димитрова – ИФТТ “Г. Наджаков” - БАН
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Статия от брой 78 на списание „Българска наука“

Фиг. 1. Главната страда на ЕТН Цю-
рих, снимана откъм университет-
ската болница. Синьото знаменце 
показва, че там има изложба. Из-
ложението, което посетихме, беше 
на фирми, банки и други, запознава-
щи студентите и докторантите 
от ЕТН с дейността си, с цел да ги 
привлекат да работят при тях. Де 
да можехте да видите как фирмите 
се съревновават за випускниците на 
ЕТН!

Два и половина милиарда лева ми-
нават годишно през тези не много на 
брой сгради в централната част на 
Цюрих (да, уважаеми читатели, нека 
да повторя – бюджетът на този уни-
верситет е два и половина милиарда 
лева на година). А то бюджетът на БАН 
е 2.5% от бюджета на ETH. Та, като ви-
дите поредния нашенски юнак от тъй 
наречения елит, който ви говори как-
ви огро-о-о-о-о-мни грижи се полагат 
за българската наука, спомнете си за 
този факт. Разбира се, ориенталските 
методи не виреят в ЕТН и аз си слу-
шам представянията на заседанието 
и си мисля как ли е започнало всич-
ко тук, та е дошло дотам, финансира-
нето на тази институция да е 40 пъти 
по-голямо от финансирането на БАН. 

И си отговарям, че един от елементите 
на механизма, който е докарал Швей-
цария до това състояние е културата и 
част от това културно поле е и попу-
ляризацията на науката (а не на чал-
гата). Е добре, рекох си, нека според 
силите си да допринеса още за попу-
ляризацията на науката и да напиша 
няколко материала по въпроса. Но за 
това е нужно време, а в татковината 
кипи огромен и безсмислен админи-
стративен труд, защото тук важен е до-
кументооборотът, а не ефективността. 
Но да не зачеквам тази тема повече и 
нека само да кажа, че и аз трябва да 
пиша доклади, стратегии, концепции, 
анализи и т.н. И времето, инвестира-
но в това, ще изчезва по чекмеджета 
и кошчета. Системата е такава и за да 
не е такава, трябва да се промени. А за 
да се промени, трябва друго съзнание, 
друга култура, или казано на нашен-
ски естественонаучен език – промяна 
на честотата на общественото поле. 
Пък за да се промени честотата, тряб-
ват усилия. И едно от тях е свързано 
с популяризацията на науката. И по-
неже времето ми е малко, си взех съ-
ратник – втория автор на статиите от 
тази поредица. Така че оттук нататък 
започва нашият съвместен опит да ви 
покажем красотата на науката и ней-
ните възможности. И също да ви по-

Брой 80, лято 2015
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кажем, че си струва човек да си зани-
мава с наука. Защото каквото направи 
човек в науката – то остава. А иначе, 
животът ви може да отлети и по друг 
начин – бързо, безсмислено и консу-
маторски.
Но нека не се отклоняваме, а да започ-
нем с механиката на флуидите.

Фиг. 2. Започваме с флуидите по мно-
го причини. Една от тях е, че един 
флуид – водата, е много важен за на-

шия живот.

2. Всичко тече, но за да схване 
как тече, човек трябва да прочете 
няколко книжки
Panta rhei – всичко тече – е казал ня-
кога Хераклит. 

Фиг. 3. Хераклит. Всичко тече, всич-
ко се променя. Но се променя в рам-

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

достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
www.nauka.bg 
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ките на природните закони. И зато-
ва може да бъде описано.

Тук можете да се оплачете, че направо 
ви хвърляме в пастта на механиката на 
флуидите. Добре, хайде да не е напра-
во и да кажем още няколко думи. Ня-
кои казват, че на света имало структу-
ри и процеси. Едни процеси обливали 
структурите, а други процеси зали-и-
ивали структурите (нали така беше с 
обливането и заливането в една попу-
лярна реклама). И обливането и зали-
ването води до промени в структурите. 
Та всичко тече, всичко се променя.
Тази работа обаче не ни беше много 
ясна, дори когато изучавахме механи-
ката на флуидите. Лекциите в Софий-
ския университет ни четеше професор 
Ангел Николов. Тогава доста се чуде-
хме защо той хвърля толкова усилия 
да ни разказва за Лагранжевия подход 
в механиката на флуидите, след като и 
Ойлеровият подход ни беше повече от 
достатъчен.  

Фиг. 4. Жозеф Луи Лагранж (Джузепе 
Лагранжия). Не се чудете – Ларганж 
е италианец. Ако не вярвате, лесно 
ще намерите паметника му в родния 
му град Торино. И до днес ходят ис-
тории за строгостта на този про-
фесор. 

БГ Наука взима участие в Международна научно-приложна конферен-
ция по Информационни технологии (International Conference on Information 
Technologies – InfoTech)

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

БГ Наука продуцира документалният филм „Трагедия и слава“ посветен на 

100 годишнината от Междусъюзническата война. www.1913.nauka.bg 
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 Разбира се, ние не посветихме никого 
в тези ни мисли, взехме си прилично 
изпита по механика и се захванахме 
– единият със свойствата на твърдото 
тяло, а другият с електрониката. И си 
мислехме, че сме приключили с меха-
никата на флуидите. Но я да си го ка-
жем пак – всичко тече. И процесите в 
живота и науката обливаха и залива-
ха структурите, от които бяхме част. 
И ето ни сега дълбоко натопени в из-
следвания по механика на флуидите. 
Та, да не се чудите защо ще ви разка-
жем най-напред за нея.
Вероятно някой от вас ще иска да про-
чете нещо за механиката на флуидите. 
Ето няколко препоръчителни книж-
ки. Ако искате да започнете да разби-
рате нещата, започнете с книгата на 
Тритон – фиг. 5.

Фиг. 5. Съвсем за начинаещи. Пре-
красно обяснение на явленията и 
тънкостите в механиката на флуи-
дите без много формули. Идеална на-
чална книга за физици и за тези, кои-
то искат наистина да започнат да 
разбират от механиката на флуи-
дите. Някога, когато първият автор 
на статията правеше първите си 
стъпки в механиката на флуидите, 
авторът на тази прекрасна книжка 
бе все още жив. Един скромен човек с 
огромни заслуги за обучаването на 
следващото поколение специалисти 
по механика на флуидите.

Ако искате нещо с не толкова мно-
го обяснения и с повече формули, то 
един от логичните избори е класиката, 
наречена Батчелър – фиг. 6.

ТЕХНОЛОГИИ
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Фиг. 6. Тази книга вече не е за начи-
наещи, а за такива, които искат 

сериозно да се занимават с механика 
на флуидите. Класика от Англия.

Ние започнахме нашето обучение с 
Тритон, но после не прочетохме вед-
нага книгата на Батчелър. В рамките 
на добрата стара германска традиция, 
трябваше да прочетем първо нещо 
друго – фиг. 7.
 

Фиг. 7.  Ще попитате – а откъде учат 
механиката на флуидите повечето 
от германските възпитаници? И ще 
получите отговор – ей тая книжка 
може да ви направи специалисти по 
механика на флуидите. Но виждате 
ли какво пише вляво от цифрата 158 

– приложни математически науки. 
Тоест – успех ще постигнете само 
ако сте сериозни в намерението си да 
станете специалист по механика на 
флуидите. 

3. Механиката на флуидите – око 
да види, ръка да пипне. Пък и 
почти цялата съвременна при-
ложна математика оттам тръгва.
Ако тръгнем да разсъждаваме какво е 
това учен, то бързо ще стигнем до из-
вода, че част от характеристиката на 
този тип хора е стремежът им да разбе-
рат природните (и не толкова природ-
ните) явления. А флуидите (течности, 
газове, плазми) са навсякъде около 
нас и с тях са свързани доста явления, 
които трябва да се разберат и осмис-
лят (за да могат после да се използват, 
но тук няма да говорим за този аспект 
на науката). 

Брой 80, лято 2015
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Фиг. 8. Колко флуида има тук?

Чудите се, какво толкова има за осмис-
ляне, че да се използва? Вдигате глава 
към небето и там лети самолет – е, не 
чак като този на фиг. 9, но все пак са-
молет и си лети, макар и бавно. 

Фиг. 9. Ако попитате големите „раз-
бирачи“ от наука по форумите – как 
ли се е появил тоя самолет, те ще ви 
кажат, че от науката полза няма, 
защото, като си бръкне в джоба 
„разбирачът“, не вижда ползата от 
българския учен. Всъщност в джоба 
на „разбирача“ няма нищо, а го ча-
кат и лоши години, защото трябва 
да купува скъпи самолети от други 
държави, които са прибрали нацио-
налните ни учени и инженери да кон-
струират подобни играчки, за да ни 
ги продават скъпо и прескъпо. Тъй е 
то, защото у нас е пълно с „разбира-
чи“, а истинските учени трябва да 

бягат по чужбина, за да оцелеят. И 
там се реализират прекрасно. 

И не ви пада на главата (в огромното 
мнозинство от случаите). Ама защо 
не ви пада на главата? Каква е тази 
сила, която ви пази главата и покрай 
това осигурява и летенето на самоле-
та? Или пък топката за голф – фиг. 
10. Хем лети, хем се върти и щото се 
върти, траекторията й може да е доста 
странна (дори за играча, който я е из-
стрелял, ако този играч все още няма 
опит). 

Фиг. 10. Топка за голф. А виждате ли 
какво странна форма има? А вижда-
те ли какво има на стика? Май ня-
кой специалист по механика и по ме-
ханика на флуидите доста е смятал, 
за да могат баровците да си правят 
кефа. 

ТЕХНОЛОГИИ
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И се пльосне топката на земята, след 
като е летяла 200 метра и хоп – в дуп-
ката. Е как стават тия работи? На таки-
ва въпроси отговарят един особен тип 
хора, които са специалисти по механи-
ка на флуидите. Някой ще каже – че 
какво толкова – блъскаш уравненията 
в компютъра и ти излизат резултатите 
за теченията и свойствата на флуиди-
те. Има една народна песен, в която се 
пее – тъй, тъй, тъй, тъй, малка моме… 
(тоест, ей там, малкото и неопитното, 
пак си се изказало неподготвено!). И 
гледа човек резултатите – пък те греш-
ни. И що-о-о така? Ами защото в ме-
ханиката на флуидите човек, освен да 
владее математиката, трябва да разби-
ра процесите и явленията, за да може 
правилно да постави задачата, която 
иска да реши. Без това нищо не става. 
По-точно – човек се пъчи с резултати-
те от някаква компютърна програма и 
се чуди защо истинските специалисти 
не му обръщат внимание. Ами прос-
то е – защото не е специалист по ме-
ханика на флуидите и резултатите му 
са меко казано – съмнителни. Затова 
малко по-горе най напред ви препоръ-
чахме книжката на Тритон, пък после 
всички останали.
Та, за да си специалист по механика на 
флуидите, трябва да знаеш и матема-
тика, и физика, и химия, че и с мощни 

компютри трябва да можеш да рабо-
тиш. Туй не е лъжица за всяка уста. За-
това истинските специалисти са малко 
и се знаят един друг през девет държа-
ви та чак в десета.  
И сега – обратно към флуидите. Ние 
тук няма да се занимаваме да даваме 
дефиниция какво е туй флуид и какво 
е разликата между флуидите и твър-
дите тела. Понеже статията е попу-
лярна, оставяме това на интуицията 
на читателя. А тя вероятно му казва, 
че флуидите текат, а твърдите тела – 
общо взето не текат. 

Фиг. 11. Текат, значи, флуидите. И 
смее ли някой да каже след тази по-
казателна картинка, че механика-
та на флуидите нямала практичес-
ки приложения? А ако някой ви каже 
такова нещо, трябва да сте сигурни 
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в диагнозата – последната му нерв-
на клетка току-що е умряла.

Каква е причината за тази разлика и 
какъв е строежът на флуидите – няма 
да обсъждаме. Прелитаме над тази 
огромна тема на интелектуално само-
летче, наречено хипотеза за непрекъс-
натост – флуидът е непрекъсната сре-
да и си тече. Това ни спасява в доста от 
случаите от разсъждения за молекули 
и атоми, въпреки че на това микрони-
во се намират и интересни свойства на 
флуидите. Но не можем да ви кажем 
за всичко в една малка статия. Ела-
те, докторанти, при нас и ще научите 
много, много неща за флуидите. 
Текат, значи, флуидите. И като текат – 
транспортират – фиг. 12. 

Фиг. 12. Е, че какво могат да транс-
портират флуидите? Като гледате 

това теченийце на фона на дървен-
цата, май въпросът е какво не мо-
гат да транспортират флуидните 
течения. И самолет да падне там, и 
него ще го помъкне да го транспор-
тира това течение.
 
Транспортират вещество и енергия. И 
още – флуидите имат повърхности. И 
на тези повърхности могат да се случ-
ват интересни неща, породени от по-
върхностното напрежение. Какво пък 
беше това повърхностно напрежение? 
– ще попитате. Е, нали сте виждали 
(а може и да сте правили самите вие) 
балончета с помощта на малко препа-
рат за миене на чинии (някога има-
ше такъв на име „Веро“). Основата на 
съществуването на тези балончета е 
повърхностното напрежение. Има и 
други интересни ефекти, но да не се 
отплесваме.

Сапунени мехурчета. На повърх-
ността на това мехурче се вижда 
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дори нещо като циклон.  

4. Кинематика и закони за запаз-
ване
 
Флуидите могат да се движат. А могат 
и да не се движат. Когато се движат, 
говорим за кинематика на флуидите. 
А когато не се движат, говорим за ста-
тика на флуидите. Че какво му е тол-
кова интересното на флуид, дето не се 
движи, ще попитате.
  

Фиг. 13 Някои интересни неща в не-
подвижен флуид

Как какво – има доста интересни неща 
– фиг. 13. Има и налягане. И колкото 
по-дълбоко се спускате в такъв флуид 
(можете да намерите подходящи учас-
тъци в морето например), толкова по-
голямо е налягането. И в дълбините 
налягането е толкова голямо, че може 
да ви сплеска.  

 
Фиг. 14. Вряща вода

И още нещо интересно има в непод-
вижните флуиди. На различна дъл-
бочина в тях температурата може да е 
различна. На повърхността (огрявана 
от слънцето) обикновено е по-топло. 
Казваме обикновено, защото пък по-
край дъното може да има източник на 
топлина, който да нагрява съответни-
те водни пластове и те да са по-топли 
от повърхнинните водни пластове. А 
още по-интересно става, когато вслед-
ствие на нагряването флуидът почне 
да се движи. Че какво му е интересно-
то, ще кажете.
Погледнете фиг. 14. Виждате ли как-
ви интересни явления се случват във 
врящата вода? Мехурчета се издигат 
и издигайки се, променят размера си. 
На повърхността има вълни, а в це-
лия слой вода се установява да живее 
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нещо, наречено турбулентност. И още 
интересни неща могат да се случат. 
Например като греете вино или ракия 
е много важно да знаете кога точно да 
махате съда с виното или ракията от 
горещата печка. А знаете ли? Не – ка-
райте на интуиция. А то си има стро-
га теория, основана на свойствата на 
флуидите. И строяща се чрез вектори, 
тензори, дивергенции, ротации и гра-
диенти. Подпуши ли ви съзнанието? 
Нали помните още, че механиката на 
флуидите е доста свързана с матема-
тиката. Без математика не става, док 
– както би казал заекът Бъни. Но хай-
де да пропуснем математиката, докол-
кото е възможно, и да караме нататък 
без нея. 
А нататък идва кинематиката на флу-
идите. Ще кажете, какво пък толкоз – 
движи се флуидът. Тъй де, движи се, 
ама има два начина на описание на 
това движение – по Ойлер и по Ла-
гранж.  

Фиг. 15. Леонард Ойлер (1707-1783)

Описанието на движението на Ойлер 
е по-просто математически – инте-
ресува ни какво става в дадена точка 
от флуида – седим си там и флуидът 
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си тече покрай нас. Повечето хора си 
умират с убеждението, че това е то, оп-
исанието на движението на флуида, 
и друго няма. Има, има-аааа! Пред-
ставяме си, че като барон Мюнхаузен 
сме яхнали една въображаема флуид-
на частица (вместо гюлле) и се носим 
заедно с нея. Демек координатата ни 
започва да зависи от времето и урав-
ненията за движение на флуиди ста-
ват много сложни. Сложни, сложни, 
ама има ситуации, в които описанието 
на движението на флуида по Лагранж 
е за предпочитане. Например, когато 
във флуида има примесени частици и 
той ги разнася насам – натам, течейки. 
Друго интересно нещо е, че ако се заг-
ледате в някое поточе или рекичка и 
гледате внимателно, и не ви се спи, 
ще забележите едни малки вихърче-
та. Нещо там кара част от водата (или 

по-общо казано част от флуида) да се 
върти. Видите ли вихърче, веднага се 
сещайте за сложната дума турбулент-
ност – фиг. 16. В повечето случаи точ-
но турбулентност във флуида наблю-
давате. 

Фиг. 16. Ето така изглежда тур-
булентността. За да съществува, 
този звяр трябва непрекъснато да 
консумира енергия. Спрете ли кот-
лона – и звярът изчезва!
Та, нали се сещате, че като пътувате в 
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самолет и ви се каже, че минавате през 
област със силна турбуленция, се ми-
нава през нещо такова като онова мал-
кото вихърче в поточето. Нещо такова, 
ама доста по-голямо. Което може дос-
та да ви раздруса. Затова – затягайте 
коланите, дами и господа – тъй ще ви 
каже пилотът. Пък, ако ни позволите 
тук да направим едно весело откло-
нение, ще кажем следното. То, като 
дойде поредният „мъдър икономи-
чески гуру“ и ни натика в поредната 
икономическа турбуленция, пак така 
казва – „коланите трябва да се затя-
гат, дами и господа“. А вие му кажете 
– „толкоз ти е значи икономическият 
акъл, че в безбрежното пространство 
на икономическите възможности ни 
прекарваш баш през зоната на иконо-
мическите вихри, нестабилност и тур-
булентност“. И го върнете там, откъ-
дето са ви го пратили, по възможност 
културно (т.е. без да споменавате не-
гови роднини от женски пол и без да 
използвате съветническите функции 
на бейзболната бухалка). 
Та, да се върнем обратно към механи-
ката на флуидите. И като се върнем, 
стигаме до законите за запазването. 
Някои зевзеци казват, че нищо не се 
губи на този свят, а само преминава 
от едни джобове в други. Парите имат 
наум те, а в света на парите има едно 

интересно нещо, наречено финансови 
потоци. Досущ като флуидни потоци – 
фиг. 17. 

Фиг. 17. Флуиден поток

Не се чудете – доста хора от аналитич-
ните отдели на големите банки имат 
докторати по механика на флуидите. 
Теченето на флуида и теченето на па-
рите имат доста повече общи неща, от-
колкото можете да си представите. 
Най-напред, нека имаме един флуид, 
които си тече (по някаква тръба на-
пример) и по тръбата няма дупки, та 
да изтича флуидът кой знае накъде. 
Тогава колкото флуид влезе в тръба-
та, толкова и ще излезе. Иначе казано, 
масата на флуида се запазва. Същото е 
и с потоците на парите. Те си текат по 
утвърдените канали и колкото влизат, 
толкова и излизат (ама в нашенските 
условия все се намира някой да откло-
нява пара към джЕба си, та законът за 
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запазване на масата пари се наруша-
ва).
Във флуидите се запазват и други 
неща. Има едно нещо, наречено им-
пулс (произведението от масата и 
скоростта). И то се запазва, ако вър-
ху флуида не действат сили. Ами ако 
действат? Тогава те предизвикват про-
мяна на импулса. Това може и да ви 
мъждука в главата като втори закон на 
Нютон в механиката, а в механиката 
на флуидите в доста случаи промяна-
та на импулса се описва от страшното 
уравнение на Навие – Стокс (може да 
си го представите като двуглава ламя 
с глава Навие и глава Скокс, която е 
готова да схруска всеки начинаещ в 
математическата механика на флуи-
дите).

Фиг. 18. Клод-Луи Навие (1785-1836) 
(вляво) и Джордж Гейбриъл Стокс 
(1819-1903) (вдясно)

А пък силите в механиката на флуиди-
те могат да са най-различни. Могат да 
са обемни – сили, действащи в обема 
на флуида. Или пък може да са повърх-
нинни – сили, действащи на повърх-
ността на флуида. Ще си помислите, 
че по-лесно ще се оправите с повърх-
нинните сили, отколкото с обемните. 
Ами, ами – точно обратното е – най-
големите математически главоболия в 
механиката на флуидите се създават с 
участието на повърхнинните сили. 
Друго нещо, което би могло да се за-
пазва във флуидите, е енергията. Ама 
защо не кажете механичната енергия 
бе, автори? – ще попита някой възму-
тено. Не смеем – щото ако флуидът е 
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вискозен (флуидите имат туй интерес-
но свойство – вискозност, и медът на-
пример е по-вискозен от водата) има 
едно явление, наречено вискозна ди-
сипация на енергия, и това явление 
(този негодяй) трансформира меха-
ничната енергия в топлинна. 

Фиг. 19. Силно вискозните флуиди те-
кат по особен начин. Има нещо, кое-
то много им пречи да текат, и това 
е голямата вискозна дисипация.

Иначе казано, стреми се да спре тече-
нието на флуида. Нали си го предста-
вяте интуитивно – медът тече доста 
по-трудно от водата. И когато виско-
зитетът стане много голям, флуидът 
може и да спре да тече. Ама това ника-
къв флуид вече не е – то е твърдо тяло! 
– ще се възмутите вие. Тъй де, тъй де! 
Та значи, щем – не щем, като изуча-
ваме движението на флуидите, тряб-
ва да ни интересува не само механич-
ната енергия, ами и топлинната. И 

тъй, лека-полека покрай механиката 
на флуидите почнала да се развива и 
термодинамиката. А пък понеже урав-
ненията, които описвали движението 
на флуида с отчитане и на топлинни-
те процеси, били доста сложни, се на-
мерил един умен човек на име Буси-
неск – фиг. 20, които предложил една 
по-проста приближена форма на тези 
уравнения, която върши работа в мно-
го практически случаи. 

Фиг. 20. Жозеф Бусинеск (1848-1929)

Тази форма се основава на едно хи-
тро предположение, което се нарича 
апроксимация на Бусинеск (като про-
четете няколко книги по механика на 
флуидите, по-дебели от тухли, ще уз-
наете, че някои хора наричат същото 
хитро предположение апроксимация 
на Обербек – Бусинеск или пък още 
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апроксимация на Ор – Обербек – Бу-
синеск).
И накрая, нека да кажем още нещо. 
Много важни за теченето на флуиди-
те са условията по границите на флуи-
да. Те силно влияят върху теченето на 
флуида, особено в областите, близки 
до границите. Там се формират едни 
особени слоеве, наречени гранични 
слоеве, където става преходът между 
това, което е на границата на флуи-
да, и вътрешността на флуида. За тези 
слоеве ще пишем във втората част на 
нашия разказ.

5. Вихрите и неротационно дви-
жение на флуида

Вихрите и свързаното с тях въртеливо 
движение на части от флуида са при-
вличали отдавна вниманието на хора-
та, които са наблюдавали тези вихри 
в потоците и реките. Вихрите привли-
чат и вниманието на учените и стават 
много интересни за изследване, кога-

то се оказва, че са свързани с възмож-
ността за летене на птици и машини.

Фиг. 21. Флуиден вихър

 Има два вида вихри във флуидите в 
зависимост от това дали се наблюдава 
или не се наблюдава деформация в об-
ластта от флуида, която се върти. Ако 
не се наблюдава деформация, флуид-
ът се върти като твърдо тяло. Този вид 
въртене така и се нарича – твърдоте-
лно въртене на флуида. При другия 
вид въртене имаме деформация на 
областта на въртене на флуида. Таки-

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

достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
www.nauka.bg 
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ва вихри се наричат неротационни и 
един начин да се получат е да се върти 
цилиндър в течение на вискозен флу-
ид.  Съществува специално уравнение, 
което описва завихреността във флуи-
да, и за характеристика на тази зави-
хреност е измислен специален опера-
тор в математиката, наречен ротация. 
(Тези от вас, които са имали работа с 
него, вероятно доста са се чудили от-
къде идва. този странен оператор. Е, 
от механиката на флуидите идва и 
формата му е странна, защото трябва 
да е такава, за да може да описва зави-
хреността във флуидите.) 
Интересно за вихрите е, че те могат да 
взаимодействат – фиг. 21 и взаимо-
действието им е много по-многообраз-
но от взаимодействието между твърди 
тела, които общо взето се отблъскват, 
а не се сливат или не преминават едни 
през други. 

Фиг. 22. Взаимодействащи си вихри 
при изригване на вулкан. Вихрите 
растат, минават едни през други и 
т.н. И понеже и тук става дума за 
много енергия, на картинката пак 
виждате чудовището, наречено тур-
булентност.

Вихрите във флуидите могат да се сли-
ват – големите вихри могат да поглъ-
щат по-малки и в допълнение вихрите 
могат да минават едни през други.
Завихряне на флуида се наблюдава 
много често при обтичане на тела с 
различна форма (като например об-

БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област Со-
фия-град“. 
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тичане с по-ниска скорост на крила 
на птици или пък обтичане с по-ви-
сока скорост на крила на самолети). 
При това, ако обтичаният обект има 
подходяща форма (нали сте забеляз-
вали странната форма на крилата на 
птиците или на самолетите, ако не сте 
забелязвали – загледайте се!), то се 
появява подемна сила, насочена  пер-
пендикулярно на обтичащия поток. 

Фиг. 23. Завихряне около самолетно 
крило

Това твърдение се нарича теорема на 
Кута – Жуковски (на някои места по 
света му казват само теорема на Жу-
ковски) и тази сила може да повди-
га крилата и свързаните с тях обекти 
– тялото на птицата или корпуса на 
самолета. Така стигаме до важното с 
практическите си приложения явле-
ние, наречено летене. Съвременното 
общество трудно би функционирало 

без многобройните летателни апарати 
и броят на тези апарати в бъдеще ще 
се увеличава. 

6. Гравитационни вълни
И тъй стигаме до вълните. Кой не е 
виждал вълни в морето или по-малки 
вълни в реката или пък минивълнич-
ки в по-малки съдове? 

Фиг. 24. Водна вълна

Фиг. 25. Като знаете, че лайнерчето 
на снимката е горе-долу колкото Бъ-
кингамския дворец, нали си предста-
вяте какъв е размерът на вълничка-
та, която бодро го плесва по челото? 
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Между другото, такива вълни са 
силно нелинейни и за тях се говори 
по-долу в текста.

Ама чакайте, ще кажете – ние за гра-
витационни вълни сме чували, че ги 
търсят и не ги намират в астрофизи-
ката, какви са тези гравитационни 
вълни във флуиди? Ами ето какви са 
тези гравитационни вълни. Вълни по 
принцип се появяват, когато е налице 
някакво смущение, което изтласква 
системата от състояние на равновесие. 
Обикновено има сила или сили, наре-
чени възстановяващи сили, които се 
опитват да върнат системата в равно-
весно състояние. Обаче повечето сис-
теми имат инерция и достигнала да 
равновесното състояние, системата от-
ново се отклонява от него и отново се 
задейства възстановяващата сила. И 
така, докато енергията на смущение-
то не се изчерпи по някакъв начин. Е, 

нека системата ни е флуид, а възстано-
вяващата сила е гравитацията. И така 
получаваме – гравитационни вълни 
във флуиди. И тези гравитационни 
вълни са добре наблюдаеми. 

Фиг. 26. Вълни в плитка и дълбока 
вода

При това имаме два вида гравитацион-
ни вълни във флуиди: повърхнинни 
– наблюдават се на повърхността на 
флуида (и всеки от вас ги е виждал), и 
вътрешни (наблюдават се на граница-
та на два флуида с различна плътност 
и тях няма да ги обсъждаме повече 
тук). Повърхнинните гравитационни 
вълни с малка амплитуда се описват 
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от линейно вълново уравнение (де-
бело подчертаваме линейно, защото 
възнамеряваме да повдигнем за вас 
малко завесата, скриваща приказния 
свят на нелинейните водни вълни). 
Когато вълната се разпространява из 
флуида, той се движи по определен 
начин. Ако си представим един малък 
обем флуид (една флуидна частица, 
образно казано) в близост до повърх-
ността на флуида, където се разпрос-
транява повърхнинна гравитационна 
вълна, то се оказва, че движението 
на тази частичка зависи от дълбочи-
ната на флуида. Имаме три случая. 
Ако слоят флуид (например водата) е 
достатъчно дълбок, то движението на 
флуидната частичка при разпростра-
нението на вълната е кръгово. И още, 
частичките в по-голяма дълбочина се 
движат по окръжности с по-малък ра-
диус. Това са вълните в дълбока вода. 
Ако дълбочината започне да намаля-
ва, движението на флуидната частич-
ка при разпространение на вълната 
става елипсоидно. Ако елипсата не е 
много сплескана, говорим за вълни 
във флуид с междинна дълбочина. 
При тези вълни флуидните частички в 
дълбочина се движат пак по сплеска-
ни елипси, но по-малки от елипсите, 
по които се движат частичките на по-
върхността. Ако елипсата стане много 

сплескана и частичките й близо до по-
върхността и в дълбочина се движат 
по елипси горе-долу с един и същ раз-
мер, тогава говорим за вълни в плитък 
флуид (вероятно сте чували за вълни-
те в плитка вода).

Фиг. 27. Плитка вода

И сега дяволският въпрос – а какво 
става, когато амплитудата на вълните 
стане относително голяма и не можем 
да ги разглеждаме като линейни (то-
ест принципът на суперпозицията не 
важи – вълната, съставена от две въл-
ни, е сумата от двете вълни). Я гледай 
– ще кажете, че може ли да наложим 
две вълни и да получим нещо различ-
но от сумата им? Може, и тук казваме 
– добре дошли в нелинейния свят, къ-
дето 2+2 не е 4, а нещо различно. И то-
гава вълните започват да се описват от 
уравнения с гръмки имена. Вълните в 
плитка вода се описват (в първо приб-
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лижение) от уравнението на Кортевег 
– де Фриз, с което ще ви проглушат 
ушите веднага щом започнете да изу-
чавате нелинейни вълни. 

Фиг. 28. Дидерик Кортевег (1848-
1941) (вляво) и Густав де Фриз (1866-
1934) (вдясно)

Защо – ще ви кажем малко по-долу. 
Ами ако вълните са в дълбока вода? 
Ето тука става весело – моделното 
уравнение (ама само в първо прибли-
жение) се нарича нелинейно уравне-
ние на Шрьодингер. Ама чакайте – ще 
кажете – за онуй уравнение на Шрьо-
дингер ли става дума от квантовата 
механика? Да, да, за онуй уравнение 
става дума, само че то в квантовата ме-
ханика е много просто – там то си е ли-
нейно. А при водните вълни (в първо 
приближение) трябва да му добавим 
още членове. И става нелинейно. Тъй 
че вълните в дълбока вода са интерес-

но нещо. А следващото приближение 
се описва от още по-сложно уравне-
ние, наречено уравнение на Дисте. Но 
хайде, стига за това, ще кажете – я ни 
обяснете, защо ще ни проглушават 
ушите с уравнението на Кортевег – де 
Фриз, когато започнем да учим за не-
линейните вълни. Причината е прос-
та и се нарича солитон. Това е много 
специална нелинейна вълна, в която 
нелинейността компенсира диспер-
сията. Нали сте наблюдавали, че по-
вечето вълни с течение на времето се 
размиват и изчезват. Е, това е след-
ствие от дисперсията. А по морето сте 
наблюдавали, че върховете на вълни-
те се пенят и пропадат – това е след-
ствие на нелинейността, която прави 
точно обратно на дисперсията – гледа 
да събере вълната в по-малка област и 
да я направи по-висока. Е, когато не-
линейността компенсира дисперсията 
– едното гледа да понижи вълната, а 
другото гледа да я направи по-висо-
ка и тези две неща се компенсират, се 
случва вълна с камбанообразна фор-
ма, която се разпространява, без да си 
променя формата. А две такива като се 
блъснат, взаимодействат (почти) като 
частици. Та, тези вълни – фиг. 29, се 
наричат солитони. 
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Фиг. 29. Солитон

И една от най-простите солитонни 
вълни е тази в плитка вода, която се 
описва от уравнението на Кортевег – 
де Фриз. Та за това ще ви проглушат 
ушите. 

7. И стига толкоз засега – заклю-
чение

Безбрежна е механиката на флуиди-
те. Но трябва да завършим тази част 
от нашия разказ някъде. Нека да бъде 
тук. А в следващата част на разказа ще 
ви запознаем с ламинарните и турбу-
лентните течения на флуидите и още с 
граничните слоеве, неустойчивостите 
и компютърните изчисления в меха-
никата на флуидите. Ще поговорим и 
за теченията на свиваеми флуиди, за 
геофизичната механика на флуидите, 
аеродинамиката и биофлуидната ме-
ханика. И за други неща. Надяваме се 
да сте станали малко повече оптими-
сти. Защото и в най-големия застой 
действа един страшен закон – всичко 
тече, всичко се променя! Въпросът е – 
накъде се променя. А отговорът на въ-
проса зависи и от вас.   
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Повече в Nauka.bg

През последните десетилетия 
се наблюдава рязко повише-
ние на консумираната елек-

троенергия, както от битови, така и от 
промишлени потребители. Този факт 
обуславя и значителния ръст на про-
изведената енергия от всякакви видо-
ве източници. Все още с най-голям дял 
като източник на първична енергия, в 
енергопроизводството са конвенцио-
налните горива, последвани от ядре-

Оползотворяване на летящата пепел от 
изгаряне на твърди горива за синтез на 
зеолитни материали

Автори: Деница Згурева
 Силвия Бойчева

Фиг. 1. Опростена схема на работа на конвенционална ТЕЦ, изгаряща орга-
нични горива и образуване на вредни емисии

Статия от брой 75 на сп. “Българска наука”
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ните и с най-малък дял са възобновя-
емите енергийни източници като вода, 
слънце, вятър и др. При енергопроиз-
водството от органични горива освен 
полезната енергия под формата на то-
плина, се получават и твърди, течни и 
газообразни отпадни продукти, които 
се явяват сериозен замърсител на три-
те части на околната среда: атмосфе-
ра, хидросфера и литосфера – Фиг. 1. 
Въглищата са представителите на ор-
ганичните горива с най-голям дял на 
вредни емисии от тяхното изгаряне в 
енергийни парогенератори, което се 
дължи на многообразния им химичен 
състав.
Продуктите от изгарянето на въгли-
щата  са димни газове, включващи 
основно въглероден диоксид (CO2), 
серни оксиди (SОx) и азотни оксиди 
(NOx) и минерален остатък (пепел), 
като всеки един от тези компоненти е 
замърсител на околната среда. Освен 
това, въглищните топлоелектрически 
централи (ТЕЦ) взаимодействат нега-
тивно с околната среда и чрез систе-
мите за складиране, транспортиране, 
прахоприготвяне и прахоотделяне, от 
които се отделят прах и продукти от 
окислението на горивата. Европей-
ските екологични изисквания ограни-
чават замърсителите от горивни ин-
сталации чрез налагането на пределно 

допустими норми на концентрациите 
на замърсителите, емитираните в ат-
мосферния въздух. 
В групата на серните оксиди се включ-
ват серен диоксид (SO2) и серен три-
оксид (SO3), които като анхидриди 
на серистата и сярната киселини, са 
причинители на киселинни дъждо-
ве, допринасящи за подкиселяване на 
почвите и водоемите и разрушаване 
на паметници на културата. Понасто-
ящем са разработени над сто техно-
логични възможности за огранича-
ване на серните емисии в зависимост 
от спецификите на горивните инста-
лации и местните ресурси, някои от 
които третират превръщането им в 
ценни за практиката суровини, като 
гипс, втечнен серен диоксид, техни-
ческа сярна киселина, прахообразна 
сяра и олеум,. Превид надеждността 
и ефективността на инсталираните се-
роочистващи технологии към топлое-
нергийните обекти, може да се счита 
че тези замърсители не представляват 
риск за околната среда и произтича-
щите от тях екологични проблеми са 
намерили решения.
Азотните оксиди, означавани сумарно 
като NOx, включват пет оксида, про-
порционално на степените на окис-
ление на азота. В условията на горив-
ните процеси, обаче, повечето от тези 
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съединения са термодинамично нес-
табилни, поради което и технологич-
ните похвати за ограничаването им се 
свеждат до намаляването на два окси-
да – азотен монооксид (NO) и азотен 
диоксид (NO2). Те се формират при 
окислението на свързания в състава на 
горивата азот (горивни азотни окси-
ди) или от азота, постъпващ с въздуха 
за горене (термични азотни оксиди). 
Азотният монооксид и азотният ди-
оксид са анхидриди съответно на азо-
тистата и азотната киселини и също са 
компонент на киселинните дъждове. 
Освен това участват във фотохимични 
процеси, водещи до формирането в ат-
мосферата на газове с голям парников 
еквивалент – диазотен оксид и озон. 
Окислението на азота е силно ендоте-
рмичен процес, поради което се благо-
приятства от високите температури в 
пещните камери. За ограничаване на 
азотните оксиди от горивни инстала-
ции се прилагат две групи техники – 
първични и вторични. Пръвите целят 
потискане формирането на азотни ок-
сиди по време на горивните процеси и 
са свързани с реконструкции на горив-
ните уредби, докато вторите – се ба-
зират на конверсията на вече образу-
ваните азотни оксиди в газова фаза с 
подходящ реагент до инертни за окол-
ната среда компоненти – молекулярен 

азот и водни пари.
Първичните методи са лимитирани по 
отношение на степента на ограничава-
не на азотните оксиди, свързано с на-
маляване на ефективността на горив-
ните инсталации и не са достатъчно 
средство за справяне с екологичните 
предизвикателства, което налага ин-
сталирането на вторични технологии. 
Последните включват две утвърдени 
технологични решения за редукцията 
на вече образуваните азотни оксиди в 
газова фаза – селективна некаталитич-
на (СНКР) и селективна каталитична 
редукция (СКР). Двете технологии се 
базират на сходни химични взаимо-
действия за редукцията на NO и NO2 с 
амоняк или карбамид  до азот и водни 
пари, а се различават по осигуряване-
то на необходимата за процесите акти-
вационна енергия.  При СНКР това е 
температурата на димните газове над 
горивната зона, а СКР се реализира в 
отделни съоръжения (каталитични 
реактори), като редукционните взаи-
модействия се ускоряват от катализа-
тори.  СКР е ефективна технология за 
намаляване на азотните оксиди, ин-
сталирането на която обаче е свързано 
с големи инвестиционни вложения.  
Понастоящем във всички топлоенер-
гийни обекти са внедрени или са в 
етап на реконструкция и въвеждане на 
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първични методи за постигане на ак-
туализираните емисионни норми на 
NOx. В много въглищни ТЕЦ е инста-
лиранана и СНКР. СКР, макар и скъ-
по, е налично технологично решение 
при въвеждането на по-строги норми 
за азотните оксиди.
Относно праховите частици в димни-
те газове, получени от изгарянето на 
въглища (т.нар. летяща пепел ЛП), 
съществуват строги изисквания за 
концентрациите, изпускани в атмос-
ферата. Поради това, от десетки годи-
ни има разработени и внедрени техно-
логии за улавянето на ЛП, напускаща 

горивните камери с димните газове. 
След улавянето й пепелта се депонира 
върху открити земни пространства и в 
по-редки случай с нея се запълват не-
използваеми мини. Въпреки изграж-
дането на защитни инфилтрационни 
бариери, част от тежките метали про-
никват в почвата и подпочвените води, 
с което ЛП отново се превръща в сери-
озна заплаха за чистотата на околната 
среда, както и поради неблагоприят-
ната си стойност на pH. По данни за ЕС 
около 75 % от ЛП, добита от филтрите 
на ТЕЦ, се депонира върху открити 
земни пространства, което се равнява 

Фигура 2. Състояние на технологиите за пречистване на димните газове от 
замърсители в българските електроентрали и потенциални възможности за 
оползотворяване на вторични продукти от очистващите инсталации
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на 25,5 милиона тона годишно. Това 
налага необходимостта от разработ-
ването на нови технологии и инова-
тивни решения за оползотворяването 
на ЛП. За Р.България, където 40 % от 
енергопроизводството е осигурено от 
местни лигнитни въглища от находи-
щето ,,Марица-Изток‘‘, този въпрос е 
от съществена важност. Фигура 2 пред-
ставя обобщена схема на прилаганите 
технологии в България за намаляване 
изпускането на вредни емисии от го-
леми горивни инсталации (топлинна 
мощност > 300 MW), за постигане на 
нормите допустими емисии, опреде-
лени в нормативната уредба, както и 
наличните и потенциалните възмож-
ности за оползотворяване на проду-
ктите, получени след очистването на 
димните газове. 
Въглеродният диоксид (CO2) е газът, 
който се определя като основен парни-
ков газ, не поради големия си парни-
ков еквивалент, а защото се емитира 
в най-големи количества от антро-
погенна дейност. Сам по себе си СО2 
е отговорен за 64% от увеличението 
на парниковия ефект. Измежду всич-
ки парникови газове, СО2 допринася 
най-много за глобалното затопляне, 
тъй като неговият дял в климатични-
те промени се оценява на около 55 %.  
Според проучвания на Междуправи-

телствената организация по клима-
тичните промени (IPCC), концентра-
цията на СО2 в атмосферата до 2100 
година ще достигне 570 ppm, което ще 
доведе до повишаване на температу-
рата с 1.9 оС и покачване на морското 
равнище с 3.8 m. Към настоящия мо-
мент, емисиите от СО2, изпускани от 
горивни инсталации, не се нормират, a 
се регулират на пазарен принцип чрез 
търговия с разрешени квоти (тонове 
СО2). В съответствие с действащото 
европейско законодателство (2014 г.), 
Р. България, като страна от ЕС, участ-
ва в схема с търговия с квоти емисии 
парникови газове, като до 2020 г. е в 
период на дерогация за повишаване 
на иновационното ниво на енергий-
ните инсталации, с цел линейно на-
маляване на количествата емитиран 
СО2 – с 10 % в сравнение с нивата от 
2005 г. и 20 % спрямо базовата 1990 г. 
Дългосрочната европейска стратегия 
за периода 2020-2050 г. е инвестира-
нето в нисковъглеродни технологии 
за трикратно намаляване на емисиите 
парникови газове (ЕПГ) по отношение 
на нивата им от 1990 г. 
Разработените до момента техноло-
гии за намаляване на изпускания СО2 
в атмосферния въздух от горивни ин-
сталации, се делят на три основни гру-
пи: изгаряне на горивата в среда на 
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чист кислород, химично третиране на 
горивата преди осъществяване на го-
ривен процес и следгоривно улавяне 
на образувания СО2. Базирайки се на 
различни прийоми, всички те се свеж-
дат до получаването на чист поток от 
СО2 и неговото концентриране, ком-
примиране до втечняването му, транс-
портиране и подземно депониране в 
природни кухини и кладенци. Интен-
зивно се разработват и технологии за 
оползотворяването му като полимер-
на суровина или каталитичната му 
трансформация до въглеводороди. 
Технологиите за следгоривно ула-
вяне на СО2 са познати под името 
,,post-combustion capture‘’ (PCC) и са 
най-изгодни в технико-икономическо 
отношение за прилагане към същест-
вуващи горивни инсталации. Основа-
ват се на химичната или физичната 
абсорбция на CO2 от реагенти. При 
хемисорбционните технологии се из-

ползват водни разтвори на амини, а 
като физични абсорбенти са познати 
две фирмени разработки със следни-
те търговски марки: Selexol и Rectisol. 
Улавянето на СО2 чрез PCC има два 
основни недостатъка: консумираната 
електроенергия за осъществяване на 
процеса на десорбция е около 30 % от 
произведената в дадена ТЕЦ и амини-
те са силно токсични вещества. В по-
следните години усилено се разработ-
ват нови, по-ефективни решения за 
улавянето на СО2. 
Фигура 3 представя съпоставка на вече 
съществуващите технологии за PCC и 
на такива в етап на разработка по от-
ношение на техните технико-иконо-
мически показатели.  Използването 
на подобрени разтвори на амини по-
вишава ефективността на процеса, но 
не решава проблема, свързан с тяхна-
та токсичност. Разработват се и мем-
брани за сепариране на CO2 от остана-

Фиг. 3. Състояние на технологиите за улавяне на въглероден диоксид след реализи-
ране на горивен процес в ТЕЦ- тенденции и икономически показатели
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лите газообразни компоненти. Това са 
вече налични технологии, които обаче 
не са приложими в мащабни условия, 
такива като в една ТЕЦ. Проблем в 
технологиите с мембранна сепарация, 
от една страна, е ефетивността на мем-
бранния материал, а от друга – транс-
портирането на газовия поток през 
мембраната, което изисква значител-
на енергия. Както се вижда от схема-
тичното представяне, използването на 
твърдофазни сорбенти би подобрило 
значително технико-икономически-
те показатели на процеса на улавя-
не на СО2. За да е подходящо дадено 
вещество като твърдофазен сорбент, 
задължително условие е да има до-
бре развита специфична повърхност 
и дефинирана микро- и мезопорьозна 
структура. На тези условия отговарят 
зеолитите. 

Зеолитите са голяма група минерали, 
които представляват природни или 
синтетични алумосиликати на алкал-
ните и алкалоземните метали. Към 
настоящия момент са познати над 40 
структури, срещани свободно в приро-
дата и над 200 синтетични аналога. За 
първи път минералът зеолит е открит 
от швеския учен Alex Fredrick Constedt 
през 1756 година, който дава и него-
вото наименование, произлизащо от 

гръцките думи зео-кипящ и литос-ка-
мък. Зеолитите са силно хигроскопич-
ни материали и в тяхната структура се 
съдържа близо 30% вода, затова и при 
нагряване те започват да ,,кипят‘‘. В 
неактивирано състояние, зеолитната 
вода се задържа в свободните кухини 
на кристалната сртуктура, наличие-
то на които обуславя многобройните 
приложения на тези минерали в ин-
дустрията, земеделието, медицината 
и т.н. Катионите на алкалните и алка-
лоземните метали, които се съдържат 
в състава на зеолитите ги определят 
като добри йонообменници, подходя-
щи за пречистване, както на питейни, 
така и на отпадни води. Натуралните 
минерали от тази група се формират 
в течение на хилядолетия при алкал-
на активация на вулканична пепел от 
морска вода и създават уникални при-
родни форми – Фиг. 4. 

Фигура 4. Натурали зеолити ,,Ка-
менни гъби‘‘ край град Кърджали, 
България 
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През 1948 година Richard Barrer за 
първи път създава в лабораторни усло-
вия, структура на синтетичен зеолит, 
именно чрез имитация на природни-
те механизми, довели до неговото ес-
тествено формиране. Първите опити 
за синтез на тези минерали са провеж-
дани с помощта на чисти материали: 
алуминиев и силициев оксид. С разви-
ването на екологосъобразни и безот-
падни технологии започват и изслед-
ванията на възможността за синтез 
на зеолити от отпадни алумосиликат-
ни продукти. През 1985 година Höller 
and Wirschning за първи път успяват 
да синтезират зеолитна структура от 
пепел, получена при изгарянето на 
въглища. Това научно постижение от-
варя голямо поле за работа на много 

научни групи, тъй като от една страна 
то намира решение на проблема, свър-
зан с депонирането на огромни коли-
чества пепел, но от друга – е предизви-
кателство, свързано с потенциалните 
приложения на получения продукт. 
Оползотворяването на синтезирания 
материал, зависи от неговата структу-
ра и физико-химични свойства, които 
от своя страна са функция от условия-
та на синтез и от характеристиките на 
изходната суровина (летяща пепел). 
Установено е, че от един и същи състав 
на пепелта, при различни експери-
ментални условия, могат да се синте-
зират 15 различни зеолитни структу-
ри. Основният механизъм на синтез 
на зеолити от летяща пепел е хидро-
термалната алкална активация, при 

Фиг. 5. Механизъм на трансформация на летящата пепел от ТЕЦ в синтетични 
зеолити
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която във воден разтовор на алкални 
основи (NaOH, KOH, LiOH) се разтва-
рят алумосиликатните съставляващи 
на пепелта до получаването на хидро-
гел – Фиг. 5. 
Така полученият хидрогел кристали-
зира върху неразтворените частици, 
явяващи се центрове на кристализа-
ция, при определени термодинамич-
ни условия. Основните фактори, кои-
то оказват влияние върху крайната 
зеолитна структура са съотношението 
алкализиращ реагент/летяща пепел, 
температурата и реакционното вре-
ме. Методологията на синтез се усъ-
вършенства и до днес, продиктувано 
от целта за постигане на максимална 

икономическа ефективност на проце-
са – най-голям добив на зеолит, по-
лучаване на монофазен продукт, уп-
равляеми структура и морфология, 
намаляване на технологичното време 
на синтез, мащабност на технология-
та, промишлена значимост и т.н.    
За целите на развиващите се техно-
логии за улавяне на CO2 в търсенето 
на нови твърдофазни сорбенти, са из-
следвани и зеолитите. С най-голяма 
практическа стойност са зеолитните 
структури от тип А и Х, тъй като се ха-
рактеризират със силно развита спе-
цифична повърхност и многобройни 
пори с размери от 5,0 Å до 7,5 Å, поз-
воляващи физичната адсорбция на 

Фиг. 6. Затворен цикъл за опазване на околната среда в ТЕЦ чрез синтез на високо-
порьозни зеолитни материали и прилагането им като сорбенти за улавянето на 
въглероден диоксид 
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молекулите на СО2 с размери от 3,2 
Å. Тези зеолити могат да се синтези-
рат от летяща пепел от изгарянето на 
въглища при сравнително меки ус-
ловия. Създаването на технология за 
превръщането на летящата пепел в зе-
олити и тяхното прилагане за адсорб-
ция на СО2  би решило двата основни 
екологични проблема, стоящи пред 
съвременните ТЕЦ, изгарящи въгли-
ща: улавянето на парниковия газ СО2 
и депонирането на летящата пепел. 
Освен подобряване на екологичните 
характеристики на дадена въглищна 
централа, улавянето на въглеродни-
те емисии чрез зеолити от пепел, ще 
има както значителен технико-ико-
номическите ефект върху процесите 
за очистване на димните газове, така 
и изключителна екологосъобразност, 
тъй като ще се реализира затворен ци-
къл за опазване на околната среда в 
границите на предприятието – Фигура 
6. 
 Тази научно-приложна проблематика 
се разработва в Технически Универси-
тет-София, катедра „Топлоенергетика 
и ядрена енергетика” от научен колек-
тив с ръководител доц. д-р инж. Сил-
вия Бойчева и е тема на дисертацион-
ния труд на маг. инж. Деница Згурева.
Проведени са редица изследвания 
върху зеолитизацията на летяща пе-

пел от лигнитни въглища, като са при-
ложени три метода на синтез: класи-
ческа хидротермална кристализация, 
двустъпален метод с предварително 
алкално стапяне и последващ хидро-
термален синтез, както и самокрис-
тализация на летящата пепел в алка-
лен воден разтвор при атмосферни 
условия. Резултатите, получени и при 
трите подхода, еднозначно показват 
потенциала на изходния материал за 
трансформацията му в зеолити. При 
класическия хидротермален синтез, 
който се осъществява при сравнител-
но ниски температури (80-110 оС), се 
получава многофазна зеолитна струк-
тура. Този факт подкрепя теоретич-
ните предпоставки за трансформация 
на алумосиликатната летяща пепел 
в алкална среда до кристален зеолит 
и показва възможността за синтез на 
различни видове зеолитни фази. Пре-
дизвикателство пред получаването на 
зеолити с дефиниран фазов състав от 
въглищна пепел е провеждането  на 
контролиран синтез при установени 
условия за получаването на монофаз-
ни зеолити, които са от практическа 
важност. Такъв тип структури се по-
лучават при втория изследователски 
подход, при който преди хидротер-
малната активация се прилага висо-
котемпературно третиране на смес от 

Брой 80, лято 2015
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алкален реагент и летяща пепел. При 
температури над 400 оС, твърдофаз-
ните алумосиликатни компоненти на 
пепелта взаимодействат със стопилка 
от натриева основа, при което се об-
разуват алкални соли със значител-
но по-висока разтворимост във водна 
среда. В зависимост от съотношението 
летяща пепел/алкализатор, както и от 
времето и температурата на последва-
щия хидротемален синтез, се получа-
ват разнообразни монофазни зеолит-
ни структури от високопорьозен тип. 
Въпреки енергията, която се влага в 
първия етап за постигане на висока 
температура, този тип синтез не е по-
енергоемък, тъй като намалява драс-
тично необходимото време за хидро-
термална активация. По отношение 
технико-икономическа ефективност 
на процеса на зеолитизация, най-до-
бри показатели има последната из-
ползвана технология: атмосферна са-
мокристализация. При този метод не 
се влага допълнителна енергия (елек-
трическа или топлинна), а сместа от 
летяща пепел и воден разтвор на ал-
кален реагент се оставя при атмосфер-
ни условия. Този тип синтез имитира 
процеса на получаване на натурални 
зеолитни минерали. Като основен не-
достатък може да се изтъкне неговата 
продължителност, тъй като за разли-

ка от останалите методи, при които 
необходимото време за зеолитизация 
на летящата пепел, включващо всич-
ки стъпки на предварителна подготов-
ка, е в рамките на едно денонощие, то 
при атмосферната самокристализа-
ция са необходими от 6 до 18 месеца. 
От продължителността на процеса за-
виси процентното съдържание на зе-
олит в крайната фаза. При атмосфер-
ния синтез е установено получаването 
на монофазна зеолитна структура от 
типа на природния Фоджасит, чиято 
натурална форма се свързва с ниско-
температурни взаимодействия, за раз-
лика от останалите природни зеолити, 
за които е установено, че са възникна-
ли в резултат на високотемпературни 
реакции. На Фиг. 7 са показани елек-
тронно-микроскопски снимки на из-
ходната летяща пепел и на получени-
те от нея зеолитни кристали при трите 
подхода на синтез. 
Синтезираните зеолити се изслед-
ват по отношение на свързаните с ад-
сорбционния им потенциал характе-
ристики – специфична повърхност, 
свободен обем, разпределение на по-
рите по размер, което се извършва в 
Лабораторията по „Системи и устрой-
ства за опазване на околната среда” 
при Технически Университет – Со-
фия, с помощта на системата за из-
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Фиг. 7. Снимки от сканиращ електронен микроскоп на изходния материал 
(летяща пепел) и на получените, в Технически Университет – София, 
синтетични зеолити
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мерване на повърхност, порьозност и 
адсорбционен капацитет на  твърди 
вещества Tristar 3020 II, дарение от 
фондация „Александър фон Хумболт” 
в помощ на реализацията на проект-
ната идея – Фиг. 8.
 

Фиг. 8. Система за измерване на повърх-
ност, порьозност и адсорбционен ка-
пацитет на  твърди вещества Tristar 
3020 II в Лабораторията по „Системи 
и устройства за опазване на околната 
среда”.

С получените от въглищна пепел зео-
литни материали са проведени пред-
варителни изследвания върху техния 
потенциал за улавяне на въглероден 
диоксид. Получените начални резул-
тати за адсорбционния им капацитет 
по отношение на основния парников 
газ са оптимистични. В момента про-

дължава процесът на изследователска 
работа, посветен на развиването на 
безотпадна технология с оползотво-
ряване на летящата пепел за улавя-
не на въглеродния диоксид. Очаква 
се разработката, да достигне етап на 
внедряване и да има сериозен принос 
в опазване на околната среда чрез без-
отпадното производство на енергия. 

Технически Университет – София 
Катедра Топлоенергетика и Ядрена 
Енергетика

Деница Сгурева е носителят на докто-
рантската стипендия на Карол
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Резюме: Тефлон е търговското наиме-
нование на синтетичният материал 
политетрафлуоретилен. Той прите-
жава уникални свойства, и има реди-
ца приложения, като едно от най-раз-
пространените е използването му като 
покритие на незалепващи съдове за 
готвене. Въпреки че тефлонът не е 
токсичен, направени изследвания 
показват, че при определени темпе-
ратури от тефлоновите съдове се от-
делят опасни частици и газове, които 
са токсични вторични продукти. Спо-
ред изследванията, газовете отделени 
от съдовете за готвене са комплексна 
смес, която се изменя с измененито на 
температурата. Не са правени изслед-
вания за това дали отделените газове 
се натрупват в готвената храна, но ня-
кои от компонентите в тях са с високо 
токсично въздействие върху хората.
Ключови думи: политетрафлуорети-
лен, Тефлон, токсичност.

Teflon
Environment polution and toxic effect

Abstract:  Teflon is the registered trade 
name of the highly useful plastic material 
polytetrafluoroethylene (PTFE). It has 
many unique properties, which make it 
valuable in scores of applications. One 
of the most common and visible uses of 
PTFE is coating for nonstick pots and 
pans. Though PTFE itself is non-toxic, its 
manufacture produces toxic byproducts. 
Teflon off-gassing studies show that at 
the design temperatures of convectional 
kitchen appliances, Teflon chemicals 
break apart to form riskily particulates 
and gases. Studies show that the gases that 
come off of non-stick pans are complex 
mixtures that vary in composition with 
temperature. Accumulation of the off-gas 
chemicals in food has not been studied, 
but several of the off-gas components are 
considered highly toxic to humans.
Keywords: polytetrafluoroethylene, 
Teflon, toxicity

Тефлон

Замърсяване на околната среда и токсично 
действие 

Автори: Веселина Михалева
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І. Въведение
Тефлон е търговското наименование 
на високополезен синтетичен мате-
риал – политетрафлуоретилен. Той е 
открит случайно през 1938 г. от мла-
дият 27 годишен учен Рой Плънкет, 
който бил химик в Дю Понт. Плънкет 
работил в сферата на охладителните 
агенти. Много химикали използвани 
като охладителни агенти преди 30-те 
били опасно експлозивни. Дю Понт 
и Дженерал Моторс разработили нов 
тип невъзпламеняващ се охладителен 
агент – форма на Фреон и го нарекли 
refrigerant 114, чието техническо на-
именование е тетрафлуордихлоре-
тан. Плънкет се надявал да направи 
подобен охладител чрез реакция на 
хлороводород с компонент наречен 
тетрафлуоретилен, който бил слабо 
познато вещество. Той затворил газа в 
метални флакони с изпускателни вен-
тили. Поставил ги в сух лед за да охла-
ди и втечни тетрафлуоретиленовият 
газ. Неговият експеримент с охладите-
ля изисквал от Плънкет и асистентите 
му да изпускат тетрафлуоретиленовия 
газ от флаконите в сгорещена каме-
ра. На сутринта на 6-ти април 1938 г. 
Плънкет открил, че не може да извади 
газа от флакона. Той и неговите асис-
тенти с изненада установили, че през 
нощта газът се е превърнал в бял, рон-

лив, люспест прах. Това бил полиме-
рът политетрафлуоретилен, който по-
късно – през 1945 г. е регистриран като 
търговска марка “Тефлон” от ДюПонт.
Тефлон не се е произвеждал масово за 
търговски цели почти 10 години след 
откриването на материала. Дотога-
ва той имал сравнително ограничено 
приложение в промишлеността. В на-
чалото на 50-те години на миналия век 
един френският инженер Марк Грего-

ДюПонт
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ар, научил за Тефлон и измислил на-
чин да го използва в рибарските си та-
къми, за да не се оплитат. А на жена му 
й дошло наум, че може да се приложи 
и при тенджерите и тиганите. Съпру-
гът й покрил с Тефлон един от тигани-
те, с които тя пържила и успехът бил 
невероятен. След няколко години той 
вече продавал годишно над 1 милион 
тигани и тави, покрити с Тефлон под 
създадената от него марка “Тефал”.
Тефлонът е химически неутрален към 
всички материали, а в началото него-
вата супер хлъзгавост създавала про-
блеми при технологията за направа-
та на готварски съдове. Трудно е да 
залепиш материал, по който всичко 
се хлъзга. Затова тефлонът се набра-

здява по различни начини, например 
чрез пясък под налягане, след което се 
залепва.
Тефлонът намира широко приложе-
ние в съвременния бит. Масово се 
използва за направата на тенджери 
и тигани, в текстилната промишле-
ност, както и в редица високотехно-
логични уреди и дори в космическата 
индустрия. Намира приложение и в 
медицината, под формата на съдови 
импланти и протези. Но основната 
му функция е, че не позволява залеп-
ването и загарянето, поради което се 
оказва почти незаменим за направата 
на съдове и прибори за готвене, както 
и на ютии. Записан е в Книгата на ре-
кордите Гинес като най-хлъзгавия ма-
териал на Земята. За разработката на 
материала компанията Дю Понт полу-
чава през 1990 г. „Национален медал 
за технология” от президента на САЩ 
Джордж Буш-старши. Откривателят 
на тефлона – химикът Рой Плънкет, 
който умира през 1994 г., многократно 
е награждаван.

ІI. Замърсяване на околната сре-
да и токсично действие
Политетрафлуоретиленът е полиме-
ризирана форма на химичното съеди-
нение тетрафлуоретилен, който е без-
цветен газ, без мирис и е извънредно 
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лесно запалим. Полимеризацията е 
химичен процес, при който молеку-
лите се обединяват в дълги вериги. 
Основните елементи за синтеза на 
мономера са флуор, флуороводород 
и хлороформ, които са свързани чрез 
пиролиза. Съхранява се под формата 
на течност при ниски температура и 
налягане. Другата основна съставка е 
вода. При полимеризационният про-
цес се използват много малки количе-
ства от други химикали като инициа-
тори.
Политетрафлуоретиленът може да 
бъде произведен по няколко начина, 
в зависимост от специфичните харак-
теристики, изискващи се за крайния 
продукт. Има два основни метода за 
производство. Единият е преустано-
вяване на полимеризацията. При този 

метод тетрафлуоретиленът се полиме-
ризира във вода, в резултат на което се 
получават гранули от политетрафлу-
оретилен. Другият метод е чрез дис-
персия. При него политетрафлуоре-
тиленът се получава под формата на 
млечна паста, която  може да се прера-
боти до фин прах.
Тефлонът притежава уникални свой-
ства, поради което намира различни 
приложения. Не се запалва или въз-
пламенява, има много висока точка на 
топене (327°С) и е стабилен при мно-
го ниски температури. Не се забеляз-
ва крехкост дори в среда от течен хе-
лий (–269°С). При нагряване до 37°С 
изделията от политетрафлуоретилен 
запазват формата си, но здравината 
намалява значително. Горната гра-
ница за устойчивост се приема около 
260°С при сравнително ниски меха-
нични усилия. Особено свойство при-
тежава при температурна промяна от 
19°С до 23°С. При този температурен 
интервал се осъществява промяна в 
кристалната структура на материала 
– от трициклична преминава в хекса-
гонална. Това е свързано с увеличение 
на обема с около 1%, както и със зна-
чително увеличение на коефициента 
на линейно разширение, но процесът 
е обратим. Политетрафлуоретиленът 
има слаба електрическа проводимост, 
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което го прави добър електроизола-
тор, притежава нисък коефициент на 
топлопроводимост и може да се счи-
та като топлоизолационен материал. 
Също така е много гладък и хлъзгав.
Препоръчително е остатъците от по-
литетрафлуоретиленови частици да 
бъдат заравяни, а не изгаряни, защо-
то при изгарянето им при високи тем-
ператури се отделя флуороводород и 
други токсични вещества.
Въпреки, че политетрафлуоретиленът 
не е токсичен, при неговото производ-
ство се отделят токсични вторични 
продукти, включително флуороводо-
род и въглероден диоксид. Лекари са 
документирали специфично заболя-
ване наречено треска от полимерни 
изпарения (polymer fume fever), което 
се проявява при вдишване на тези вто-
рични продукти от производството.
Учени от ДюПонт са направили списък 
на характерните симптоми при това 
заболяване – напрегнатост в гърдите, 

физическо неразположение, учестено 
дишане, главоболие, кашлица, втриса-
не, температура между 37,8ºС и 40ºС 
и възпалено гърло, които са базирани 
върху изследвания на регистринани 
оплаквания на заболели работници. 
При домашно излагане на тези газо-
ве, заболяването от полимерни изпа-
рения (polymer fume fever) може лесно 
да се обърка с обикновен грип.
Изследвания показват, че газовете, 
които се отделят от незалепващите ти-
гани, са комплексна смес, която се про-
меня при различните температури, но 
не са провеждани изследвания дали се 
натрупват компоненти от тази смес в 
храната. При определена температура 
в газа се активизират един или повече 
доминиращи химикала, а останалите 
ги копират. Учените многократно са 
изучавали смъртността при плъхове-
те и птиците, изложени на газовите 
смеси, но потенциалното въздействие 
върху здравето в дългосрочен период 
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не е изследвано. 
Токсичните частици и газове, отделе-
ни като изпарения от Тефлон и тем-
пературите, при които са засечени за 
първи път, са показани по-долу заедно 
с информация за токсичността, изме-
рена преди всичко при изследвания с 
високи дози при експозиция на живот-
ни, което е единственият източник на 
информация за повечето химикали:

240°С – Ултрафини частици: Тефлон 
продуцира много малки (ултрафини) 
частички. Те причиняват сериозни 
белодробни увреждания при плъхо-
ве след 10 минутна експозиция. По-
дълготрайна експозиция причинява 
смърт. 
Газовете, емитирани от Тефлон при 
по-високи температури, се адсорбират 
върху частиците, които поради мал-
кия си размер могат да се натрупват 
дълбоко в долния дихателен тракт.
360°С – Тетрафлуоретилен: Нацио-
налната токсикологична програма 
обсъжда тетрафлуоретилена да бъде 
„логично предвиден” човешки канце-
роген, защото се знае че причинява 
рак при лабораторни животни, но не е 
извършено съответно изследване при 
хората. При плъховете, вдишаният 
тетрафлуоретилен причинява тумори 
на бъбреци, на черен дроб, на кръво-

носни съдове в черния дроб и една от 
формите на левкемия (mononuclear). 
Мишки, вдишали тетрафлуоретилен, 
развиват тумори на черния дроб и ту-
мори, които се развиват в кръвонос-
ните съдове в черния дроб или белите 
кръвни клетки. 
360°С – Хексафлуоропропeн: Въздуш-
ната експозиция на флуорокарбона-
тите като хексафлуоропропен при хо-
рата води до раздразнение на очите, 
носа и гърлото; сърцебиене, неравно-
мерен сърдечен ритъм, главоболие, 
световъртеж, натрупване на течност в 
белия дроб (белодробен оток) и веро-
ятно смърт. Дълготрайната експози-
ция при хора се асоциира с намалена 
двигателна способност, отслабване на 
паметта и трудности при научаване 
на нови неща. При мишки и плъхове, 
вдишването на хексафлуоропропан 
причинява поражения на бъбреците, 
намален брой на лимфоцитите (имун-
ни клетки) и повишено уриниране. 
Също причинява повишаване броя на 
хромозомните аномалии в яйчници-
те на хамстерите и сериозни дефекти 
върху мъжката репродуктивна систе-
ма на лабораторни животни.
360°С – Трифлуороцетна киселина: 
Много малко изследвания са наблюда-
вали токсичността на трифлуороцет-
ната киселина, но това което е открито 
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е, че ограничава растежа на клетките, 
формиращи костите при ембрион на 
плъх (osteoblast), а също и на хрущял-
ните клетки (chondrocytes). Наблюда-
вани са и дефекти на нервните пъти-
ща при зародиш на плъх при високи 
концентрации. Други проучвания по-
казват, че HCFC-123 (хидрофлуоркар-
бон) се разпада до трифлуороцетна 
киселина и причинява уголемяване 
на черния дроб и намалява нивата на 
глюкоза, триглицериди и холестерол 
във възрастните животни. Но не е съв-
сем ясно дали тези ефекти се дължат 
на HCFC-123 или на метаболизма. Из-
следване върху маймуни е открило, че 
концентрацията на трифлуороцетна 
киселина в зародишите е от 2 до 6 пъти 
по висока от тази в кръвта на майката 
при последователно дозиране с хидро-
флуоркарбон (HCFC-123).
Продължителното влияние върху 
околната среда на трифлуороцетната 
киселина е изключително постоянно 
и токсично за растенията. Трифлуо-
роцетната киселина също е продукт за 
разлагането на много хидрохлорфлу-
оркарбони (HCFCs) и хидрофлуоркар-
бони (HFCs) до хлорфлуоркарбони 
(CFCs), които са потенциални озон-де-
структури, използвани в хладилните 
системи, аерозоли и други продукти. 
Неотдавна (2001) учени предположи-

ли, че високите нива на трифлуороц-
етна киселина в околната среда могат 
да се дължат на сгорещен Тефлон и 
други флуорополимери, поради това 
че измерените нива в околната среда 
са по-високи от предсказаните, бази-
рани върху самостоятелния разпад на  
HCFCs (хидрохлорфлуоркарбони) и 
HFCs (хидрофлуоркарбони).
360°С – Дифлуороцетна киселина: 
Много малко се знае за токсичността 
на дифлуороцетната киселина, въпре-
ки че има сведения за токсичен ефект 
върху бъбреците на плъхове.
360°С – Монофлуороцетна кисели-
на: Монофлуороцетната киселина е 
изключително токсична. Дори в мал-
ки дози (от 0,7 до 2,1 mg/kg) може да 
предизвика смърт. Първите симптоми 
са гадене,  повръщане, вкочаненост, 
изтръпване, неспокойство, мускулни 
спазми, ниско кръвно налягане и за-
мъглено зрение. Ако облъчването е 
достатъчно високо, може да се наблю-
дава неравномерен сърдечен ритъм 
(вентикуларна фибрилация), сърдеч-
ни пристъпи и тежки конвулсии, во-
дещи до дихателна недостатъчност. 
Монофлуороцетната киселина бързо 
се разпада до флуороацетат. Натриев 
флуороацетат се е използвал като мо-
щен убиец на гризачи (родентицид). 
В тялото той се разпада до натрий и 
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флуороацетат, който е отговорен за 
токсичността. Натриевият флуороаце-
тат убива гризачи и други животни, 
подтискайки обмяната на трикарбок-
силната киселина, която трансформи-
ра енергията създадена от храната за 
нуждите на тялото. Натриевият флуо-
роацетат също причинява сърдечна и 
дихателна недостатъчност, отслабва-
не на централната нервна система и 
поражение на тестисите, включител-
но намаляване на продуктивността на 
спермата.
470°С – Силициев тетрафлуорид 
(SiF4): Силициевият тетрафлуорид е 
силно токсичен, корозивен газ. При 
вдишване, дробовете се покриват със 
силиконови частици, от които посред-
ством влагата се отделя флуороводо-
род. Вдишването на флуороводород 
може да причини дразнене в очите и 
гърлото, кашлица, затруднено диша-
не, зачервяване на кожата, дължащо 
се на кислородна недостатъчност, бе-
лодробно увреждане и събиране на 
течности в дроба (белодробен оток). 
Продължителна експозиция може 
да причини загуба на тегло, намален 
брой на червените и белите кръвни 
клетки (анемия и левкопения), обез-
цветяване на зъбите и необичайно на-
растване на костите (osteosclerosis).
475°С – Перфлуороизобутан (C4F10): 

Перфлуороизобутанът е силно токси-
чен и вдишването му може да доведе 
до белодробен оток. Вписан е в Кон-
венция за химическите оръжия. Той 
е около 10 пъти по-токсичен от фосге-
на – високотоксичен корозивен газ, 
също вписан като химическо оръжие. 
Във вода се разпада до флуороводо-
род. При кратковременна експозиция 
симптомите при хора включват лош 
вкус в устата, гадене и отпадналост. 
Белодробен оток се наблюдава в ин-
тервала от 1 до 4 часа след експозиция, 
което е животозастрашаващо в някои 
случаи, но при повечето хора отшумя-
ва за около 3 дни.
500°С – Карбонил флуорид (COF2): 
Разлагането на Тефлон (PTFE) е зна-
чителен източник на карбонил флуо-
рид във въздуха, който е флуоридната 
версия на фосгена. Неговите изпаре-
ния могат да раздразнят очите, ушите 
и носа. Други сериозни симптоми от 
експозиция, включват болки в гръд-
ния кош, затруднено дишане, съби-
ране на течност в белите дробове, от-
падналост, увреждане на черния дроб 
и намалено ниво на глюкоза. Заради 
разпадането му до флуороводород и 
въглероден диоксид, причинява мно-
го от токсичните ефекти характерни 
за флуороводорода.
500°С – Флуороводород (HF): Флуоро-
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водородът е токсичен корозивен газ и 
може да причини смърт на всякаква 
тъкън влязла в контакт с него с изклю-
чение на белите дробове. Токсичност-
та на HF се дължи на флуоридния йон. 
Вдишването на HF може да причини 
тежко увреждане на белия дроб подоб-
но на белодробен оток и възпаление 
на бронхите (пневмония). Флуорид-
ният йон (частично зареден) е изклю-
чително токсичен. Разпространява 
се бързо и може да премине през тъ-
каните сравнително лесно. Флуорид-
ните йони спират клетъчното диша-
не, намалявайки произвеждането на 
ATP – основната форма на химическа 
енергия, използвана от тялото. Флуо-
рида атакува клетъчните мембрани, 
унищожавайки клетките. Флуоридни-
ят йон е отрицателно зареден и реа-
гира с положително заредените йони 
в тялото като калциеви и магнезиеви. 
Когато флуорида и калция се свържат, 
образуват „утайка” – животозастраша-
ващо условие поради това, че може да 
доведе до ниски стойности на калция 
(хипокалцемия). Нелекуване на нама-
лените стойности на калция (и магне-
зия) може да причини неравномерен 
сърдечен ритъм, водещ до сърдечен 
удар, мускулни спазми и смърт. Прие-
мането на калций е основното лечение 
за отравяне с HF.

600°С – Флуорирана трифлуороцет-
на киселина (CF3COF): Флуорираната 
трифлуороцетна киселина е токсич-
на, главно поради това, че се разлага 
до флуороводород и трифлуороцет-
на киселина. Няколко изследвания, 
които са наблюдавали токсичността 
на трифлуороцетна киселина са уста-
новили забавено развитие на клетки-
те формиращи костите на ембрион на 
плъх (osteoblast) и хрущялните клетки 
(chondrocytes), и дефекти на нервните 
пътища при зародишите при високи 
концентрации. 
600°С – Октафлуороциклобутан: Ок-
тафлуорциклобутана е флуоросъ-
държащ газ, който е използван при 
производството на полупроводници. 
Продаван е под търговското наимено-
вание Зирон 8020 от ДюПонт. Според 
ДюПонт, вдишването на големи коли-
чества от газа може да причини нерав-
номерно сърцебиене, безсъзнание и 
смърт. Хора със сърдечни заболявания 
са много по-уязвими. На лице са само 
няколко изследвания за токсичността 
му върху животни. В едно изследване, 
при плъхове изложени на еднократно 
вдишване на октафлуороциклобутан, 
се наблюдава загуба на телесна маса и 
неправилно дишане. При кучета, вди-
шали високи концентрации (10-15%) и 
стимулирани с епинефрин, се наблю-
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дават сърдечни проблеми. Според Дю-
Понт, тестовете за генетично уврежда-
не при насекоми са „неубедителни”.
600°С – Перфлуоробутан: Като влия-
ещ върху глобалното затопляне пер-
флуоробутана има дълъг период на 
полуразпад в по-високите слоеве на 
атмосферата и около 8000 пъти по-
голямо влияние от въглеродния диок-
сид. Перфлуоробутанът не е толкова 
силно токсичен като другите газове 
отделящи се от PTFE, но не е тестван 
за ефекта му при по-продължителна 
експозиция.
650°С – Въглероден тетрафлуорид 
(CF4, тетрафлуорометан): Тетрафлу-
орометанът е мощен парников газ, 
който има около 6000 пъти по-висо-
ко влияние върху глобалното затоп-
ляне от въглеродния диоксид и може 
да се съхрани в околната среда за 50 
000 години. Вдишването на флуори-
рани въглеводороди като въглероден 
тетрафлуорид може да причини драз-
нене на очите, ушите и носа, сърцеби-

ене, неравномерен сърдечен ритъм, 
главоболие, объркване, възпаление 
на белите дробове, треска и понякога 
кома.

III.  Как да използваме тефлон 
безопасно
Много от химичните съединения, от-
делящи се от Тефлон са флуоросъдър-
жащи съединения, които са класи-
фицирани в по-голямата си част като 
токсични. При температури над 260ºС 
започва разлагането на политетрафлу-
оретилен и отделянето на вече описа-
ните химични съединения.
Good Housekeeping Research Institute 
са направили тестове, чрез приготвя-
не на различни ястия в различни не-
залепващи тигани, за да установят за 
колко време и при какви условия на 
готвене се достига и/или превишава 
тази температура. На база на проведе-
ните опити, от института са изготвили 
списък с препоръки за правилно и без-
опасно използване на незалепващи  
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(тефлонови) тигани:
1. Никога не пренагорещявайте 
празен тиган. По време на тестовете, 
всеки един от използваните тефлоно-
ви тигани, на силен огън е достигнал 
температури от над 260ºС за по-малко 
от 5 минути.
2. Не гответе на силен огън. Голя-
ма част от производителите на Тефлон 
съветват потребителите да готвят на 
слаб и средно силен котлон, т.е. да 
не се превишават 12,000 BTU (British 
thermal unit – британска калория) на 
газов котлон или 2,400 вата на елек-
трически.
3. Осигурете добра вентилация в 
кухнята си. По време на готвене про-
ветрявайте добре, за да се изведат из-
паренията.
4. Изберете тежък незалепващ 
тиган. Леките тигани достигат по-ви-
соки температури по-бързо.
5. Избягвайте надраскване или 
повреждане на тигана. Ако по-
критието на тигана е наранено или се 
отлюспва, вероятността да се отделят 
токсични компоненти от него нара-
ства. За предотвратяне на надрасква-
не използвайте дървени или пластма-
сови прибори.
Продължителността за използване 
на тефлонови съдове, при правилна 
употреба, приблизително е оценена 
на три до пет години. Някои експерти 

обаче препоръчват те да се сменят на 
всеки две години.
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Анотация: При направен  реален 
експеримент с разработвана алкална 
батерия се установява късо съедине-
ние и невъзможност за захранване на 
електрическата верига на изделието, 
за което е предназначена. В лабора-
торни условия е изследвано възстано-
вяването на алкални източниците на 
захранване след тяхното окъсяване. 
Разгледано е изменението на напре-
жението през определен интервал от 
време, както и възможността да бъдат 
използвани, като източници на ток.

Ключови думи: алкален източник 
на захранване, възстановяване на 
напрежението.

Настоящата разработка е част 
провеждащ се експеримент, 
свързан с възможността за за-

мяна на топлинни батерии в отбра-
нителни продукти с такива от по-нов 
тип. Разработени са три типа бате-
рии – алкални, сребърни и литиеви. 
От предложените химически източ-
ници на ток сребърните и литиевите 
показват стабилни нива на отдадено-
то напрежение благодарение на кон-
структорските решения и характера 
на съставящите ги химични елементи. 
От практиката е установено, че алкал-
ните химически източници на ток за 

еднократна употреба имат способнос-
тта да увеличават отдадената енергия 
в процеса на тяхната експлоатация.
Обект на изследване са разработени-
те алкални химически токоизточници 
и изменението на напрежението им, 
след като в тях е предизвикано късо 
съединение. В практиката, то може да 
се дължи както на състоянието на еле-
ментите и връзките между тях в сама-
та батерия, така и на външно механич-
но или електрическо въздействие.
Актуалността и значението на резул-
татите от проведения експеримент 
произтичат от факта, че изменението 
на напрежението на източника на за-
хранване предизвиква невъзможност 
за експлоатация на продукта.
През 2013 г. е проведен реален експе-
римент за сработване на частите на 
изделие, като токоизточника му е ал-
кална батерия - разработена специал-
но за неговото захранване. Батерията 
без товар отговарят на номинално на-
прежение от 12 V, като изграждащите 
я алкални елементи са осем от по 1,5 V, 
разделени конструктивно на два ета-
жа по четири с последователно свърз-
ване.
При провеждането на експеримента 
изделието не сработва, поради пада-
нето на напрежението на източника 
на захранване. Батерията е извадена 

Изследване на възможността за въз-
становяване на алкални батерии след 
тяхното окъсяване

Автор: Галина Иванова
НВУ“Васил Левски“

Статия от брой 75 на сп. “Българска наука”
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и измерена на празен ход 4 (четири) 
пъти, като първоначалното й напре-
жение е 0,02 V. След изключване на 
батерията от останалата част, напре-
жението й се покачва и след 5 минути 
достигна 1,5 V, а след 10 минути – 3,6V 
(номиналното й напрежение е 12 V). 
Това показва, че най-вероятно е имало 
късо съединение в друга част на изде-
лието.
Поради наличието на проблем в елек-
трическата част на изделието, се пред-
приема пълен оглед на източника на 
захранване. Целта е да се даде адекват-
на оценка на състояние му и причини-
те за изменението на напрежението. 
Резултатите от назначения оглед ще 
определят и възможността за неговата 
реална употреба.
Батерията е разглобена на съставните 
й части, като са следвани определени 
стъпки.
Първо – установява се видимо разду-
ване на елементите на батерията, кое-
то говори за късо съединение, но не 
частично, а пълно, т.е. няма окъсяване 
на отделни елементи, а на цялата ба-
терия.
Второ – връзките между отделните 
елементи са запазени, както и между 
двата етажа на елементите. Относи-
телно равномерното напрежение на 
отделните елементи, също говори за 

външно окъсяване на батерията.
Прави се заключението, че: няма сле-
ди за вътрешно късо съединение на 
батерията, както и на отделни елемен-
ти. Следователно батерията е окъсена 
външно.
Като решение на проблема се препо-
ръчва: да се преустанови последова-
телното свързване на двата етажа, 
което води до повече изводи и да се 
премине към твърда връзка между 
отделните етажи, което ще доведе до 
намаляване броя на изводите от чети-
ри до два –само по един плюс и един 
минус. Може с пълно основание да се 
счита, че това ще повиши надеждност-
та на разработваните източниците на 
захранване и ще намали вероятността 
от възникване късо съединение.
В лабораторни условия са проведе-
ни изпитвания с алкални батерии за 
установяване на влиянието на късо-
то съединение върху изменението на 
напрежението. За целта е направена 
симулация на окъсяване на алкални 
източници на захранване. На изпит-
ване са подложени батерии съответно 
с номера: № 1 и № 2.
Опита протича, като първоначално 
се измерва напрежението на всяка от 
батериите без товар. Предизвиква се 
късо съединение с товар от 30Ω, които 
представляват ¼ от предвидения но-

Брой 80, лято 2015
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минален товар от 120Ω. Съпротивле-
нието се изключва и след 120 секунди 
се измерва първата стойност на напре-
жението на източника на захранване. 
В следващите минути през определен 
интервал от време (30 секунди) се за-
мерват стойностите на напрежението 

за съответната батерия. 
Експериментално измерените стойно-
сти са дадени в табличен вид, като е 
посочен и процента на възстановява-
не на източника на захранване, спря-
мо първоначално измерената стой-
ност без товар и спрямо номиналната 

Таблица 1
Продължителност на 

интервала
Напрежение [V]

[ sec] стойност 
[V] 

% от начал-
ното

% от номи-
налното

1 2 3 4
Преди окъсяване 12,45 - -
След окъсяване - с товар 
30Ω

3,63 29,16 30,25

След изключване на товара 9,50 74,31 79,17
30 10,30 82,73 85,83
30 10,58 84,98 88,17
30 10,75 86,35 89,58
30 10,86 87,23 90,50
30 10,95 87,95 91,25
30 11,02 88,51 91,83
30 11,08 89,00 92,33
30 11,12 89,32 92,67
30 11,16 89,64 93,00
30 11,19 89,88 93,25
30 11,22 90,12 93,50
30 11,24 90,28 93,67
360 11,37 91,33 94,75
600 11,48 92,21 95,67
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за разработената батерия.
Измерените стойности на напреже-
нието получени след описания цикъл 
на изпитване на алкална батерия № 1 
са показани в таблица № 1.
В колона № 3 е посочен процента на 
достигнатото напрежение на изпит-
ваната батерия № 1 спрямо първона-
чално измерената стойност без товар 
(12,45 V), а в колона 4 съответно про-
цента на достигнатата стойност спря-
мо номиналното напрежение – 12 V.

Таблица № 1
Измереното експериментално напре-
жение на батерия № 1, веднага след 
окъсяването й (3,63V) е недостатъчно 
за задействането на изделието, за кое-
то е предвидена като източник за за-
хранване.
Стойностите на напрежението са от-

читани на всеки 30 секунди в продъл-
жение на 6 минути. Батерията се въз-
становява сравнително бързо – още в 
първите 30 секунди тя достига 82,73% 
от измерената стойност без товар или 
85,83% от номиналната стойност. На 
изпитване е подложено и времето, за 
което батерията ще достигне 90% от 
номиналното си напрежение – за ба-
терия № 1 това е след около 90 секун-
ди.
Опитът е повторен с батерия № 2, като 
в таблица № 2 са отразени отчетените 
експериментално стойности – коло-
на № 2. В колона № 3 и колона № 4 
е отразено процентното възстановява-
не на батерия № 2 спрямо съответно 
началното и номиналното й напреже-
ние.
  Таблица № 2

Брой 80, лято 2015
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Измереното напрежение на батерия № 
2 веднага след окъсяването й (3,63V), 
не е достатъчно за захранване на елек-
трическата верига на изделието. Бате-
рия № 2 достига 90% от номиналното 
напрежение след около 90 секунди. 
На първата минута от експеримента са 
достигнати 88,76% от първоначалната 
стойност на напрежението.
Експериментално получените стой-
ности на напрежението (колона 2) от 
таблица № 1 и таблица № 2, са пред-
ставени на графика № 1. 

Графика № 1

Направено е сравнение на измерени-
те стойности на напрежението на ал-

кална батерия № 1 и алкална батерия 
№ 2 в продължение на 180 секунди. В 
първите 60 секунди батериите се въз-
становяват сравнително бързо, като 
достигат над 85% от номиналното си 
напрежение (12V). От графика № 1 е 
видно, че въпреки близките измерени 
стойности на напрежението на двата 
източника на захранване, то алкална 
батерия № 2 се възстановява по-бързо 
в сравнение с батерия № 1.
За достигане на максимално натовар-
ване на изпитваните батерии след 6 
часа цикълът на измерване на напре-
жението е повторен. Вниманието е на-
сочено към първите 90 секунди след 
изключването на товара от 30Ω, защо-
то в тях батериите възстановяват голя-
ма част от напрежението си.
Експеримента започва с измерване 
на напрежението на батерия № 1 без 
товар – 11,74V. То е в рамките на до-
пустимото отклонение в сравнение с 
номиналното / над 90% от 12V / и се 
дължи на проведения преди шест часа 
цикъл от изпитвания и предизвикано-
то късо съединение. Възстановяването 

ТЕХНОЛОГИИ



www.nauka.bg           137 

на батерия № 1 е отразено в таблица 
№ 3.

Таблица № 3
Измерената експериментално стой-
ност на напрежението преди окъсява-
нето е по-ниска в сравнение с тази от 
преди 6 часа. Това се дължи на предиз-
виканото в предишния цикъл късо съ-
единение и проведените измервания. 
В конкретния случай възстановяване-
то на батерията след изключването на 
товара е по-бързо и след 90 секунди 
са достигнати 89,86% от началното и 
87,92% от номиналното напрежение. 
Сравнението на изчислените процен-
ти на възстановяване на батерия № 1 
показват по-бързото достигане на из-
мерената преди окъсяването стойност 
на напрежението (колона № 3 от таб-

лица № 1 и таблица № 3) и номинал-
ната му стойност (колона № 4 от таб-

лица № 1 и таблица № 3). Резултатите 
доказват работоспособността на ба-
терията след около 60 секунди, дори 
и след подлагането й на натоварване, 
като двойно окъсяване в рамките на 
шест часа.
С батерия № 2 е проведено същото 
изпитване. Повтарянето на опита по-
ставя батерията при значително по-
тежки условия. Преди окъсяването на-
прежението измерено за батерия № 2 
е 11,79V т.е тя е работоспособна. След-
ва повторното й окъсяване и наблю-
дение на изменението на стойностите 
в продължение на 90 секунди. Изме-
рените стойности на напрежението са 
вписани в таблица № 4.

Брой 80, Лято 2015
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Таблица № 4
Таблица 4

Продължителност на 
интервала [sec]

Напрежение [V]
стойност % от на-

чалното
% от номи-
налното

1 2 3 4
Преди окъсяване 11,79 - -
След окъсяване - с товар 
30Ω

3,06 25,95 25,50

След изключване на 
товара

9,55 81,00 79,58

30 10,13 85,92 84,42
30 10,37 87,96 86,42
30 10,52 89,23 87,67

След предизвиканото отново късо съ-
единение, батерията възстановява 
89,23% от първоначалното си напре-
жение в рамките на 90 секунди. От-
ново възстановяването на батерията 
протича по-бързо отколкото при пър-
воначалния опит. Отразено в процен-
ти възстановяването на батерията и в 
двата случая е приблизително еднак-
во в първите секунди от експеримента.
На графика № 2 е представено изме-
нението на напрежението в проведе-
ния цикъл от измервания в продъл-
жение на 90 секунди на батерия № 1 и 
батерия № 2.

Графика № 2

Въпреки претърпяното късо съеди-
нение батериите се възстановяват 
сравнително бързо. Още в първите 30 
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секунди те достигат около 85% от пър-
воначалното си напрежение.
Необходимостта от провеждането на 
подобен експеримент е свързана с 
доказване на работоспособността на 
предложените батерии и времето за 
тяхното възстановяване след претър-
пяно късо съединение.
От направения като цяло експеримент 
могат да бъдат изведени следните из-
води:
1. Извършения пълен оглед на алкал-
ния източника на захранване на нес-
работилото изделие доказва, че няма 
окъсяване на елементите или на бате-
рията като цяло. Късото съединение е 
предизвикано от външно въздействие.
2. Опитно е установено, че измереното 
експериментално напрежение непо-
средствено след предизвиканото късо 
съединение е недостатъчно да активи-
ра електрическата верига на изделие-

то.
3. На изследваните батерии претърпе-
ли два цикъла на изпитване в рамките 
на шест часа е необходимо техноло-
гично време от около 90 секунди за 
възстановяване на работното им на-
прежение.
Проведения експеримент доказва ра-
ботоспособността и функционалност-
та на разработената алкална батерия. 
При проведените в последствие из-
следвания тя не може да си съперничи 
по показатели с по-новите като техно-
логия литиеви източници на ток, но 
си остава една от най-широко произ-
вежданите и употребявани батерии. 
Причината се дължи на ниската й се-
бестойност, моменталната й готовност 
за употреба и липсата на агресивни 
за околната среда токсични химич-
ни елементи, като живак, никел и ка-
дмий.

http://nauka.bg/products
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Ще се опитам да изложа на-
кратко първите няколко де-
сетилетия от историята на 

цветното кино и различните опити, 
кои по-успешни, кои останали на рав-
нище идея и експеримент, за постига-
не на заснемането на движещи се фото-
графии в естествените им (понякога и 
не толкова естествени) цветове. В една 
тема във форума на БГ Наука (http://
nauka.bg/foru...indpost&p=60766) да-
дох някои сведения за цветната фото-
графия, която е факт още през втора-
та половина на 19 в. В киното първите 
опити за въвеждане на цвета също се 
случват само няколко години след из-
обретяването на кинематографа. Ще 
се спра само на системи за фотограф-
ско пресъздаване на цветовете и няма 
да се занимавам с не по-малобройните 
и не по-малко сложни начини за из-
куствено оцветяване на филмите – на 
ръка, чрез шаблони, тониране и пр.

Всички системи за цветно кино, из-
ползвани преди Първата световна 
война, се основават на т. нар. адитивен 
синтез, при който цветното изобра-
жение се постига чрез съчетаване на 
светлинни лъчи в трите основни цвята 
– червен, зелен и син (същият прин-
цип се използва в съвременните теле-
визионни и компютърни монитори). В 
киното това е можело да бъде постиг-
нато чрез едновременно заснемане 
на кадри в основните цветове, които 
след това да се прожектират също ед-
новременно. Методът е бил използван 
за цветна фотография на неподвижни 
обекти още в 1861 г., но заснемането 
на движещ се обект е било несравнимо 
по-сложно. През 1897-1898 година се 
появяват няколко идеи за практиче-
ско приложение на метода, но техни-
ческото им осъществяване се е оказа-
ло невъзможно и няма данни авторите 
им да са постигнали реални успехи.

Първите стъпки на цветното кино
(ранни системи за цветна кинематография) 

Автор: Николай Стефанов

Статия от брой 35 на сп. “Българска наука”
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Статия от брой 35 на сп. “Българска наука”

За първа донякъде работеща система 
може да се счита тази на англичаните 
Едуард Реймънд Търнър и Фредерик 
Маршал Лий (Великобритания заема 
безспорното първо място в ранното 
цветно кино), които още през 1899 г. 
патентоват своята идея, но едва през 
1901 г. успяват да заснемат движещи 
се образи в цвят. Те конструират ка-
мера с въртящ се диск с три сектора, 
представляващи цветни филтри: чер-
вен, зелен и син, като лентата се дви-
жи с три пъти по-голяма от нормална-
та скорост (т. е. 48 вместо обичайните 
тогава 16 кадъра в секунда) и заснема 
съответните части от спектъра в три 
последователни кадъра. Тъй като стан-
дартните фоточувствителни емулсии 
по онова време не били никак чувст-
вителни към червената светлина (от-

тук и възможността за безопасна обра-
ботка на фотоматериалите на червена 
лампа), се налагало предварително 
филмът да бъде третиран с подходящи 
химикали, за да се усили чувствител-
ността му към тази част от спектъра. 

 

http://nauka.bg
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След проявяването на негатива и отпе-
чатването на позитивно изображение 
кадрите трябвало да бъдат прожекти-
рани през филтри със същите цветове. 
„Трябвало“, защото прожектирането 
се оказало технически непосилно – до-
тук работата била свършена добре, но 
(по думите на кинематографиста Дж. 
А. Смит, който тогава сътрудничел на 
Търнър и Лий и по-късно щял да съз-
даде първата широкоразпространена 
система за цветно кино) „когато се 
стигна да наложим едно върху друго 
на екрана трите изображения през 
цветните стъклени филтри, уста-
новихме, че процесът е неприложим. 
Щом завъртахме ръчката на про-
жекционния апарат, трите изобра-
жения отказваха да се съгласуват, и 
познанията на никой от нас не бяха 
в състояние да се справят с пробле-
ма...“

 

 

Прожекционният апарат бил констру-
иран така, че трите кадъра, заснети по-
следователно, да се прожектират едно-
временно през три отделни обектива, 
снабдени с цветни филтри, като фил-
мът се придвижвал с огромна скорост, 

http://nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=15821
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която също допринасяла за неуспеха. 
Запазените фрагменти от филми ни 
позволяват днес да реконструираме 
изображенията, които техните ав-
тори така и не са успели да видят. 
Илюстрацията показва вляво пореди-
ца от три черно-бели кадъра, в средата 
как те биха изглеждали прожектирани 
през цветните филтри, и вдясно чрез 
наслагване е реконструирано пълно-
цветното изображение, което би тряб-
вало да се получи.
 

 

Ясно се вижда как червеният пояс на 
момичето е най-светъл в кадъра, за-
снет през червен филтър, тревата е 
най-светла в „зеления“, а сините еле-
менти от английското знаме в ръка-
та на момчето – в „синия“ кадър; бя-
лата шапка и рокля на момичето са 
бели и в трите кадъра, а тъмните дре-
хи на момчето навсякъде са тъмни. 

Тази система може би все пак е щяла да 
достигне до реални резултати, но Тър-
нър умира внезапно в лабораторията 
си, докато подготвя поредното усъвър-
шенстване на прожекционния апарат... 
Далеч по-успешни и с реален резултат, 
макар и да не довели до утвърждаване 
на цветната кинематография, са опи-
тите на Уилям Дейвидсън (Davidson) 
и Бенжамен Жумо (Jumeaux) от пър-
вите години на 20 век. Дейвидсън е по 
занятие военен, но се интересува от 
цветна фотография и кинематография 
и още през 1898 г. е патентовал свой 
проект за кинокамера с три обектива 
с цветни филтри, а през 1899 г. – сис-
тема за цветна фотография. Жител на 
Брайтън, където тогава работят мно-
зина пионери на кинематографията 
(в историята на киното се говори за т. 
нар. „Брайтънска школа“), той започ-
ва да си сътрудничи със своя съсед и 
приятел д-р Жумо, също изкушен в 
техниката, и през 1902 или 1903 г. два-
мата създават нов тип кинокамера и 
прожекционен апарат. За да избегнат 
проблемите с огромната скорост 48 
кадъра в секунда, изисквана от систе-
мата на Търнър и Лий с последовател-
ното заснемане на кадрите за трите ос-
новни цвята, те решават да използват 
широка филмова лента и да разполо-
жат трите кадъра не един над друг, а 
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един до друг, хоризонтално. Друг ог-
ромен недостатък на високата скорост 
на заснемане е това, че тя изисквала и 
много по-висока светочувствителност 
на филмовата емулсия, тъй като свет-
лината от заснемания обект осветява 
филма за три пъти по-кратко време. 
Така при Дейвидсън и Жумо заснема-
нето и прожекцията се осъществяват 
при нормалната скорост от 16 кадъра 
в секунда и единствената трудност е в 
правилното наслагване на трите кадъ-
ра върху екрана. Едновременното екс-
пониране на трите кадъра избавя тази 
система и от „разливането“ на цвето-
вете, наблюдавано при последовател-
но заснемане на кадрите, особено при 
по-бързо движещи се обекти, където 
отделните цветни кадри са фикси-
рали различни фази от движението. 
Ето как изглеждат две групи от по три 
кадъра, като в долната кадрите са оц-
ветени в съответствие с използваните 
филтри, а отдолу е показано как трите 
изображения се наслагват в едно. Чер-
вената шапка и дреха са светли само в 
„червения“ кадър, а жълтата престил-
ка и жълтозеленото парче плат в лява-
та ръка са по-светли в червения и зеле-
ния кадър (тъй като жълтата светлина 
се получава от смесване на червена и 
зелена).
 

 
 
Експерименталният филм отлично 
пресъздава (очевидно нарочно търсе-
ното) цветово разнообразие на засне-
тата сцена. Годината на създаването 
му е 1902 или по-вероятно 1903.

http://vbox7.com/play:e8e7bb86 

Все пак тази трицветна система с ши-
рока филмова лента не е била особе-
но практична, затова Дейвидсън и 
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Жумо решават да редуцират цветовете 
до два. Въпреки че така е постижима 
само ограничена цветова гама, се по-
лучава достатъчно приличен резул-
тат (не на последно място и защото 
човешкото съзнание е склонно да се 
самозаблуждава, като „вижда“ повече 
цветове, отколкото има в действител-
ност). Неслучайно различни двуцвет-
ни системи за цветно кино се използ-
ват чак до петдесетте години на 20 век. 
За да могат да предадат по-важните 
цветове – на първо място този на чо-
вешката кожа, а също червеното, ка-
фявото, те се лишават от по-маловаж-
ната синьо-виолетова част на спектъра 
– всеки ще се съгласи, че едно синьо-
зелено небе не би направило толко-
ва лошо впечатление, колкото жълти 
или лилави лица или синя трева. А за 
да се постигне вярно възпроизвежда-
не на бялото и нюансите на сивото и 
черното, е било необходимо избрани-
те два цвята да са допълнителни (т.е. 
съчетаването на светлина с тези два 
цвята трябва да дава бяла светлина). 
Поради тези причини филтрите, чрез 
които се снима и прожектира, са чер-
вено-оранжев и синьо-зелен. Двата 
кадъра отново са разположени хори-
зонтално, за да може да се снима с нор-
мална скорост от 16 кадъра в секунда. 
Приведеният пример за тази двуцвет-

на система е от 1904 г. (образът, който 
съм използвал за реконструкцията, е с 
лошо качество, но все пак дава пред-
става за същността на системата).
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Резюме:

Демонстирано е приложение на 
статистически модел за нами-
ране на количествени надеж-

дностни характеристики на системи 
на въздухоплавателно средство чрез 
използване на реални опитни данни 
за откази в системите, събирани в спе-
циално разработена информацион-
на система в процес на експлоатация 
конкретно въздухоплавателно сред-
ство за период от 6 месеца от бордните 
средства за обективен контрол.

1. Въведение
За изчисление на надеждността на 
самолетна система се използват как-
то данни въведени от обслужващия 
персонал по време на периодичното 
и оперативното техническо обслужва-
не на въздухоплавателното средство 
в специално разработена информа-
ционна система [1], така и разчетени 
данни от бордните средства за обекти-
вен контрол (т.нар. „черни кутии“) [2]. 
Събраните данни за определен период 
от време се подлагат на статистически 
анализ с цел намиране на количестве-
ните характеристики, които да бъдат 
използвани при пресмятането на на-

деждността на разглежданата систе-
ма, чрез определяне на вероятността 
на отказ.
При изчисленията се прилага емпи-
ричен (на базата на опитно установе-
ни данни) модел, в който се разглежда 
единичен самолет от целия авиацио-
нен парк на оператора, поради факта, 
че всяка машина е строго индивидуал-
на, както колите които излизат от по-
точната линия – всяка си има свои ка-
призи и тенденция към отказ, въпреки 
че са произвеждени в еднакви усло-
вия. Това се обяснява със сложността 
на вградените системи и изгражда-
щите ги компоненти, които могат да 
бъдат от различни партиди, както и 
от разлики при експлоатацията и об-
служването.
При експериментално оценяване на 
надеждността, при което се използват 
реални опитни данни, основно се оце-
няват два вида показатели: 
характеризиращи вероятност (напр. 
изправно състояние в произволен мо-
мент) – при тях се взима броят реали-
зации на случайните величини от оп-
итните данни – напр. брой откази.
характеризиращи времето за рабо-
та (средно време между отказите, на-

Статистически анализ на откази в 
системите на въздухоплавателно 
средство по данни от средствата за 
обективен контрол

Автор: инж. Иван Монов
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работка до отказ и други) – при тях се 
работи с интервали от време – напр. 
време между две реализации на на-
блюдаваните величини (откази),  и др.
Вариантите на практическите задачи 
при експериментално оценяване за-
висят от априорните сведения за зако-
на на разпределние на разглежданите 
величини:
при известен закон на разпределние 
целта на статистическата обработка на 
данните е получаване на оценки за по-
казателите на надедност на база вида 
на закона за разпределние и неговите 
характеристики;
при неизвестен закон на разпредел-
ние се прави предположение (хипоте-
за) за вида му, на база експертен ана-
лиз на процесите (основно предишен 
опит) и чрез статистически методи се 
проверява за противорече на опитни-
те данни с конструираната хипотеза и 
характеристиките на предположения 
вид на за закона на разпределние.
За неизвестните параметри на на-
деждността могат да бъдат направени 
точкови или интервални оценки.
Методите за точкови оценки на па-
раметрите на надеждност биват два 
вида: аналитични и графически. 
При малък обем на статистическите 
данни, ниска степен на достоверност и 
липса на априорни сведения за закона 

на разпределение на случайната вели-
чина се използват графическите ме-
тоди. Пример за приложение на тези 
методи е при разследване на произ-
шествие, когато се анализират данни 
за няколко секунди или минути от по-
лета, представени графично при раз-
читане на данните от СОК.  
При аналитичните методи за точко-
ви оценки се въвеждат критерии за 
качество на оценките на изследвания 
параметър:
оценката да клони (по вероятност) 
към истинската стойност с увеличава-
не на обема от извадката т.е. да е със-
тоятелна;
ако математическото очакване е рав-
но на истинската стойност (т.е. липс-
ва систематична грешка) – оценката е 
неизместена;
оценката да притежава най-малка 
дисперсия в сравнение с други неиз-
местени оценки т.е. от две състоятел-
ни и неизменни оценки, ефективна 
е тази с по-малка дисперсия.

2. Обзор на най-често прилагани-
те методи
От аналитичните методи два са уни-
версални и се изполват най-често при 
статистически анализ на експеримен-
тални данни за оценка на надеждност-
та: метод на Пирсън (метод на мо-
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ментите) и метод на Фишер (метод 
на най-голямо правдоподобие).
Методът на Пирсън се основава на фа-
кта, че ако броят на отказите е доста-
тъчно голям, то по закона за големи-
те числа стойностите на емпиричните 
(опитните) моменти са близки до тео-
ретичните, т.е. параметрите на теоре-
тичното разпределение се определят 
от условието за равенство между мо-
ментите на теоретичното и статистиче-
ското (опитното) разпределния. Пре-
димство на метода е простотата при 
практическо ползване. Недостатък, е 
че този метод се прилага за извадка с 
не по-малък обем от 30, и получени-
те оценки обикновено са изместени и 
малко ефективни. Това не важи при 
нормален закон на разпределение, 
при който методът дава ефективни и 
състоятелни оценки.
При метода на Фишер се съставя функ-
ция, която изразява максималната ве-
роятност да се получи реализирания в 
опитите резултат – т.нар. функция на 
правдоподобие. Стойностите на пара-
метрите, които максимизират функ-
цията на правдоподобие са търсените 
точкови оценки. Предимство на мето-
да е, че дава състоятелни и ефективни 
(ако има такива) оценки. Недостатък 
е, че понякога оценките са изместе-
ни. Изместването се намалява, като се 

увеличи обемът на извадката.
В случая при използване на данни 
от СОК натрупани в продължение на 
произволен интервал време – няма 
априорни сведения за вида на функ-
цията на разпределние, което налага 
използването на метод за изчислител-
на надеждност с изработването на хи-
потеза за вида и характеристиките на 
закона на разпределение. 

3. Опитна постановка
Състоянието на обект се характери-
зира с 2 състояния (изправно и не-
изправно (отказ), следователно про-
менливата x е количествена (може да 
се измери) и може да приема следните 
2 дискретни стойности: 0 (изправно 
състояние) или 1 (неизправно състоя-
ние – т.нар. диагностично съби-
тие).

За самолет (възстановим обект) СОК 
са регистрирали n = 5 отказа за време 

P = 459 часа, сътветно на iT = 57, 180, 
378, 396 и 414-ия час в системата за оп-
ределяне на височина близо до земята 
(АТА 34-40: Radio Altimeter Fault).
Забележка: Използваните данните са 
реални и са натрупани в продължение 
на 6 месеца от експлоатацията на са-
молет от фамилията Airbus A320 на 
авиационен оператор извършващ тър-
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говски полети.

Приемам, че:
отказите не са взаимосвързани, 
т.е. няма зависимост между времето 
на наработка между отказите (след от-
страняването на всеки отказ обектът 
се счита за напълно работоспособен);
отказите са независими, т.е. не се от-
чита евентуално влияние на външни 
фактори (откази в други системи).

4. Приложение на метода за мак-
симално правдоподобие за на-
миране и проверка на надеждно-
стните показатели по данни от 
експеримента
За целите на настоящата работа ще 
демонстирам приложение на метода 
на максималното правдоподобие (Фи-
шер) в съчетание с критерия 2χ  (хи-
квадрат), които са се наложили като 
най-често използвани в практиката. 
[3]
1) Изчислява се наработката до отказ 

(TBF - Time Before Failure) it : 

i
it , ч

1 57

2 123

3 198

4 18

5 18

Таблица 4. 1. Време на работа между 
отказите

2) Изчислява се средата (очаквана 

стойност – sample mean) y : 

 (4.1) ∑
=

=
n

i
itn

y
1

1
= 

(57+123+198+18+18)/5 = 82.8 часа

Средата за цялата популация 
(population mean) e:

  (4.2) n
P

=µ = 459/5 = 91.8 часа

3) За удобство се въвежда безмерната 
величина ix :
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 (4.3) 
y
tx i

i =

i
it ix

1 57 0.688406

2 123 1.485507

3 198 2.391304

4 18 0.217391

5 18 0.217391

Таблица 4. 2. Стойност на ix

4) Определят се броят интервали на 
групиране K  и размерът на интервала

i∆ :
 (4.4) minx = 0.217391, maxx = 2.391304

 (4.5) 
n

xx
lg3,31

minmax

+
−

=∆ = 0.657446, 

приемам стойност ∆= 0.6

(4.6) 
∆
−

= minmax xx
K = 3.623188, избирам 

K = 4

Следователно един период е с интер-
вал:

 (4.7) 
K
P

i =∆ = 459/4 = 114.75 часа, 
приемам стойност i∆ = 114 часа.

5) Пресмятат се броят случайни реали-
зации im  във всеки интервал Ki ,...,2,1=
, като се изчислява вероятността (чес-
тотата) за попадане на времето на без-

отказна работа в i -тия интервал )(xf i :

K
i∆ im

1 0-114 1

2 115-229 1

3 230-344 0

4 345-459 3

Таблица 4. 3. Брой реализации във 
всеки интервал на групиране

Подрежда се броят на реализациите 
във вариационен ред за пресмятане на 
вероятността за попадане на времето 
за безотказна работа в съответния ин-

тервал: (4.8)  
i

i
i n

mxf
∆

=
.

)(  

im )(xf i

1 3 0.005229

2 1 0.001743

3 1 0.001743

4 0 0

Таблица 4.4. Вероятност за попада-
не на времето за безотказна работа 
в i -тия интервал

K
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6) Построява се хистограма с вероят-
ностите за определяне на вида на раз-
пределението

Фигура 4.1. Хистограма с вероят-
ностите за попадане на времето за 
безотказна работа

Начупената червена линия, свързва-
ща средите, дава представа за форма-
та на кривата )(xfi . На фигурата след 
интерполация, формата на )(xfi  е изо-
бразена със зелена линия.

По вида на начупената линия може 
да се предположи, че функцията )(xf  
е намаляваща експонента, т.е. вероят-
ността на безотказна работа е разпре-
делена по експоненциален закон.  
[4]

 (4.9) xexf −=)( , 
µ
t

T
tx ≈=
0

Това твърдение е подкрепено от теори-
ята на надеждността, според която по 
експоненциален закон е разпределе-
но времето на безотказна работа при 
внеапни откази (период на интен-
зивна експлоатация на изследвания 
обект – оперативен етап) и наработ-
ката не влияе на надеждността. Това 
свойство, че бъдещето на процеса не 
зависи от неговото минало, е валидно 
само за експоненциалното разпреде-
ление. [5]

7) Проверка на )(xf  за съгласие с опит-
ните данни:
7.1) Статистически оценки

Пресмята се вариацията (дисперсия-
та), след намиране на отклоненията от 
средата:

i ytiy −=∆ 2
y∆

1 -25.8 665.64
2 40.2 1616.04
3 115.2 13271.04
4 -64.8 4199.04
5 -64.8 4199.04

Таблица 4.5. Отклонение от средата
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(4.10) Вариация: 

∑∆= 22 1
yn

S = 4790.16
 (4.11) Стандартно отклонение: 

2SS = = 69.21098 часа
 (4.12) Граници:

  SyP −=min = 82.8-69.21098 = 
13.589 часа

  SyP +=max = 82.8+69.21098 
= 152.011 часа

Фигура 4.2 Отклонения на времена-
та на наработка до отказ спрямо 

средното време на отказ
7.2) Намиране на 

2χ

Подрежда се броят на реализациите 
във вариационен ред и се пресмятат 
очакваната и реалната вероятности за 
възникване на отказ за съответния ин-
тервал спрямо приетия закон на раз-
пределение:

Таблица 4.6 Реална и очаквана ве-
роятности за възникване на отказ 
спрямо приетия закон на разпреде-
ление

K
im

*
iP

реална
iP

очаквана iPn. 2).( ii Pnm − ( )
i

ii

Pn
Pnm

.
. 2

2 −
=χ

1 3 0.6 0.63 3.15 0.0225 0.007143

2 1 0.2 0.23 1.15 0.0225 0.019565

3 1 0.2 0.09 0.45 0.3025 0.672222

4 0 0 0.03 0.15 0.0225 0.15

∑= 5 1 0.98 0.84893
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 (4.13) 2χ =0.84893
7.3) Дефиниране на хипотези спрямо 
средното време на отказ
 (4.14) Нулева хипотеза 0H : y
=82.8 часа, т.е. системата ще работи 
поне 82.8 часа преди да настъпи отказ.

 (4.15) Алтернативна хипотеза aH : 
y <82.8 часа

7.4) Проверка за приемане/отхвърля-
не на нулева хипотеза
 (4.16) Степени на свобода: df = 
5-1 = 4
 (4.17) Критична стойност: 2χ=CV
= 0.84893
 (4.18) Ниво на достоверност (ве-
роятност): α = 90%

От таблица с вероятности за избрания 
критерий се определя вероятността:
 (4.19) )( 2 CVP ≤χ  =0.95÷0.90 т.е. 
между 90% и 95%.
Следователно 0H  се приема.

5. Бъдещи приложения и разра-
ботки
След като чрез статистическия анализ 
са установени количествените надеж-
дностни характеристики може да бъде 

направен вероятностен анализ. Цели-
те на този анализ са намиране на ве-
роятности за настъпване на отказ след 
определен интервал от време спрямо 
предишен отказ.
Тези данни са изключително ценни 
за инженерите, които ги използват за 
планиране на техническото обслужва-
не и снабдяването с материали на об-
служващия персонал. Това е сериозна 
предпоставка за намаляване на време-
то на престой на земя (ground time) на 
въздухоплавателното средство, което 
води до увеличаване на печалбата от 
неговата експлоатация за търговски 
полети.

6. Заключение
Дялът на транспортирани пътници и 
товари по въздух е в подем, което оп-
ределя някои от основните цели пред 
авиационната индустрия – увеличава-
не на безопасността на полетите и на-
маляване на експлоатационните раз-
ходи.

Чрез прилагане на изчислителни мето-
ди за решаване на инженерни задачи, 
използвайки ефективното натрупване 
на данни в специално разработени сис-
теми се облекчават ежедневните дей-
ности на авиационния персонал свър-
зани с планирането, експлоатацията и 
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облсужването на техниката. Предвид 
факта, че над 80% от причините за на-
стъпване на авиационно произшест-
вие са поради човешка грешка, трябва 
да се наблегне върху намаляване на 
влиянието й. С напредъка на техноло-
гиите се разширяват възможностите 
за оптимизиране на сложните проце-
си, които участват в динамичната сре-
да по превозването на хора и товари за 
максимално кратко време на различ-
ни разстояния. Осигуряването на ма-
териали по предварителни разчети би 
намалило както натоварването върху 
обслужващия персонал, така и разхо-
дите на АО за поддръжка на техника-
та, чрез подобряване на качеството и 
намаляване на времето за отстранява-
не на възникнал отказ. Това е сигурен 
път за увеличаване на безопасността 
на полетите, в частта която зависи от 
техническото състояние на експлоати-
раните самолети.
Ключова роля трябва да бъде отреде-
на на човека, с подходяща професио-
нална подготовка, който да дефинира 
условията и избора на метод за съот-
ветните изчисления  при използване 
на големия обем натрупана информа-
ция и последваща интерпретация на 
резултатите.
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Малки, тъмни и тежки. Но дали 
това са наистина черни дупки? 
Вярвай, но проверявай!

Това малко дълго заглавие е ком-
пилация от заглавията на две 
чисто научни статии, публику-

вани в реномирани научни списания. 
Авторът на първата статия се казва 
Мат Висер. Той e известен теоретик в 
областта на съвременната теория на 
гравитацията, сънародник и ученик на 

знаменития новозенландец Рой Кер – 
откривателят на носещите неговото 
име точни решения на уравненията 
на Айнщайн. Много учени предпола-
гат, че решенията на Кер биха могли 
да oписват въртящи се черни дупки. 
В статията си Мат Висер отбелязва, че  

ФИЗИКА

Малки, тъмни и тежки. Но дали това 
са наистина черни дупки? 
Вярвай, но проверявай!

Автор: д-р на физическите науки Пламен Физиев

Мат Висер:  
Малки, тъмни и тежки. Но дали това са 
наистина черни дупки?

Рой Кер, 
откривателят на  точните 
математически решения
на уравненията на Айнщайн, описващи 
гравитационното поле 
на някои въртящи се обекти.

Статия от брой 50 на сп. “Българска наука”
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невинният въпрос дали черните дуп-
ки съществуват реално в Природата е 
доста по-сложен, отколкото може да се 
очаква. Особено ако съдим за това по 
не особено компетентните, а често и 
откровенно преднамерени коментари 
на средствата за масова информация. 
Понякога в посока на необосновано 
опростяване на проблемите работят и 
някои специалисти.
Отговорът зависи съществено от това, 

дали разсъждавате като астроном  на-
блюдател, като математик – специа-
лист по общата теория на относител-
ността (ОТО), или като специалист по 
теоретична физика – наука, призова-
на да търси законите на Природата на 
базата на постиженията на експери-
менталната и наблюдателната физика 
и астрофизика. 
Астрономите,  без съмнение, наблюда-
ват стотици малки, тъмни, компактни 
обекти с необикновено големи за раз-
мерите си маси и силни гравитацион-
ни полета.
За хората, занимаващи се с математич-
на физика и изучаващи решенията на 
ОТО, съществуват математични реше-
ния, наричани „черни дупки“. Тяхната 
характерна особеност е съществува-
нето на затворена, достатъчно малка 
област в пространство-времето, която 
по дефиниция не комуникира с външ-
ните области. Тази ненаблюдаема по 
самия замисъл вътрешност на черната 
дупка е отделена от околната област 
чрез затворена повърхнина, наречена 
хоризонт на събитията. Хоризонтът на 
събитията  притежава малко странно-
то на пръв поглед свойство да пропу-
ска физични сигнали и обекти само 
навътре в черната дупка, без да позво-
лява  на никакви, намиращи се вътре 
обекти или физични сигнали да изля-

Алберт Айнщайн
През двадесетте години на XX век той създава 
Общата теория на относителността (ОТО). 
Това е съвършено нова за времето си теория 
на гравитацията със силно математичен и 
геометричен характер. Тя използва нерима-
новата геометрия за да опише изкривяването 
на пространство-времето от телата.
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зат навън, където, слава Богу, се нами-
раме ние. Оттам и названието „черна 
дупка“, предложено на масовата пуб-
лика като „търговска марка“ в края на 
1967 г. и популяризирано в течение на 
десетилетия от Джон Уилър. Неговият 
авторитет, опит и огромно влияние в 
САЩ, където преди това ръководи те-
оретичните отдели и на двете успешни 
американски програми по създаване и 
на атомната, и на водородната бомба,  
изиграват решаваща роля и за успеш-
ната многогодишна професионална 
пропагандна кампания в полза на чер-
ните дупки.
Ако попитате обаче един физик-теоре-
тик, какъвто е и авторът на настоящата 
статия, той ще ви каже, че самото по-
нятие „черна дупка“ крие множество 
вътрешни противоречия и теоретични 
трудности, които и до днес не са прео-
доляни, а заедно с това и ред противо-
речия с добре установените закони на 
физиката. Освен това до момента ние 
не разполагаме с безспорни и досто-
верни факти и доказателства за това, 
че наблюдаваните от астрономите 
обекти наистина могат да се описват 
чрез намерените от математиците ре-
шения на уравненията на Айнщайн от 
ОТО.     
Вярата в такава, чисто теоретична, 
възможност е необоснована.  Извест-

ни са редица случаи на съществува-
щи решения на уравненията на много 
по-прости от ОТО математични тео-
рии, които нямат физичен смисъл и 

Джон Уилър (09.06.1911-13.04.2008)
На 29 декември 1967 г. в западната бална 
зала на хотел Хилтън в Ню Йорк, по 
време на популярна лекция по случай 
Новогодишния бал на физиците той  
използва за пръв път публично термина 
„черна дупка“. 

Тази дата се приема за рождена дата на 
черните дупки.
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се отхвърлят от физиката като несъ-
ответстващи на законите на Природа-
та. Добре известен пример се дава от 
уравненията Максуел, описващи с го-
ляма точност наблюдаваните електро-
магнитни явления. На някои решения 
на тези уравнения се базира целият ни 
съвременен живот, който не можем 
да си представим без електричество 
и електроника. Независимо от това, 
повечето решения на уравненията на 
Максуел не удовлетворяват изисква-
нията на физиката и се отхвърлят като 
нефизични. Както казва един известен 
математик, чудото се състои в това,  че 
въобще съществуват решения, които 
имат физичен смисъл и приложения. 
Така че не е никакъв аргумент фактът, 
че някои математични решения на 
уравненията на Айнщайн са способни 
да опишат части от реалността с голя-
ма точност.  Изискванията към физи-
чески смислените решения на уравне-

нията на която и да е добре проверена  
теория, като ОТО, са много по-сериоз-
ни и разнообразни от простия матема-
тичен факт, че сме решили някаква, 
макар и сложна математическа зада-
ча. Само сравнението с ДОСТАТЪЧНО 
ТОЧНИ експерименти, както и нали-
чието на РЕШАВАЩИ тестове и на-
блюдения, могат да ни покажат дали 
дадени математични решения имат 
връзка с реалността и представляват 
приемлив математичен модел на При-
родата, или са просто поредният мате-
матичен куриоз, несъществен и неин-
тересен за физиката.
Оттук и заглавието „Вярвай, но прове-
рявай“ на статията на известния млад 
американски физик-теоретик Скот 
Хю от Масачузетския технологичен 
институт.
Поради горните съображения  корект-
ните  учени, и в частност, прецизните 
астрономи, наричат наблюдавани-
те тежки, компактни и тъмни обекти 
„кандидати за черни дупки“.
Самият Рой Кер в излезлия наскоро 
сборник от научни статии, посвете-
ни на 50-тата годишнина на неговото 
знаменито математическо откритие, 
казва: „... решението на Крускъл за 
невъртящи се черни дупки няма отно-
шение към реалността. Същото се от-
нася и до решението на Кер...“ То има 

“Религията 
борави с вяра,
науката – със 
съмнение.”
– Ричард 
Файнман,
нобелист по 
физика за 1965,
докторант на 
Джон Уилър

ФИЗИКА



160  Българска наука, лято 2015 г.

два хоризонта – външен и вътрешен. 
Именно вътрешният хоризонт е един 
от източниците на физическа несъс-
тоятелност на черните дупки на Кер. 
Доказани са доста математични теоре-
ми за съществуване на математични-
те черни дупки, обаче в техните дока-
зателства се правят предположения, 
които могат да се окажат неверни, 
продължава Кер. Самият аз, пише той 

през 2007 г., вярвам, че е по-вероятно 
вътрешен хоризонт да не може да се 
образува никога. Но това означава не-
състоятелност на цялото решение на 
Кер, или поне на онази му част, която 
описва вътрешността на „черната дуп-
ка на Кер“. А в същото време разпола-
гаме с теорема, че това е единствената 
възможна незаредена черна дупка на 
ОТО.
Приема се, че е възможно да се обра-
зуват черни дупки на Кер в резултат 
от гравитационния колапс на извър-
велите до края еволюционния си път 
достатъчно тежки (над 40 слънчеви 
маси) звезди. Причината е, че кога-
то изтощят напълно енергийните си 
запаси, тежките звезди губят способ-
ността си да се съпротивляват на гра-
витационната сила, която се стреми да 
ги свие безгранично, и тогава започва  
неудържим процес на гравитационно 
свиване на веществото на звездите, 
наречен гравитационен колапс.  По 
някакъв неясен начин веществото на 
звездата трябва да изчезне, като се 
преобразува в чисто изкривяване на 
самото пространство-време, загубвай-
ки почти всичките известни на физи-
ката свойства. Математичните черни 
дупки, като специален вид изкривено 
ПРАЗНО пространство-време, в което 
няма материя,  могат да притежават 

Скот Хю: „Вярвай, но проверявай“
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само три от известните ни характерис-
тики на веществото: маса, механичен 
момент на въртене и електричен за-
ряд. Всички други характеристики, 
известни на физиката, например, ба-
рионен заряд, лептонен заряд и т.н., 
трябва тайнствено да изчезнат в хода 
на  хипотетичния процес на гравита-
ционен колапс. 

От друга стана,  всички експерименти 
във физиката на елементарните час-
тици с огромна точност  демонстрират 
запазване на тези основни характе-
ристики на материята. Така че имаме 
две алтернативни възможности: или 
да се откажем от тези добре провере-
ни физични закони в името на идеята 
за образуването на черните дупки, или 
да кажем, че образуването на черни 
дупки противоречи на добре установе-
ните физични факти и, следователно, 
е невъзможно.Тази малко позабраве-
на  алтернатива се е обсъждала, без да 
се намери решение, през 60-те и 70-те 
години на XX век от много изследова-
тели. Въпросът беше повдигнат наско-
ро отново от руските учени Анатолий 
Логунов, Мариан Мествиришвили и 
Семьон Герштейн, които застъпват 
непопулярната в момента теза, че об-
разуването на черни дупки, описвани 
от решенията на уравненията на ОТО, 
е физически невъзможно. 
Забавно е, че горната  алтернатива не 
беше отчитана при обсъждане на оче-
видно нефизичната идея за раждане 
на мини-черни дупки на LHC в CERN. 
Нейната физическа несъстоятелност е 
ясна: При изследването на космични 
лъчи се наблюдават частици с енергии 
милиард пъти по-големи от плани-
раните енергии на частиците в LHC. 

Условно изображение на две черни дупки 
– голяма и по-малка, които взаимодейст-
ват помежду си според ОТО  и кръжат 
една около друга, представлявайки сами по 
себе си  изкривявания на празното прос-
транство, в което няма никаква мате-
рия. Тук за нагледност пространството е 
представено като двумерна крива повърх-
нина, а цветовете съответстват на сила-
та на гравитационното поле на черните 
дупки.

ФИЗИКА



162  Българска наука, лято 2015 г.

Знаем добре, че тези лъчи, идващи от 
космоса, не раждат черни дупки. Не-
зависимо от това, раздуханата от сред-
ствата за масова информация и дру-
ги заинтересовани среди истерия по 
„опасността за поглъщане на Земята 
от създадена в LHC мини-черна дуп-
ка“  доведе до смехотворното обсъж-
дане на въпроса, дали да се разреши  
пускането на LHC, от Европейския съд 
в Страсбург.
Е, LHC заработи, макар засега с поло-
вината от планираната мощ поради 
технически проблеми, а Земята си е 
цяла и невредима, както е била през 
последните около 4,5 млрд. години, 
т.е. от момента на образуването си, въ-
преки че през цялото това време е била 
облъчвана от космоса с много, много 
повече от произведените в LHC части-
ци, и то с много, много по-високи енер-
гии, които ще си останат съвършено 
непостижими за земните ускорители, 
дори и в произволно далечно бъдеще. 
При това прецизните измервания по-
казаха ясно, че мини-черни дупки не 
се образуват, а законите за запазване 
на физичните характеристики на еле-
ментарните частици продължават да 
се спазват с голяма точност при дос-
тигнатите досега от LHC високи енер-
гии.   

Анатолий Логунов  

Семьон  Герштейн

Брой 80, лято 2015



www.nauka.bg           163 

И ето тук е „вратичката за измъкване 
по терлици“ на любителите на черни-
те дупки: а дали те не се раждат само 
при още по-високи енергии? Или, как-
то казваше един мой бивш докторант, 
направил кариера с черните дупки, 
когото ми се наложи да изгоня от ка-
бинета си заради редица «блестящи 
изпълнения» от този род: „Един добър 
специалист винаги може да замота 
нещата така, че да не могат да го хва-
нат“... 
Но да се върнем към сериозната нау-
ка, която, като всяка човешка дейност, 
неизбежно се преплита със спекула-
циите. Често се посочва, че идеята за 
съществуване на невидими много теж-
ки обекти,  които се откриват САМО 
по силното им гравитационно поле, 
е много стара и е изказана независи-
мо от английския учен Джон Митчел 

Какво е черна дупка? Изглежда днес всеки 
вече знае!

Една непозната ми каза в трамвая: 
„Не разбирам нищо, но смятам, че това 
е адът. Влезеш ли вътре, няма връщане 

назад...“
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през 1783 г. и от по-известния френски 
учен Пиер-Симон Лаплас през 1793 г. 
И двамата отбелязват, че ако светли-
ната се състои от частици, които, ма-
кар и извънредно леки, все пак имат 
малка маса, то би могло да съществу-
ват свръх звезди с достатъчно голяма  
маса M от НОРМАЛНА МАТЕРИЯ, 
гравитационното поле на които е тол-
кова силно, че дори светлината да не 
може да се измъкне от него.

На малко по-строг език това означава, 
че изстреляни от повърхността на звез-
да с радиусR_star в радиално направ-
ление частици със скорост, по-малка 
от т.нар. втора космическа скорост, не  
могат да се отдалечават произволно 
далече, а само до някакво разстояние 
R_max .  До това заключение се стига 
на базата на Нютоновата теория на гра-
витацията с гравитационна константа 
G. За достатъчно тежки свръхзвезди 
втората космическа скорост може да 
се окаже по-голяма от скоростта на 

Джон Митчел 

Пиер-Симон Лаплас
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светлината –c. При това за светлин-
ните частици R_max  = R_star/(1-R_
star/R_S),където     R_S= 2GM/c^2 , е 
т.нар. радиус Шварцшилд, въведен от 
него през 1916 г. в рамките на ОТО. И  
понеже светлинните частици се дви-
жат с максималната съществуваща в 
Природата скорост, то никакви обек-
ти, дори и светлината, не могат да се 
измъкнат от гравитационното поле на  
свръхзвездата на разстояния, по-голе-
ми от R_max (вж. фигурата отдясно). 
В класическата физика не е изключе-
но радиусът на звездата R_star да е по-
малък от радиуса на Шварцшилд R_S, 
макар че за известните ни реални тела 
това не е така. В оригиналния модел 
на Карл Шварцшилд  въобще не ста-
ва дума за черни дупки, а за гравита-
ционното поле на нормалните тела 
в пространството, извън самите тях. 
Днес този модел е добре проверен и 
потвърден  експериментално с добра 
точност. Свръхзвездите на Митчел-
Лаплас са също нормални тела и ня-
мат нищо общо с „дупки“ в простран-
ство-времето.  
Както вече беше посочено, черните 
дупки са  предложени от Джон Уилър 
едва в края 1967 г. като нова интер-
претация на оригиналното решение 
на Шварцшилд, която самият Швар-
цшилд  е отхвърлял в анализите си. 

Така че сравняването на свръхзвезди-
те на Митчел-Лаплас с черните дупки 
от ОТО, които представляват изкри-
вено ПРАЗНО пространство, и не съ-
ответстват на представите на самия 
Шварцшилд, е само подвеждаща и по-
върхностна спекулация. 

Естествено, възниква въпросът, а не 
са ли наблюдаваните от астрономите 
обекти, наричани напоследък често и 
„астрофизични черни дупки“, по-ско-
ро нещо по-близко до свръхзвездите 

Схема на свръхзвзвезда на Митчел-Лаплас. 
Излъчената от повърхността на звез-
дата светлина не достига по-далеч от 

радиуса  от R_max. Заради това по-далеч 
от него свръхзвездата е невидима и може 
да се открие само по създаденото от нея 

силно гравитационно поле.
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на Митчел-Лаплас, отколкото до ин-
терпретацията на Джон Уилър на ма-
тематичните решения на Шварцшилд 
и Кер? Груба грешка, корените на коя-
то са в някои недостатъчно коректно 
написани учебници и статии, е да се 
смесват тези два съвършено различни 
физични модела на наблюда-ваните в 
Природата обекти. 
Приемащите хипотезата за съществу-
ването на  черни дупки в Природата  
(разбирай математичните черни дуп-
ки!) разделят наблюдаваните астро-
физични черни дупки  (Колко обър-
кваща за  непосветените хора е тази 
неслучайно избрана терминология!)  
на четири основни типа: първични 
черни дупки, родени по време на Го-
лемия взрив и възможно изпарили 
се и вече изчезнали; черни дупки със 
звездни маси от около 4÷25 слънчеви 
маси; междинни черни дупки с маси 
около 100÷10 000 слънчеви маси и 
свръхмасивни черни дупки с маси от 
няколко милиона до 10÷20 милиар-
да слънчеви маси, които се намират в 
центъра на болшинството, а може би 
и на всички галактики. (Защо не, щом 
вече сме тръгнали по този път, да стиг-
нем до края, пък там ще видим...)  
От астрофизичните наблюдения зна-
ем с голяма точност, че първичните 
черни дупки, ако въобще са съществу-

вали в началото, т.е. при самото въз-
никване на Вселената, трябва да са 
били толкова малко, че тяхното при-
съствие да не се забелязва. Иначе от-
давна бихме ги открили.
Обекти с 4÷25 слънчеви маси се на-
блюдават наистина, но тяхната връзка 
с математичните черни дупки не е до-
казана по безспорен начин. Всъщност 
астрономите, след години на натиск 
от страна на математични теоретици-
гравитационисти, приеха да считат за 
черни дупки всички обекти с маси, по-
големи от 4 слънчеви маси, за които е 
ясно, че не са обикновени звезди, вър-
вящи по пътя на добре изучената нор-
мална звездна еволюция.  
След приключване на звездния им 
цикъл за нормалните звезди са ни из-
вестни няколко варианта на финал в 
зависимост от тяхната маса. Най-ле-
ките преживяват сравнително слаб 
гравитационен колапс и се превръ-
щат в бели джуджета с малки маси. 
По-тежките започват да колабират, но 
експлодират като свръхнови и ако на-
чалните им маси са до 20÷30 слънче-
ви маси, те образуват бързо въртящи 
се неутронни звезди с маса около 1,4 
слънчеви маси, като изхвърлят  оста-
налото вещество в околното простран-
ство. До скоро се считаше, че ако на-
чалната маса на „умиращата звезда“ е 

Брой 80, лято 2015



www.nauka.bg           167 

над 30÷40 слънчеви маси, в резултат 
от гравитационния колапс тя задъл-
жително образува въртяща се черна 
дупка. 
Като основна причина за неизбежно-
то образуване на черна дупка се при-
емаше, че не познаваме други свръх-
компактни обекти, освен неутронните 
звезди, а при определени допълнител-
ни математични  предположения от 
ОТО следва, че тяхната маса не може 
да е много голяма. И досега не знаем 
каква е евентуалната горна граница на 
масата на неутронните звезди, но из-
глеждаше, че няма как тя да е над 2-3 
слънчеви маси.  Поради това астроно-
мите лека-полека свикнаха да наричат 
„астрофизични черни дупки“ всички 
остатъци от загинали звезди, които 
имат маса над 4 слънчеви маси. При 
това НИКОГА не сме разполагали с 
доказателство, че тези обекти наисти-
на притежават хоризонт на събитията, 
което е  ЕДИНСТВЕНИЯТ безспорен 
признак за черна дупка.
Формалният и не много убедителен 
критерий за маса, по-голяма от 4 слън-
чеви маси, възниква и заради това, че 
по неясни засега причини не се наблю-
дават никакви остатъци от колабира-
ли нормални звезди с маси в интер-
вала от 3 до 4 слънчеви маси. Така се 
оформи „обществено мнение“, приело 

на вяра, че групата наблюдавани обек-
ти с маси в интервала от 4 до около 20-
25 слънчеви маси няма какво друго да 
бъде освен черни дупки, без да имаме 
сериозни доказателства за това. 
Достоверността на това мнение ста-
ва все по-съмнителна, поради нови 
наблюдателни факти от последните 
години, а също и поради конструира-
нето  на нови теоретични модели на 
наблюдаваните тежки, компактни и 
тъмни обекти. 

Част от новооткритите теоретич-
ни възможности са:   
Нов модел – т.нар. гравазвезди. Това 
са компактни обекти, изградени от 
„тъмна енергия“, съществуването на 
която се подсказва от космологич-
ни данни, свързани с ускоряващото 
се разширяване на Вселената. Тези 
нови обекти биха изглеждали отвън 
точно като черните дупки, но нямат 
хоризонт на събитията. Те са една съ-
временна версия на свръхзвездите на 
Митчел-Лаплас.
Модел на нов тип кваркови звезди, 
подобни на неутронните, но съставе-
ни директно от кварки. Ако искаме 
по-детайлно разбиране, трябва да си 
представим неутронните звезди като 
едно гигантско атомно ядро, съставе-
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но от неутрони, колкото има в нормал-
на звезда, а кварковите звезди - като 
един-единствен гигантски неутрон от 
кварки, колкото има в цяла нормал-
на звезда. Масите на кварковите звез-
ди са в диапазона до 20-25 слънчеви 
маси, т.е. точно в областта на наблю-
даваните обекти, считани за черни 
дупки със звездни маси. Това също са 
обекти от типа на свръхзвездите на 
Митчел-Лаплас.

Засега теорията на такива обекти не 
е разработена толкова детайлно, кол-
кото теорията на черните дупки, об-
мисляна повече от 40 години от много 
специалисти. Освен тези, са предло-
жени и се разработват цели класове 
от други модели на материални тела, 
притежаващи външните свойства на 
черните дупки, но без мистериозния 
хоризонт на събитията и без дупка в 
пространство-времето. 
Все пак астрономите, вече посвикнали 
с модела на черните дупки, го прием-
ат като една от възможните  хипотези, 
нуждаеща се от сериозна проверка. А 
новите модели често наричат „ими-
татори на черни дупки“, макар че по-
естествено и исторически обосновано 
би било черните дупки да се наричат 

Георг Чаплин и Ричард Файнман

„Черни дупки не съществуват! Тези 
мистериозни обекти са звезди от тъмна 

енергия“  
Георг Чаплин

Nature, 31 март 2005 година

Роджер Пенроуз
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„имитатори на свръхзвездите на Мит-
чел-Лаплас“.
Съществено ново развитие получи те-
орията на гравитационния колапс. В 
частност, беше опровергана хипотеза-
та на известния английски математик 
Роджер Пенроуз за така наречения 
„космически цензор“ – ключов еле-
мент от теорията на черните дупки, 
разработвана активно от него и Сти-
вън Хокинг през седемдесетте години.  

Тази хипотеза има за цел да прикрие 
съществените физични затруднения 
при третирането на вътрешността на 
черните дупки, и в частност, забеляза-
ното от Хоукинг още през 1972 г. нару-
шаване на почти всички известни фи-
зични закони там, особено в близост 

до така наречената сингулярност, за-
дължителното съществуване на която 
двамата доказват математически. „Из-
ходът“ от тези ФИЗИЧНИ трудности, 
предложен от Пенроуз, е показателен 
за един математик: да ги представим 
като невидими за реалната физика, 
като предположим, че в хода на грави-
тационния колапс ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
възниква хоризонт на събитията, зад 
който на нас ни е все едно какво става 
– и без това физиката не може да го из-
следва и провери ПО ДЕФИНИЦИЯ. 
Ако такъв хоризонт не се образува, ще 
трябва да говорим за „гола сингуляр-
ност“ – нещо недопустимо от гледна 

Стивън Хоукинг

Панкай Джоши
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точка на нормалната физика, понеже 
това ще направи видимо нарушава-
нето на известните физични закони. 
Математическото изследване на тази 
хипотеза се оказа трудна задача и едва 
през последните няколко години се 
получиха убедителни ОБЩИ примери 
за нейната несъстоятелност, главно от 
индийския учен Панкай Джоши, ра-
ботил и в Оксфорд, както и от няколко 
други независими учени.
Тези изследвания легитимираха го-
лите сингулярности – пренебрегван 
преди това подклас решения на Кер, 
допълнителен към черните дупки, и 
поставиха на дневен ред въпроса за 
сериозното им изследване като потен-
циално интересни за физиката, въз-
можно дори по-интересни от черните 
дупки. 
Резултатите на Джоши поставят под 
сериозно съмнение и развиваната 
дълги години т.нар. „термодинамика 
на черните дупки“, базираща се съ-
ществено на хипотезата на Пенроуз. 

Показателна и леко учудваща е реак-
цията на хората, занимаващи се с ма-
тематичната теория на черните дупки: 
те заеха позицията на щрауса, заровил 
глава в пясъка, въпреки че резултати-
те са публикувани в най-реномирани-
те физични списания и в монография, 
издадена от издателството на универ-
ситета в Оксфорд... Освен това сходни 
и много близки резултати са получе-
ни и публикувани в най-реномирани 
физични списания и от редица други 
автори.
От новите наблюдателни факти, 
получени през последните го-
дини и  засягащи въпроса за съ-
ществуването на черните дупки, 
ще посочим  няколко:
Активното наблюдение чрез множе-
ство космически апарати на т.нар. га-
ма-избухвания – една от големите за-
гадки на съвременната астрофизика, 
показа убедително, че реалният грави-
тационен колапс не протича съгласно 
учебниците от шестдесетте и седемде-

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

достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
www.nauka.bg 
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сетте години на миналия век, а пред-
ставлява доста по-сложно явление, в 
което присъствието на черни дупки е 
твърде съмнително. Вместо тях беше 
въведен терминът „централен двига-
тел“, природата на който е напълно 
неизвестна, но за разлика от черните 
дупки се проявява чрез многократни 
избухвания, свързани и с образуване-
то на космически струи със сложна ди-
намика. 

Феноменът Уестерлунд 1.  Това е млад 
звезден куп в южното полукълбо:

в който един млад астроном най-нео-
чаквано откри неутронна звезда, по-
сочена със стрелка на снимката. Какво 
от това? Работата е там, че звездите из-
вървяват жизнения си път със скорост, 
пропорционална на тяхната маса. За 
да се получи неутронна звезда в тол-

Многократна  активност на 
централния двигател               

Обща картина на гама избухване

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

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

www.ngo.nauka.bg 
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кова млад звезден куп, е необходимо 
създалата тази звезда свръхнова да 
има над 40 слънчеви маси. Но в такъв 
случай старата теория 
за гравитационния ко-
лапс твърди, че ще се 
получи черна дупка, а 
не неутронна звезда. 
Така че самото присъст-
вие на неутронна звезда 
в такъв звезден куп по-
ставя под въпрос теори-
ята за гравитационния 
колапс на масивните 
звезди до черна дупка.

Схема и истин-
ска снимка на 
CygnusX-1: двойна 
система, възможно 
съдържаща черна 
дупка (или със си-
гурност – поне те-
жък, тъмен и свръх-
компактен обект): 
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Обаче по данни от 2009 г. малкият 
компактен обект, считан за една от 
първите установени черни дупки със 
звездна маса, се върти прекалено бав-
но за такава. Може би е получен в ре-
зултат на твърде необикновен колапс? 

Не се знае  със сигурност... А има и 
по-нови данни за по-бързо въртене на 
свръхкомпактния обект. Все пак това 
са само косвени признаци.
Измежду предполагаемите астрофи-
зични черни дупки с междинни маси 
няма нито една, която да е пряко на-
блюдавана поне като видим ком-
пактен обект. Хипотезата за тяхното 

CygnusX-1 - най-старият  и най-
знаменит кандидат за черна дупка: 

Два звездни купа, за които се прави извод, че може би съдържат тежък централен 
компактен обект, ако се съди по разпределението на видимите 

звезди и разпределението на техните скорости.
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съществуване е основана само на из-
мерването на скоростите на движение 
на видимите звезди в някои звездни 
купове. От резултатите се прави из-
водът, че наблюдаваните скорости и 
пространственото разпределение из-
искват присъствие на централно тяло 

с маса от 100 до 10 000 слънчеви маси. 
И понеже няма други предложения, 
не ни остава нищо друго, освен да се 
съгласим, че там трябва да има астро-
физична черна дупка. За каквито и да 
е други доказателства или признаци, 
и в частност, за доказателство за съ-
ществуване на хоризонт на събития на 
предполагаемия централен обект,  из-
общо и дума не може да става.
Накрая да скицираме ситуацията с 
„най-безспорните“ черни дупки – 

свръхмасивните черни дупки в  цен-
търа на галактиките или в квазарите. 
Там наистина се наблюдават свръх-
компактни и свръх-масивни обекти с 
маси от няколко милиона до десетина 
милиарда слънчеви маси.

Големият въпрос е: КАКВО Е 
ТОВА?
Работната хипотеза-отговор: Ами как-
во друго, ако не черна дупка. Друго не 
можем да си представим, или по-точ-
но, някои други възможности, като 
огромни бозонни звезди (друг вид 
съвременни хипотетични модели на 
обекти от типа на свръхзвездите на 
Митчел-Лаплас) или куп от близки 
неутронни звезди, не удовлетворяват 
данните. Например, времето на живот 
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на такива хипотетични образувания е 
недостатъчно в сравнение с живота на 
галактиките. 
Какво пък, може и да са черни дупки. 
Само че никой не може да си пред-
стави как са възникнали, каква е ево-
люцията им, защо масите им са таки-
ва, каквито ги наблюдаваме, и няма 
още по-големи, какви са връзките им 
с нормалните звезди от дадената га-
лактика. Няма отговори  и на още куп 
въпроси за наблюдаваните различни 
излъчвания от тези обекти, образува-
нето на огромни космически струи, 
излизащи от тях и т.н. Не че няма оп-
ити за построяване на модели... Липс-
ват приемливи решения!
Аргументи в полза на хипотезата 
за черни дупки в центъра на га-
лактиките и против нея: 
Огромни компактни маси:  
Най-добри са данните за свръхмасив-
ния обект в центъра на нашата Галак-
тика, получени през последното десе-
тилетие, благодарение на развитието 
на рентгеновата астрономия. С нейна 
помощ се наблюдава движението на 
двадесетина близки до центъра на Га-
лактиката звезди (наречени S-звезди) 
и се получава следната впечатляваща 
картина.
Напълно основателно и не без гордост 
учените, поучили тези резултати, ги 

коментират като аналог на опитите на 
Ръдърфорд,  довели до откриването 
на атомното ядро. Само че да не се ув-
личаме. Резултатите не доказват, че в 
центъра на нашата Галактика наисти-
на има черна дупка, въпреки че почти 
всички в един глас го твърдят и повта-

Картина на орбитите на няколко 
наблюдавани чрез рентгенова астрономия 

звезди, движещи се около централния обект 
с неизвестна при-рода в центъра на нашата 

Галактика. По пара-метрите на тези 
траектории се определя с добра точност 

масата на обекта:  
      М = 4,31 ± 0,38  милиона слънчеви маси.

ФИЗИКА
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рят многократно.
Днес разполагаме и с голямо количе-
ство приблизителни данни за маси-
те на откритите в центъра на над сто 
други галактики свръхтежки и свръх-
компактни обекти. Тези маси са в ин-
тервала от милиони до почти 10 мили-
арда слънчеви маси.
За известна част от тези обекти е опре-
делено и тяхното въртене. Те наистина 
се въртят. Това показва, че ако това са 
черни дупки, може да става дума само 
за математическите черни дупки на 
Кер. Но в никакъв случай не го доказ-
ва. Всяка свръхзвезда от типа на тези, 
за които вече стана дума, би могла да 
има същите параметри – маса и вър-
тене. Какво още ни трябва, за да сме 
сигурни, че имаме наистина работа с 
решенията на Кер?
За съжаление, ако вървим по този път 
на търсене на доказателство ще ни е 
необходима буквално безкрайно мно-
го допълнителна информация. Теори-
ята показва, че  гравитационното поле 
на произволно тяло се задава чрез 
безброй много характеристики, опре-
делени от неговата истинска природа. 
Това са така наречените мултиполни 
моменти. За решенията на Кер те са 
пресметнати. Резултатът не е сложен, 
но няма да го привеждаме тук, за да 
не претрупваме текста с детайли. Така 

че ако искате да се уверите, че имаме 
работа с решението на Кер, не е дос-
татъчно да измерите масата и върте-
нето на обекта. Трябва да измерите и 
безкрайно голям брой допълнителни 
характеристики. Това е практически 
невъзможно.
Миналата година, по данни от асро-
номически наблюдения на квазар, на-
трупани за повече от сто години, беше 
определено, че третият параметър на 
неговото гравитационно поле е веро-
ятно близък до предсказания за реше-
нието на Кер:

На графиката е показана вероятността за 
дадена стойност на третия мултиполен 

момент на гравитационното поле на квазара 
OJ 287, влизащ в състава на двойна система на 

тела с маси 100 милиона и 18 милиарда слънчеви 
маси. 

Ако това е черна дупка на Кер, стойността на 
показания параметър трябва да е точно 1. Това 

е доста вероятно, но не е сигурно. А и да беше 
точно 1, пак не е доказателство за черна дупка 
на Кер, а само подкрепа на това предположение.
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Чрез внимателен анализ на данните 
може да се стигне и до извода, че тези 
обекти не са черни дупки: (графиката 
горе)

В отделна публикация Кундт привеж-
да 5 други аргумента, твърдейки, че 
централният обект в нашата Галак-
тика не може да бъде черна дупка. В 
интрес на истината трябва да се каже, 
че доста изследователи пренебрегват 
тези аргументи, без да казват защо...
Компактността на централните обек-
ти на галактиките. За нашата галак-
тика знаем, че централният обект има 
размер, не по-голям от 8-10 радиуса 
на Шварцшилд, т.е. от размера, който 
би имал, ако е наистина черна дупка. 
Дори да има точно необходимия раз-
мер, това също не е доказателство. На-
пример, грава звездите имат същия 
размер, като черните дупки, но нямат 
хоризонт на събитията.
Малкото излъчване, наблюдавано че 

идва от централните обекти на галак-
тиките, изключва някои от моделите. 
Ако имаме работа с черна дупка, то се 
обяснява не с излъчване от нея сама-
та, а с излъчването на падащото в нея 
вещество, поради което тя не изглеж-
да съвсем черна, обратно на наивните 
очаквания на художниците, някои от 
които дори са от NASA.
Как всъщност трябва да изглежда 
една черна дупка? Отговорът се дава 
от следната компютърна симулация 
на светлинни лъчи, минаващи край 
черна дупка (долу):

Специфичен анализ на Волфганг 
Кунд, ученик на един от създателите 

на квантовата теория, Паскуал 
Йордан, и многогодишен ръководител 
на проекти в NASA.  Ако активните 

галактични ядра, показани на 
графиката, бяха наистина черни 

дупки, кривите трябваше да 
минават през тъмната област. 

Той пише в публикациите си с 
малко тъга: 40 години търсех 

доказателство, че това са черни 
дупки, а накрая показах точно 

обратното... 
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Горе е показана снимка на истинска 
галактика, в центъра на която има 
нещо подобно. Обаче разделителната 
способност на телескопа е недостатъч-
на, за да се види дали има две малки 
черни петънца, както на компютър-
ната симулация отляво, показваща 
„истинското лице“ на черна дупка. То 
изглежда така заради изкривяване на 
светлинните лъчи от силното гравита-
ционно поле. Наскоро започнаха рабо-
та няколко космически мисии, руска и 
на NASA, които в различни диапазони 
на електромагнитния спектър биха 
могли да видят действителния образ 
на черната дупка. Чакаме с нетърпе-
ние резултата! 
Както става ясно, в изучаването на 
тежките компактни и тъмни обекти 
през последните години има серио-
зен напредък, но неясните въпроси са 
повече от известните добри отговори. 

Ние все още не знаем какво предста-
вляват тези обекти и трябва да сме го-
тови за всякакви изненади. 
Не е възможно да се отмине  още един 
много сериозен и важен проблем, свър-
зан с черните дупки – гравитационни-
те вълни, предсказани от теорията на 
Айнщайн като разпространяващи се 
изкривявания на пространство-вре-
мето (схематично показани отляво), 
за регистрирането на които днес рабо-
тят в синхрон 6 много скъпи (по око-
ло 1 милиард долара всеки) детекто-
ра (снимката отдясно) в разни страни 
на света (два в САЩ, два в Европа, по 
един в Япония и Австралия, а се стро-
ят и други).

Детекторът на гравитационни 
вълни LIGO, Ханфорд, САЩ

Брой 80, лято 2015



www.nauka.bg           179 

Може да се смята, че гравитационни-
те вълни са открити косвено още при 
наблюденията на пулсара на Хълс-
Тейлър (отляво), за което беше дадена 
Нобелова награда през 1993 г. 

Теорията предсказва, че най-мощните 
гравитационни вълни се биха излъ-

чили при сливане на две черни дупки 
или при поглъщане на някаква звезда 
(неутронна, бяло джудже или обикно-
вена) от  черна дупка.
Ако заподозрените тежки тъмни ком-
пактни обекти в нашата Галактика са 
наистина черни дупки, трябва да на-
блюдаваме и техни сливания, конста-
тирайки мощни гравитационни въл-
ни. Броят на такива кандидат-черни 
дупки в нашата  Галактика се оценя-
ва на около 10 милиона. Може да се 
оцени честотата на техните сливания. 
Чувствителността на съвременните 
гравитационни детектори позволя-
ва да се регистрират такива сигнали, 
идващи от разстояние до около 25-27 
мегапарсека. В този обхват влизат хи-
ляди галактики като нашата. Поради 
това се очакваше, че гравитационни 

Пулсара на Хълс-Тейлър

На графиката отдясно е показано прекрасното съвпадение с предсказанията на 
ОТО на измерените енергетични загуби от  двойнатасистема на пулсара на Хълс-
Тейлър зарадиизлъчване на гравитационни вълни.  Това може да се разглежда като 

косвено потвърждение на съществуването на гравитационни вълни.
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вълни, получени от описаните сли-
вания, ще се наблюдават достатъчно 
често – поне по едно-две на месец, или 
в най-лошия случай – по едно-две го-
дишно. Обаче след 6 години безупреч-
на работа на 6-те детектора досега не е 
наблюдавано НИТО ЕДНО такова съ-
битие. 

Най-смущаващото е, че се наблюдават 
десетки къси гама избухвания, моде-
лът за които беше сливане на две чер-
ни дупки или поглъщане на неутрон-
на звезда от черна  дупка.
Някои от тях изглеждат много близ-
ки – имаше едно в М31 (мъглявината 
Андромеда – най-близката до нас съ-
седна галактика, само на  2,5 милиона 
светлинни години), но детекторите не 
регистрираха никакви сигнали от гра-
витационни вълни.

Гравитационни вълни,  получени от 
сблъскване на две черни дупки чрез 

компютърни симулации от групата на 
Джоан Центрела, NASA.

Заснети две взаимодействащи си  
„черни дупки“ в центъра на реална 

галактика – „танц на индианците“

Компютърна симулация на поглъщане 
на неутронна звезда от черна дупка. Ако 
кандидатите за черни дупки са наистина 

такива, годишно трябва да наблюдаваме от 1  
до 100 такива събития в нашата Галактика. За 
6 години наблюдения няма регистрирано нито 

едно!

М31  (Андромеда)
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Загадката е пълна, както и разочаро-
ванието на хората, работещи за ПРЯ-
КО наблюдаване на гравитационни 
вълни. Каква е причината да не ги 
виждаме въпреки прогнозите? Засега 
не е ясно.

Най-простата би могла да бъде липса-
та на очакваните източници на такива 
вълни, т.е. на черните дупки, с кои-
то свързвахме досегашните надежди 
да наблюдаваме директно гравита-
ционни вълни. Дали е така? Никой не 
знае... Но проблемът се изостри почти 
до крайност!
В близките няколко години се планира 
десетократно увеличаване на чувстви-
телността на детекторите. Тогава оч-
акваме да видим със сигурност грави-
тационни вълни от други източници. 
Може пък да се разбере и още нещо за 

съществуването на черните дупки... 
Орехът излезе много костелив. Има 
ли начин да решим проблема? Как да 
видим невидимите по дефиниция хо-
ризонти на черните дупки? А може би 
последната дума в гравитацията няма 
да е на Айнщайн? Това е заглавието 
на публикация на известни в гравита-
ционната физика хора: Бернард Шутц 
– един от директорите на институ-
та по гравитационна физика „Алберт 
Айнщайн“ в Голм,  Джоан Центрела 
– NASA, Курт Кълтер – MIT и NASA, и  
Скот Хю – MIT. В нея те задават много 
въпроси, между които: „Дали наисти-
на централните обекти в галактиките 
са черни дупки на Кер?“, „Могат ли да 
се образуват голи сингулярности?“, 
„Къде в края на краищата ще се прова-
ли теорията на Айнщайн?“ и т.н. 
Ако видим гравитационни вълни, би-
хме могли да получим ясен отговор на 
някои от тези въпроси. С тяхна помощ 
може да „видим“ невидимия по дефи-
ниция хоризонт на събитията на чер-
ните дупки, разбира се, ако те наисти-
на съществуват.
Как така?
Принципът е прост. Теоретичните из-
следвания (в това число и на автора) 
показаха, че в зависимост от наличие-
то или отсъствието на хоризонт на съ-
битията гравитационните вълни имат 

Наблюдаваното в М31 гама избухване  
в електромагнитния диапазон. Сигнал 

от гравитационни вълни няма!

ФИЗИКА
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определени спектри! Това е „отпеча-
тъкът от пръст“, по който черните дуп-
ки могат безпогрешно да бъдат иден-
тифицирани! Остава само малко да 
почакаме, докато видим гравитацион-
ните вълни от съмнителните тежки, 
компактни и тъмни обекти! А това се 
планира да стане до няколко години!
Така че – още малко търпение и пове-
че работа! Чакат ни изключително ин-
тересни времена!
Естествено възниква и въпросът: Ама 
как така? Може ли толкова много об-
разовани и опитни хора да излъжат 
сами себе си, а заедно с това да под-
ведат и останалите. Би ли могло да се 

окаже изведнъж, че  няма черни дуп-
ки?!?  Не е за вярване, нали?
Но да си припомним добре известната 
история на „откриването на Америка” 
от Христофор Колумб. 
Запитвали ли сте се защо континентът 
не се казва „Христофория“, а Америка. 
Ами Колумб просто не е разбрал какво 
е открил, търсейки път за Индия! Като 
образован за времето си човек, той е 
искал да използва неевклидовата ге-
ометрия, т.е. това, че Земята е кръгла 
и че от Европа до Индия може да се 
стигне, пътувайки на запад, а не на из-
ток! Направил необходимите пресмя-
тания, организирал експедицията си 
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и открил наистина нещо, което приел 
погрешно заедно с останалите хора за 
Индия!  
Един от резултатите на неговата екс-
педиция е, че и до ден-днешен нари-
чаме „индианци“ хора, които никога 
през живота си не са виждали Индия! 
Истината е открита от скромния кар-
тограф Америко Веспучи след упорит 
многогодишен труд и две експедиции. 
Той пръв е разбрал, че не става дума 
за Индия, а за нещо МНОГО ПО-ГО-
ЛЯМО – нов континент – АМЕРИКА, 
и даже два – Северна и Южна!!!

Дали тази история няма да се повтори 
и с „черните дупки“?  
По ирония на съдбата те също са ро-
дени от неевклидовата геометрия! А 
работата с нея е коварна и не влиза в 
ежедневните ни навици. 
Ще видим...

ФИЗИКА
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Въведение

Базовата Екологична Обсерва-
тория  Мусала  се намира на 
едноименния връх, на 2925м 

надморска височина и е най-високо 
разположената обсерватория на Бал-
канския полуостров. Едновременно 
с това, тя се намира в центъра на на-
ционалния парк Рила, в резервата 
„Централна Рила“. Разположението и 
е уникално за екологични изследва-
ния, (които не са единствени на БЕО), 
тъй като е далеч от всякакви локални 
и инцидентни замърсявания, вклю-
чително газообразни, аерозолни, пра-
хови и др. На тази височина, далеч от 
урбанизираните територии,  всички 
техногенни примеси във въздуха и ва-
лежите са усреднени, и измерването 
им дава стойности характерни за до-
лните слоеве на атмосферата и за голя-
ма територия.   Височината ~3000м., и 
разположението на върха, се характе-
ризират с изключително интензивен 
обмен на въздушни маси с най-разли-
чен произход, идващи от Европа, Сре-
диземноморието и даже от Африка и 
Азия, съответно при инцидент дона-
сящи техногенни замърсители с най-
различен характер. На практика, на-
личието на техногенни замърсители 
във въздухът в района на вр. Мусала е 

критерий за тяхното съдържание поч-
ти за цялата територия на България, 
тъй като при транс-граничен или тран-
сконтинентален пренос те първо се ус-
тановяват там, а по-късно се разпрос-
траняват на територията на страната. 
Ето защо, контролът на качеството на 
въздуха, провеждан с различни мето-
ди на БЕО-Мусала е от изключителна 
важност за страната, особено при ин-
циденти с глобален характер, какъвто 
бе този на АЕЦ-Фукушима. Данните 
от измерванията  на БЕО-Мусала бяха 
първите, и едни от най-надеждните за 
пренос на радиоактивни изотопи от 
Японските острови.
 
Кратко описание на използвана-
та методика
Използваната установка за пробовзе-
мане на вр. Мусала е изцяло разра-
ботена в ИЯИЯЕ и включва въздуш-
на турбина, устройство за фиксиране 
на филтърната материя и подходяща 
преса за подготовка за измерване на 
използвания филтър.
Въздушната турбина обезпечава по-
ток  ~ 1500м3/ч, като обикновено през 
един филтър се пропускат ~ 15000 м3. 
Използва се филтърно платно с раз-
мер 50х50см, тип ФПП-15, съставено 
от перхлорвинилови влакна. Филтъ-

Автор: доц. д-р Илия Пенев, ИЯИЯЕ, БАН

Радиационният фон в района на вр. 
Мусала, БЕО-Мусала, след инцидента 
„Фукушима“

Статия от брой 41 на сп. “Българска наука”
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рът има ефективност над 95% за раз-
мер на аерозолите  над 0.2 мкм. Той 
е особено подходящ за радиоактивни 
изотопи съдържащи се в аерозолите, 
но не е подходящ за газообразни про-
дукти във въздуха. След пробовземане 
филтърното платно се пресова до таб-
летка с размери Ф57 х ~12-15 мм, коя-
то се запечатва в подходяща опаковка. 
Така приготвеният филтър се измерва 
на ниско-фоновата гама-спектроско-
пична лаборатория на ИЯИЯИ.                     

Фиг. 1  Общ вид на установката за 
пробовземане – горе устройството 
за филтърна материя, долу вляво 
въздушната турбина. По този на-
чин се избягва рециркулация на въз-
духа.

В зависимост от обема на премина-
лия въздух през филтърната материя, 
продължителността на измерването и 

ефективността на използвания детек-
тор може да бъде достигната различна 
минимална детектируема активност 
(МДА) за радиоактивните изотопи, по-
паднали във филтъра. Типични МДА 
за по-разпространените техногенни 

изотопи са представени в Табл. 1
Табл. 1 Минимална дeтектируема 
активност за някои широко разпрос-
транени радио-изотопи, при пробо-
вземане  ~ 15000 м3 и време на измер-
ване  ~  105 сек.

В последната колонка на Табл. е при-
веден т.н. „фактор на чувствителност“. 
Този коефициент показва колко пъти 

ФИЗИКА
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МДА е по-малка от допустимите нор-
ми за даден изотоп на обществено ме-
сто, според съществуващите наредби 
на АЯР, РБ. Видно е, че използваната 
методика позволява да се установи 
присъствието във въздуха на нищож-
ни количества на техногенни изото-
пи, които по никакъв начин не биха 
застрашили здравето на население-
то. Като пример на Фиг. 2 е показано 
средното количество за 2006-2011г. на 
постоянно присъстващия във въздуха 
Be7, изотоп който се получава в горни-
те атмосферни слоеве.
Нормалното присъствие на Be7 във 
въздуха обикновено е в рамките на 
0.3-05 мБк/м3,  редко до 5-7 мБк/м3 
стойности които не могат да окажат 
въздействие на човешкия организъм.

Какъв е приносът от аварията 
„Фукушима“ във въздухът над 
България?
След като стана известно за опусто-
шителното земетресение в Япония на 
11.03, съпроводено с голямата авария 
в енергийния ядрен център „Фукуши-
ма“ на БЕО-Мусала бяха взети допъл-
нителни мерки за откриване на евен-
туален транс континентален пренос 
на радиоактивни изотопи, продукти 
на деленето. В Япония бе създаден 
кризисен център, който публикува 
множество данни за изтичане на ради-
оактивни изотопи във въздуха и вода-
та, най-вече 131I, 134Cs и 137 Cs. Тези 
изотопи се натрупват в огромни коли-
чества в отработеното гориво, поради 
големият добив с който се получават в 

Средни годишни стойнойности за Be7, mBq/m3

2006 е само за м.декември, 2011 до м.август

2.82

2.42 2.33
2.07

1.93

1.52

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Фиг. 2 Средни годишни стойности на Be7 измерени на БЕО-Мусала
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процеса на работа на енергийните ре-
актори.
В допълнение, те имат ниски темпера-
тури на топене и при нарушаване на 
херметичността на реакторния кор-
пус, или на цилиндрите с гориво 
(топло-отделящи елементи) в които е 
разположено горивото може да настъ-
пи спонтанно изпускане на значител-
ни количества на тези изотопи.
В очакване на евентуален пренос на 
гореспоменатите, или други радио-
активни изотопи, пробовземането на 
въздушни аерозоли на БЕО-Мусала бе 
организирано в режим „нон-стоп“, по 
12 ч. за всеки филтър. Това означава, 
че ако премине въздушен фронт съ-
държащ радиоактивни изотопи, това 
може да бъде установено с точност 
до 12 ч., както и промените на съдър-
жанието на евентуална активност ще 
бъде сканирано на всеки 12ч. За срав-
нение, аналогични измервания обик-
новено се правят на всеки 2-3, до 5 
дни, което не е достатъчно за анализ 
на динамиката в промяната на радио-
активните изотопи съдържащи се във 
въздуха.

БЕО-Мусала е част от международна 
неформална организация, „R-5“ съз-
дадена изцяло на доброволни начала 
и обхващаща почти всички европей-

ски лаборатории, използващи т.н. 
„big sampler“,  установки пропускащи 
над 500-1000м3 през въздушен фил-
тър. По силата на договореността на 
всички участници, всяка лаборатория, 
която идентифицира някаква актив-
ност над МДА, автоматично изпраща, 
чрез сървър в Швеция, съобщение до 
всички други участници в  „R-5“. По 
този начин практически моментално 
всяка следяща наличието на радио-
активност във въздуха лаборатория е 
информирана. Използвайки тази въз-
можност, БЕО-Мусала още на 21.03 
беше информирана за нахлуване на 
въздушен фронт от север, северо-за-
пад съдържащ продукти на делене, 
131I, 134Cs и 137Cs. Данните бяха от 
обсерватории в Швеция, Норвегия и 
Финландия.  След 1-2 дни бяха реги-
стрирани и първите количества от 131I 
на вр. Мусала, като техните стойности 
бяха минимални, 0.1 до 0.15 мБк/м3, 
виж Фиг. 3.

В първите дни се наблюдаваше само 
компонента на 131I, но в последствие 
се появиха 134Cs и 137Cs,  които и по-
късно са проникнали в атмосферата 
при инцидента. Максималните стой-
ности, достигнали вр. Мусала, респек-
тивно България са в рамките на 0.3-
0.4 мБк/м3. Тези стойности са десетки 
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хиляди пъти под пределно допусти-
мите норми, например за 137Cs,   са 6 
Бк/м3 . При това тази стойност, 6 Бк/
м3  е средно-годишна, т.е. допустима 
е в течение на цялата година, докато 
измерените значения са в рамките на 
десетки, или стотици микробекерела 
на кубичен метър въздух, само в тече-
ние на няколко дни. Ако се сравнят до-
зовите натоварвания от 6 Бк/м3  , при 
ежедневно присъствие, с наблюдава-
ните количества в течение на няколко 
дни ще видим, че става дума за мили-
они пъти по-малка доза, от допусти-
мата за населението. 

За отбелязване е, че в северозапад-
на Европа, са измерени значително 
по-високи стойности на 131I, 134Cs и 

137Cs, като пиковете достигат няколко 
милибекелела на кубичен метър въз-
дух, но отново само за няколко дни. 
По-ясно се наблюдават две вълни, т.е. 
два въздушни фронта с радиоактив-
ност. Анализът на метео-обстановкта 
показва, че там идващият фронт от 
северо-запад и по-тесен, а впослед-
ствие към южна и юго-източна Евро-
па се разширява и размива, при което 
естествено съдържанието на радиоак-
тивни изотопи рязко намалява.

По-дългоживеещите, 134Cs и 137Cs 
има вероятност да се отложат и час-
тично в почвата, но това количество 
няма да промени на практика същест-
вуващото вече от инцидента в Черно-
бил, както и по никакъв начин няма да 

131I, 134Cs and 137Cs  at BEO-Moussala
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Фиг. 3 Стойности на наблюдаваните 131I, 134Cs и 137Cs на БЕО-Муса-
ла. Пробовземането започва  всеки ден в 8 и 20ч.Вижда се, в сравнение 
с фиг.2, че тези стойности са 10-20 пъти по-ниски от постоянно при-
състващата във въздуха активност на 7Be.
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се отрази на водоемите в България.
Анализът на резултатите, получени на 
БЕО-Мусала, както и данните с които 
разполагаме от почти всички анало-
гични обсерватории в Европа, позво-
ляват да се направят следните изводи:

1. Количеството на 131I, 134Cs и137Cs 
в атмосферния въздух над България 
не може да окаже никакво  влияние 
на здравето на населението, както и 
на околната  среда. 

2. Ядрените аварии почти винаги 
имат глобален характер, като пре-
носът на радиоактивност (като 
време, място и количество) зависи 
изцяло от състоянието на атмосфе-
рата, и предсказанията в тази посо-
ка са трудни, или даже невъзможни. 

3. Съчетанието на редки, но особено 
силни, природни катаклизми могат 
да доведат до сложни, всеобхватни 
и трудно овладявяни аварии, които 
ангажират участието на огромен 
брой изследователи в различни кон-
тиненти.

4. Наличието на БЕО-Мусала, об-
серватория създадена за предимно 
астро-физични изследвания изигра 
основна роля в своевременното и 
точно информиране на населението 
в България.

Въпреки изключително големия ин-
терес на обществото и медиите, и из-
ползването на нашите данни на дър-
жавно и медийно ниво, следва да се 
отбележи, че ИЯИЯЕ изцяло органи-
зира и проведе тези измервания за 
своя сметка, без подкрепата на никоя 
институция. Едновременно с това, бе 
продемонстрирано, че БЕО-Мусала 
има най-добър потенциал при подоб-
ни ситуации, от гледна точка на мес-
тоположение и съответните методика, 
измерване и анализ.

От друга страна, това е демонстрация 
на използването на методите за фун-
даменталните изследвания (монито-
ринг на астрофизични процеси чрез 
присъствието на 7Be) за важни за об-
ществото приложни цели,  реализира-
на от „феодалните старци“ на БАН. 
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Фотонните кристали са технология 
създадена от природата и намерила 
приложение в живота на хората по 
най-различни начини. В света на жи-
вотните едни от най-невероятните ок-
раски се дължат не на природно баг-
рило, а на определена структура. Един 
от най-ярките представители на пепе-
рудите е Morpho didius. 

Със синята си окраска тя може да се 
мери по красота както с пауна и него-
вите пера, така и с други представите-
ли на насекомите, като златния скара-
бей. 

(a)  (b)
Фиг. 2. Златен бръмбар Chrysina 
resplendens (a) и перо на паун Pavo 
cristatus (b)

Уникалните цветове на тези животни 
се дължат на периодичната пореста 
структура, изграждаща техните тъка-
ни, с размери на порите от порядъка 

Катерина Лазарова и Цветанка Бабева, 
Институт по оптически материали и 

технологии – БАН

Фотонните кристали – технология 
от природата за приложение в 
медицината

Статия от брой 76 на сп. “Българска наука”

Фиг. 1. Синя пеперуда Morpho didius и структура на крилата
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на нанометри (1 nm = 10-9 м). При попа-
дане на светлина върху тях падащата 
светлина се отразява многократно от 
последователните слоеве, което води 
до интерференция, зависеща от реди-
ца параметри, например, дължината 
на вълната, ъгъла на падане и периода 
на структурата. Така за някои дължи-
ни на вълната се получава силно отра-
жение, вследствие на което обектът се 
наблюдава в ярък, наситен цвят, наре-
чен „структурен цвят”, защото зависи 
от структурата, а не е следствие от на-
личие на багрило, например.
Фотонните кристали могат да бъдат 
дефинирани като структури, в които 
диелектричната константа (респек-
тивно показателя на пречупване) се 
променя периодично в една, две или 
всичките три ортогонални посоки или 
иначе казано са структури от редуващи 
се слоеве на два материала с различни 
показатели на пречупване, което води 
до периодична промяна на показателя 
на пречупване (фиг. 3). 

Фиг. 3. Схематично представяне на 

фотонните кристали, в които ди-
електричната константа се проме-
ня в 1 (1D), 2 (2D) или всичките 3 ор-
тогонални посоки (3D)

Фотонните кристали са обект на си-
лен изследователски интерес пора-
ди разнообразните възможности за 
приложението им. Използването им 
като сензори с оптична детекция, на-
пример, е едно от многобройните им 
съвременни приложения. То е опре-
делено от добре дефинираните им 
физични характеристики като отра-
жение/пропускане и високи нива на 
чувствителност, което води до много 
точни граници на детекция, както и 
поради добрата работа на сензорите 
във видимия диапазон. Принципът 
им на действие се основава на факта, 
че спектрите им на отражение и про-
пускане зависят силно от показатели-
те на пречупване на градивните мате-
риали и периода на решетката. Когато 
фотонните кристали са изградени от 
материали, променящи се при изла-
гане на различни стимули (пари на 
детектираното вещество, температу-
ра, налягане, натиск, промяна на PH и 
др.) те могат да се използват като съ-
ответните сензори, защото ще проме-
нят оптичните си свойства. 

ФИЗИКА



192  Българска наука, лято 2015 г.

Една от целите на разработваните в 
момента едномерни фотонни криста-
ли в Института по Оптически Матери-
али и Технологии – БАН е създаването 
на сензор, който да намери приложе-
ние в медицината за мониторинг на 
нивото на ацетон в дъха на пациенти 
с цел откриване на диабет в ранен ста-
дий. От древността още е известно, че 
при различни заболявания в дъха на 
пациента се отделят различни веще-
ства, които при здрав човек са в по-
малки количества или не се отделят 
въобще. При наличие на диабет в дъха 
на човека се отделя ацетон с концен-
трация от 1.7 ppm до 3.7 ppm, докато 
при здрав човек тези стойности са око-
ло 5 пъти по-малки и варират между 
0.3 ppm и 0.8 ppm. Принципа на рабо-
та на сензора се основава на промяна-
та на цвета му при попадане на детек-
тираното вещество (ацетона от дъха на 
човека) върху него, което се дължи на 
промяна на показателя на пречупване 
на слоевете. Това дава възможност за 
проследяване на промяната на коли-
чеството ацетон в дъха на пациенти с 
диабет бързо, евтино и много лесно. 
В момента най-разпространения ме-
тод за установяване на заболяването 
е чрез лабораторен анализ на кръв от 
пациента. 
Когато се използва технологията на 

фотонните кристали, размерите на са-
мите сензори са много малки и измер-
ванията са възможни чрез събиране 
на падащата, отразената или пропус-
ната светлина в оптични влакна, по-
казване на данните чрез дисплей, кое-
то позволява анализирането им дори 
от разстояние или просто наблюде-
ние. За всяка технология за детекция, 
за да бъде използвана в дългосрочен 
план, е важно да се помисли за иконо-
мическата ефективност на продукта и 
надеждността на измерванията в срав-
нение с други съществуващи техники. 
Контролирането и манипулирането 
на разпространението на светлината е 
една от най-активните области на на-
учните изследвания в оптиката и оп-
тоелектрониката.

Един от основните проблеми за ре-
шаване е факта, че при различен ъгъл 
на наблюдение цвета на едномерни-
те структури се мени, защото при на-
блюдение под по-голям ъгъл ивицата 
им на високо отражение  се измества 
към по-малки дължини на вълните. 
По този начин се получава, така че 
ако сензорът е жълт при наблюдение 
от позиция, перпендикулярно на него, 
т.е при 0о (фигура 4a), то при премест-
ване на наблюдателя малко встрани, 
т.е при 45о (фигура 4b),  сензорът про-
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меня цвета си към зелен само защото 
наблюдателя е сменил ъгъла на на-
блюдение, а не защото концентрация-
та на детектираното вещество в окол-
ната среда се е променила.

Фиг. 4. Промяна на цвета на едно-
мерна периодична структура при 
наблюдение под различни ъгли : a) 0o 
и b) 45о.

За правилното функциониране  на 
сензора е необходимо да може да се 
проследи промяната на цвета вслед-
ствие на наличието  на детектираното 
вещество (ацетон или др), а не поради 
ъгъла на наблюдение. За решаването 
на този проблем спомага една от най-
забележителните характеристики на 
едномерните фотонни кристали – че 
ако са подходящо конструирани, раз-
пространението на светлината може 
да е забранено за всички посоки. Това 
означава, че светлината е изцяло отра-
зена независимо от посоката и поля-
ризацията си (многопосочно отраже-

ние), т.е наблюдавайки образеца под 
различни ъгли се вижда един и същи 
цвят. Доказано е, че ако оптичният 
контраст (разликата в показателите на 
пречупване между слоевете) и броя на 
слоевете са достатъчно големи, може 
да се постигне многопосочно отраже-
ние.
Като чувствителен и преобразувате-
лен елемент на разработвания сензор 
се използват тънки слоеве от нанораз-
мерни зеолити, които променят ефек-
тивния си показател на пречупване 
при адсорбция на газа или течността, 
която се анализира. Зеолитите или 
т.нар молекулни сита са порести крис-
тални материали, чийто пори са с ед-
наква форма и нанометрови размери. 
Зеолитите представляват алумино-
силикати със структурни единици от 
SiO4 и AlO4 тетраедри които са свърза-
ни помежду си с общ кислороден атом. 
Зеолитите с висока степен на кристал-
ност намират широко приложение в 
катализа, разделянето и йонния об-
мен. Кристалният характер и микро-
порьозността на зеолитите от друга 
страна, съчетани с йонообменните им 
свойства, размер и форма, както и ка-
талитичните им свойства, откриват 
възможност за създаването на цял нов 
вид интелигентни фотонни кристали 
с разширена функционалност, фоку-

ФИЗИКА
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сирана върху адсорбционните въз-
можности. Чрез разумно избиране на 
вида и състава на зеолитите е възмо-
жен контрола върху сензорните харак-
теристики и направата на автономни 
оптични устройства, като например 
сензори за влажност и анализатори на 
дъха.
По-долу са показани примерна струк-
тура и форма на порите на зеолит с 
MFI-тип кристална структура, (фиг. 
5a), изображение на нанозеолити 
(фиг. 5b) и профил на тънък слой (фиг. 
5c),  получени чрез трансмисионен и 
сканиращ електронен микроскоп и 
снимки на тънки слоеве от нанозеоли-
ти с различни дебелини (фиг. 5d).

Фиг. 5. Структура и форма на пори-
те на зеолит с MFI-тип кристална 
структура (a), изображение на нано-
зеолити (b) и профил на тънък слой 
(d), получени чрез трансмисионен и 
сканиращ електронен микроскоп и 
снимки на тънки слоеве от нанозео-

лити с различни дебелини (а).
За постигане на необходимия за ра-
ботата на сензора оптичен контраст, 
зеолитните слоеве се комбинират с 
метални оксиди, например ниобиев, 
танталов или ванадиев пентаоксид, 
получени по метода зол-гел, които за 
разлика от зеолитните слоеве са с ви-
сок показател на пречупване.  Зол е 
стабилна дисперсия на колоидни час-
тици или полимери в разтворител. 
Частиците могат да бъдат аморфни 
или кристални. Идеята на зол-гел 
синтеза е да се „разтвори“ съединение 
в течност за да се превърне обратно в 
твърдо вещество по контролиран на-
чин. Процесът включва превръщане 
на мономерите в колоиден разтвор 
(зол), който действа като прекурсор на 
интегрирана мрежа (или гел) или на 
отделни частици или мрежови поли-
мери. Зол-гел методите се използват 
за синтезиране на суспензии на коло-
идни метални оксиди с характеристи-
ки, които отговарят на изискванията, 
описани по-горе. Размера и формата 
на частиците се контролира чрез кон-
центрацията на реагентите, добавения 
катализатор и комплексообразуващи-
те агенти. Използването на този метод 
позволява лесното получаване на сло-
еве с желани оптични характаристики 
и тяхното контролиране. Отлагането 
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на тънки слоеве от метални оксиди по 
метода зол-гел, се извършва чрез цен-
трофужно нанасяне или т.нар. метод 
spin-coating, показан на фиг. 6.

Фиг. 6. Метода spin-coating, използ-
ван за нанасяне на тънки покрития/
слоеве

Отлаганият разтвор се накапва върху 
предварително почистената подлож-
ка (фиг. 6А), след което тя се завърта 
и разтвора се разтила по повърхността 
й, вследствие на центробежните сили 
(фиг. 6В). След изпарение на разтво-
рителя върху подложката се форми-

ра тънък равномерен слой (фиг. 6С). 
Контрола върху дебелината на слое-
вете е от съществено значение за оп-
тичните характеристики на сензорите. 
За слоеве, отложени чрез spin-coating, 
определена дебелина се постига чрез 
изменение на концентрацията на зола 
или на параметрите на отлагането – 
скорост на ротация и ускорение. 
Разработваният сензор се състои от 
редуващи се слоеве от метален оксид и 
нанозеолит (фиг. 7a). В началното със-
тояние порите на зеолита са празни и 
сигнала, който се измерва се приема 
за нула. При попадане върху сензора 
на детектираното вещество, порите на 
зеолита се запълват, многослойната 
структура изменя оптичните си свой-
ства и измервания сигнал се изменя, 
като изменението е много бързо (фиг. 
7b). Отклика на сензора е различен за 
различните разтворители, като в слу-
чая на конкретния пример е максима-
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лен за парите на ацетон (фиг. 7c).
Изследванията по осъществяване на 
сензора за ацетон в момента са фоку-
сирани главно върху увеличаване на 
порьозността на метално-оксидните 
слоеве и оптимизиране на фотонната 
структура. По този начин се очаква да 

се увеличи чувствителността на сен-
зора без да се влоши селективността 
му. Увеличаването на порьозността 
може бъде постигната чрез два под-
хода. Първият е използване на струк-
туро-насочващи агенти (полимери) за 
получаване на мезопористи слоеве от 

Фиг. 7. Схематично представяне на принципа на действие на фотонна струк-
тура като сензор (a), промяна на измервания сигнал с времето при попадане на 
пари на ацетон (b) и отговор на сензора за пари на различни вещества (c).

Брой 80, лято 2015
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Nb2O5. Техниката е добре известна и 
отработена за SiO2. В последните годи-
ни се забелязва засилен интерес и към 
мезопорести слоеве от TiO2, Nb2O5, 
Ta2O5 и др.  Първоначалните опити са 
обещаващи: вижда се, че получените 
слоеве са с подобрена пористост, като 
промяната при излагане на пари на 
ацетон се увеличава в сравнение с сло-
евете без добавен полимер (фиг. 8).

Фиг. 8. Мезопорести слоеве от Nb2O5 
с различна големина на порите, в за-
висимост от концентрацията на 
добавения полимер от 0 до 5% (a-d); 
промяна на измерения сигнал при из-
лагане на слоевете на пари на аце-
тон като функция на концентраци-
ята на добавен полимер (e).

Вторият подход е дотиране на метал-
ния оксид със зеолитни нанокристали 
в течна фаза, което до колкото ни е из-
вестно не е правено до сега (фиг. 9). 

Фиг. 9. Електронно-микроскопско из-
ображение на повърхност на слой от 

Nb2O5 с добавени зеолитни нанокрис-
тали в различно обемно отношение 
от 0 (a) до 1 (d)

По този начин се открива уникална-
та възможност за създаване на нови 
материали с пренастройваеми оптич-
ни свойства, което от своя страна пък 
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ще позволи да се създадат нов тип по-
рести фотонни структури с определен 
профил на показателя на пречупване 
по дебелина (т.нар. rugate филтри). 
Този тип структури са в пъти по-чувст-
вителни, в сравнение с широко из-
ползваните до сега четвърт-вълнови 
стекове. 

Сензорните свойства на получените 
до момента образци са тествани при 
подлагане на пари на ацетон, както и 
на други разтворители – етанол, мета-
нол, хлороформ, вода. Тъй като една 
от най-важните  характеристики на 
сензора е неговата селективност, той 
трябва да реагира най-силно на ацетон 
и по-слабо или въобще да не реагира 
на други вещества. От направените 
експерименти се установи, че най-го-
ляма промяна на цвета на изследва-
ните образци се наблюдава именно 
при излагане на ацетон (фигура 7с). 
Всички измервания се провеждат при 
стайна температура и при нормално 
атмосферно налягане, което показва 
резултати в реалната среда на работа 
на сензора. 
Едно от предимствата на разработ-
вания сензор е възможността за не-
говата многократна употреба, без не-
обходимост от рециклиране или от 
специфична апаратура. След излагане 
на ацетон сензора възвръща първона-
чалното си състояние и готовност за 
работа след по-малко от 5 минути при 

продухване с аргон или след по-малко 
от 2 часа при нормални условия (стай-
на температура и нормално атмосфер-
но налягане). 
Като обобщение трябва да отбележим, 
че основното предимство на  разра-
ботваното  устройство е че то съчетава 
в себе си трите основни елемента на 
сензора в едно – фотонната структура 
играеща ролята на сензорен елемент, 
зеолитните нанокристали, които пре-
образуват външното въздействие в 
промяна на показателя на пречупване, 
а сензорният дисплей е промяната на 
цвета на сензора. Разработваното ус-
тройство притежава висок потенциал 
за комерсиализация, защото е порта-
тивно, не изисква консумация на енер-
гия, работи при стайна температура, 
притежава лесен начин на детекция и 
ниска цена.
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„Вярвам, че Галактиката е не 
повече от 30 000 светлинни 
години в диаметър, че спи-

ралните мъглявини не са Галактични 
обекти, а островни вселени, като на-
шата Галактика, подсказващи ни за 
една по-голяма Вселена...“
„Едно от следствията на заключение-
то, че  Галактиката е до 300 000 свет-
линни години в диаметър, е трудността 
да бъде защитена теорията за спирал-
ните мъглявини като галактики... По-
следните измервания от ван Маанен 
на въртенето в няколко спирални мъ-
глявини показват, че те не могат да са 
извън нашата Галактика.“
Репликите са на астрономите Хебър 
Къртис и Харлоу Шапли (Фиг. 1), мяс-
тото – Смитсонианският природонау-
чен музей, Вашингтон, датата – 26 ап-
рил 1920 г. – Денят на Великия Дебат.                      

Мъглявините са междузвездни обла-
ци от газ и прах. В продължение на 
столетия, обаче, така са били нарича-
ни всички дифузни неподвижни ас-
трономически обекти, включително 
звездните купове и галактиките. Пър-
вата „мъглявина“ – Андромеда (Фиг. 
2, 3), е описана от Персийския астро-
ном Ал Суфи през Х в. като „малък 
облак“. Почти хилядолетие по-късно 
този дебат трябва да изясни дали тя 
е Галактичен газов комплекс (Фиг. 4) 
или далечна галактика като нашата. 
Отговорът на този въпрос съвсем не е 
прост, тъй като предполага познаване 

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

Галактиките – острови от материя и 
мистерия

Автор: д-р Люба Славчева-Михова

Фиг. 1. Хебър Къртис (вляво) и Харлоу Шапли 
(вдясно). Източник: НАСА

Фиг. 2.  Фотография на „Мъглявината 
Андромеда“ от 1899 година. Източник: A Selec-

tion of 

Photographs of Stars, Star-clusters and Nebulae, 
Volume II, The Universal Press, London, 1899,  Au-

thor Isaac Roberts.
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на физическите свойства на наблю-
даваните обекти и коректна система 
за определяне на скáлата на разсто-
янията във Вселената. Оценката и на 

двамата за Млечния път е 
била грешна с фактор 3, но 
в противоположни посоки. 
По-важно е онова, в което 
са били прави. Оценките на 
Шапли, че Слънцето е дале-
че от Галактичния център, 
са били верни. Къртис пра-
вилно е считал „спиралните 
мъглявини“ за други галак-

тики. Защото трябва да имаш проник-
новено прозрение, за да направиш ре-
ална преценка на нещо, което никога 
не си имал възможност да погледнеш 
отстрани. И защото пътят на пионера 
винаги е трънлив – просто самият той 
проправя пътя!
Хъбъл определя разстоянието до кла-
сическите цефеиди в Андромеда и по-
казва, че те не са членове на Млечния 
път. Цефеидите са ярки  променливи 
звезди, при които строгата зависимост 
между светимостта и периода на пул-
сация позволява определянето на раз-
стоянието до тях. Поради това са на-
ричани „стандартни свещи“. В края на 
1924 г. един човек знае разстоянието 
до Андромеда, само един човек знае, 
че тя е „островна вселена“, на прилич-
но разстояние от нашата Галактика. 
Реакциите на участвалите в дебата 
показват, че съществуването на други 
галактики е много по-важно от раз-

Фиг. 3. M31-Галактиката Андромеда.  
Източник: Робърт Джендлър (robgendlerastropics.com)

Фиг. 4. Мъглявината Котешко око. Съвместно 
изображение от Космическия телескоп Хъбъл и 
Рентгеновата ватория Чандра

Брой , лято 2015
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мера на Млечния път. Къртис заклю-
чава: „Винаги съм вярвал, че спирал-
ните мъглявини са отделни галактики 
и резултатите на Хъбъл правят тази 
теория двойно по-сигурна.“ Шапли, 
разбира се, е много по-емоционален: 
„Това писмо разби моята вселена!... В 
крайна сметка ван Маанен беше мой 
приятел.“ Така почти 5 години след 
онзи паметен 26 април Хъбъл слага 
край на Великия Дебат. Корените на 
истинското му начало обаче вероятно 
трябва да се търсят поне повече от век 

и половина по-рано, когато за пръв 
път е изказана хипотезата за „остров-
ните вселени“ по ирония на съдбата 
не от физик, а от филсоф – Емануил 
Кант.
Може би точно заради Хъбъл (Фиг. 5) 
представата ни за астроном често е са-
мотен учен с лула в ръка, взрян в те-
лескоп, докато обикновените хора не-
винно спят... Освен с разрешаването 
на Великия Дебат, той остава известен 
с още два ключови пробива в астроно-
мията – класификацията на галакти-
ките и разширяването на Вселената.
Морфологичната класификация на 
Хъбъл (Фиг. 6) е широко използвана 
и днес. Отначало той разделя галакти-
ките на елиптични и спирални. Елип-
тичните галактики допълнително са 
класифицирани според степента им 
на сплеснатост, а спиралните – според 
завитостта на ръкавите им. Спирал-
ните галактики се състоят от сферои-
дална компонента (бълдж) и диск, в 
който са разположени спиралните ръ-
кави. Хъбъл забелязва, че някои от тях 
са пресечени от ярка ивица (бар) и ги 
нарича „пресечени спирални галакти-
ки“ (оцветени в жълто на диаграмата).  
Преходен тип между елиптичните и 
спиралните галактики са лещовид-
ните галактики, означавани с S0. Те 
имат бълдж и диск, но не и спирална 

Фиг. 5. Едуин Хъбъл на Паломарската 
Обсерватория. Източник: 

http://www.darkenergysurvey.org/

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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структура. Последният тип са непра-
вилните галактики, които обикновено 
са резултат от гравитационно взаимо-
действие. 

  Разбираемо е защо Диаграмата на Хъ-
бъл се нарича камертонна. Той вярва, 
че галактиките еволюират отляво на-
дясно по нея и затова нарича елиптич-
ните галактики ранни, а спиралните 
– късни. Макар сега да знаем, че ево-
люцията не протича така, терминоло-
гията „ранни“ и „късни“ галактики все 
още се използва. Млечният тип е спи-

рална галактика с бар. Ако можехме 
да видим нейно изображение, получе-
но от извънгалактични астрономи, то 
вероятно много би приличало на кар-
тината на Фиг. 7. Тя, обаче, е продукт 
на дългогодишни усилия на множе-
ство астрономи. Също както е трудно 
да нарисуваш замъка, който никога не 
си напускал...

Видимата материя в галактиките се 
състои от звезди, газ и прах. Невъо-
бразимите налягане и температура 
в недрата на звездите, тези кълба от 

Фиг. 6. Камертонна диаграма на Хъбъл 
Източник: http://cas.sdss.org/ 
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плазма, са причина за про-
цесите на  термоядрен син-
тез. Почти всички естест-
вено срещащи се елементи, 
по-тежки от хелий, са били 
създадени в звездите. Ато-
ми на водород се сливат в 
атоми на хелий, при което 
се отделят огромни количе-
ства енергия под формата 
на гама лъчи. В стремежа си 
да напуснат звездата, тези 
гама лъчи противодействат 
на неудържимото гравита-
ционно свиване. Те много-
кратно (дори за секунда) са 
поглъщани и преизлъчвани 
отново. На един фотон може 
да отнеме 100 000 години 
да измине пътя от ядрото 
до повърхността на звезда-
та. Когато фотоните достиг-
нат повърхността, те са из-
губили част от енергията си 
и част от тях вече предста-
вляват видима светлина. Те 
напускат звездата и ако на 
пътя им не се изпречи нищо, 
могат да пътуват по права 
линия завинаги. Когато гле-
даме например към звездата 
Сириус (Фиг. 8), разположе-
на на близо 8 светлинни го-

Фиг. 7. Най-вероятният вид на Млечния път анфас; показано 
е местоположението на Слънцето. 
Източник: http://messier.seds.org/

Фиг. 8. Звездата Сириус, заснета от Космическия телескоп Хъбъл
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дини от нас, виждаме фотоните, които 
са я напуснали преди 8 години и Зе-
мята е първото препятствие, на което 
са се натъкнали. Ако гама лъчите не 
бяха толкова затруднени да напуснат 
звездата си, нощното ни небе щеше да 
е безутешно пусто...     

Лъчението на повечето звезди се дъл-
жи на промяна на положенията на 
електроните на орбитите им около яд-
рата и се нарича топлинно. Тъй като 
голяма част от видимата материя в 
„нормалните“ галактики е съсредото-
чена в звезди, тяхното излъчване е то-
плинно. В една галактика като нашата 
има няколко десетки милиарда звез-
ди.
Галактиките делят с мъглявините 
първенството за най-красив небесен 
обект!

С вълшебството от нюанси и размаха 
на ръкавите си спиралните галакти-
ки са особено впечатляващи (Фиг. 9). 
Това искрящо синьо – на недокоснат 
сняг, озарен от първите лъчи на изгре-
ва, подсилено от ивиците поглъщащ 
прах, крие нещо неочаквано... Също 
като морските вълни и за разлика от 
баровете, спиралните ръкави не са из-
градени от едно и също вещество през 
цялото време. Те представляват вълни 

на плътността в диска. Звездите и га-
зът се въртят около центъра по-бър-
зо от тях. Те се захващат за ръкавите 
и минават през тях. Това, което ние 
виждаме като спирални ръкави, всъщ-
ност са отделни положения от вечния 
за човешките мащаби път на звездите 
и газа около галактичния център... 

Ако изобщо можем да наречем спи-
ралната структура загадка на галакти-
ките, тя е може би най-невинната. 

Най-впечатляващи за човешкото око 
са или галактиките със съвършени 
форми, или крайно асиметричните и 
неправилни, както и тези, наподобя-
ващи причудливи образи. Забележи-
тел-ният вид на галактиката M 104, на-
речена „Сомбреро“ (Фиг. 10), се дължи 
на плътните ивици поглъщащ прах по 
лъча на зрение. Още по-изумителна е 
играта на праха на светлини и сенки в 
галактиката M 64, наричана „Черно-
то око“ или още „Спящата красавица“  
(Фиг. 11).

Най-интересните галактични форми 
са свързани с взаимодействията меж-
ду галактиките. Една от хипотезите за 
произхода на някои пръстени в галак-
тиките – симетрични (Фиг. 12) или не 
чак толкова (Фиг. 13), е относително 

Брой 80, лято 2015
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Фиг. 9. Галактиката NGC 1300, заснета от Космическия телескоп Хъбъл

Фиг. 10. Галактиката M 104 - „Сомбреро“, заснета от Космическия телескоп Хъбъл
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рядкото събитие на преминаване на 
една галактика през друга. 

Гравитационното взаимодействие 
между галактиките може силно да ги 
деформира и да доведе до образуване 
на спирална структура и барове, как-
то и на приливни образувания като 
мостове и опашки. Необичайната спи-
рална структура и приливният мост 
между галактиките са издайническите 
признаци на протичащо взаимодейст-
вие при фотогеничната група Arp 273 
(Фиг. 14). Системата от галактики, 
известна като „Антените“ (Фиг. 15), е 

прототип на сливащи се 
галактики. Взаимодейст-
вието е започнало преди 
300-450 млн. години и 
след още 300 млн.  годи-
ни галактиките напълно 
ще се  слеят.  Взаимо-
действието  е  породило 
звездообразуване и об-
разуването на огромните 
приливни опашки. Дра-
матичният вид на двой-
ката галактики „Мишки-
те“ (Фиг. 16) се дължи на 
относителните разлики, 
между гравитационни-
те сили, действащи на 

близките и далечни области на всяка 
от галактиките. Грандиозният меж-
дугалактичен мост, както и прилив-
ната опашка, многократно по-голяма 
от самите галактики, в системата Arp 
293  (Фиг. 17) са свидетелства за близ-
ко преминаване на галактиките една 
до друга в миналото. Най-вероятният 
сценарий е серия от приближавания 
и отдалечавания преди неизбежното 
сливане в една галактика. Дотогава 
Arp 293 би била чудесна сцена за фан-
тастичен филм. И макар сега модели-
те, базирани на числени симулации, 
задоволително да обясняват наблю-
даваните приливни структури, преди 

Фиг. 11. Галактиката M 64 - „Черното око“, 
заснета от Космическия телескоп Хъбъл
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няколко десетилетия възможността за 
неестествения им произход е занима-
вала умовете и на учени. Например, 
през 1983 г. кандидатът на техниче-
ските науки Алексей Воробьëв изказва 
хипотезата, че този род междугалак-
тични структури може да са дело на 
високоразвити космически цивили-
зации, способни да въздействат вър-
ху галактиките си. Впечатлението, че 
драматичната съдба на взаимодейст-
ващите си галактики, не ни касае, не е 
съвсем оправдана. „Мъглявината“ Ан-
дромеда, наблюдавана от Ал Суфи пре-
ди повече от хилядолетие, е най-близ-
ката галактика от размера на Млечния 
път. Всъщност тя много прилича на 
нашата Галактика, двойно по-голяма 
е и се движи към нас. Симулации по-
казват, че след няколко (3-6) милиар-
да години двете галактики ще се слеят. 
Далечен наблюдател би видял гледка, 
подобна на сблъсъка между NGC2207 
и  IC2163 (Фиг. 18). Най-изненадващо-
то (за човешките разбирания) е, че те-
орията предсказва като краен продукт 
от сливането на съизмерими спирал-
ни галактики елиптична галактика. 
Докато спиралните галактики са до-
минирани от въртящи се дискове от 
звезди и газ, елиптичните галактики 
са сфероидални комплекси от звезди 
(Фиг. 19).

След около още милиард години на 
мястото на Млечния път и Андромеда 
най-вероятно ще се намира елиптична 
галактика, спокойна и жълта, с нищо 
не подсказваща за изминалите драма-
тични събития...
За съжаление (или може би за радост 
на всички, търсещи нови предизвика-
телства в науката), не всичко, свърза-
но с взаимодействащите си галактики, 
е напълно ясно... 

В спектъра на неподвижен спрямо нас 
небесен обект би имало абсорбцион-
ни (спадове) и/или емисионни (пико-
ве) линии, съответстващи на преходи 
между енергетичните нива на атоми-
те в него. Съгласно т.нар. Ефект на 
Доплер тези линии биха се отместили 
към синята/червената област, когато 
обектът се приближава/отдалечава. 
Червеното отместване оценява сте-
пента на отместване на дадена линия 
към червената област на отдалечаващ 
се от нас небесен обект спрямо поло-
жението, което би имала, ако обектът 
беше неподвижен. С негова помощ 
могат да се определят разстояния-
та до галактиките. Известни са групи 
от галактики, които имат приливни 
структури, подсказващи за взаимо-
действие между тях, и същевременно 
червени отмествания, съответстващи 
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Фиг. 12. Галактиката „Обект на Хоуг“, заснета от 
Космическия телескоп Хъбъл

Фиг. 14. Взаимодействащата група галактики Arp 273, 
заснета от Космическия телескоп Хъбъл

Фиг. 15. Сливащите се галактики NGC 4038 NGC и 
4039, известни като „Антените“ 
Източник: http://apod.nasa.gov/

Фиг. 13. Пръстеновидната галактика AM 0644-741, 
заснета от Космическия телескоп Хъбъл

Брой 80, лято 2015
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на доста различни разстояния. На-
ричат се „асоциации с аномални чер-
вени отмествания“. Дискутирани са 
още преди 40 години от Халтън Арп. 
Една от най-впечатляващите такива 
системи е NGC 7603 (Фиг. 20). Дефор-
мираната структура на галактиката и 
множеството приливни образувания, 
включително мост, свързващ двете 
галактики, свидетелстват за взаимо-
действие с кандидат-спътника. Той, 
обаче, би следвало да е много по-отда-
лечен, ако за разстоянието съдим по 
червеното отместване. Нещо повече, 
ярките компактни образувания, нало-
жени върху приливния мост, имат по-
големи червени отмествания от тези и 
на двете горни галактики. Вероятност-
та тази конфигурация да е продукт на 
случайност е оценена като много мал-
ка. Предложени са множество обясне-
ния (например на Лопез-Коредойра и 
Гутерез през 2004 г.), сред които и ня-
кои екзотични – галактиките с по-го-
лямо червено отместване са били „из-
хвърлени“ от родителската галактика. 
Нито едно не е признато за недвусмис-
лено.   

Масата на дадена галактика може да 
се определи по гравитационните сили, 
които упражнява. Още през 30-те го-
дини на миналия век анализът на ди-

Фиг. 16. Двойката галактики NGC 4676, 
известни като „Мишките“, заснета от 

Космическия телескоп Хъбъл

Фиг. 17. Двойката галактики Arp 293, заснета 
от 1-м телескоп USNO, Флагстаф, Аризона 

източник: http://apod.nasa.gov/

Фиг. 19. Елиптичната галактика M 87, 
Източник: Англо-Австралийската 

обсерватория
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намиката на галактики и купове от 
галактики довежда до изненадващия 
резултат, че те съдържат значител-
но повече маса, отколкото може да се 
наблюдава. Едва до 20% от масата на 
галактиките се състои от звезди, газ и 
прах, които могат да се наблюдават да 
излъчват или поглъщат. Останалата, 
съществена част от масата, е невиди-
ма. Поради това е наречена тъмна ма-
терия. За нейното съществуване знаем 
само по гравитационни ефекти. Както 
казва Малкият принц „Най-важното е 
невидимо за очите“. Нима ако гледаме 
Земята нощем ще си създадем вярна 
представа за положението на конти-
нентите? Тяхната площ ще бъде силно, 
при това неравномерно, подценена... 
Противоречието между недвусмис-
лените свидетелства за наличието на 
тъмна материя и невъзможността да 
бъде обяснен нейният произход е на-
речено “проблем на тъмната материя”. 

Съществуват два типа кандидати за 
тъмна материя – несветещи небесни 
тела, като кафяви джуджета и звезди 
в края на своята еволюция, и нов тип 
частици, които досега не сме успели да 

Фиг. 18. Взаимодействащите си галактики NGC2207 и IC2163,  заснети от Космическия телескоп 
Хъбъл

Фиг. 20. NGC 7603 – система с аномално червено 
отместване, заснета от Sloan Digital Sky Survey 

(http://cas.sdss.org/)
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детектираме. Така проблемът на тъм-
ната материя не е само астрофизичен, 
а е предизвикателство за фундамен-
талната физика изобщо.

Съществуват галактики, които могат 
да са до 1000 пъти по-ярки от „нормал-
ните“ галактики и излъчват в много 
по-широк спектрален диапазон от тях 
– от радио- до гама-лъчи! По тези при-
чини са наречени активни. При това 
непренебрежима част от лъчението 
произхожда от централна област, не 
по-голяма от 1 светлинен ден, нарече-
на активно галактично ядро. Тези ог-
ромни количества енергия, излъчени 
от толкова малки области, не могат да 
се обяснят с термоядрените процеси в 
звездите. Нужен е процес с по-голяма 
ефективност. Общоприетата хипотеза 
е т. нар. акреция на газ върху свръхма-
сивна (с маса, по-голяма от  милион 
слънчеви маси) черна дупка (Фиг. 21). 
Движението на газа около централния 
обект му пречи да падне директно вър-
ху него. Образува се диск. Триенето, 
което изпитва газът, води до намаля-
ване на ъгловата му скорост, при което 
газът започва бавно да пада навътре, и 
до нагряването му. Част от тази енер-
гия се отделя под формата на лъчение. 
Какво представлява черната дупка? 
Едно от решенията на уравненията на 

Фиг. 21.Модел на акреционен диск около 
черна дупка

Източник: http://dailygalaxy.com/

Фиг. 22.  NGC 1068-  Сийфъртова 
галактика. Изображението е от Sloan 

Digital Sky Survey (http://www.sdss.org/)
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Общата Теория на Относителността, 
описващо гравитационното поле на 
точкова маса. По-просто казано, ком-
пактен обект с достатъчно малки раз-
мери, че дори светлината да не може 
да го напусне. Защо черна дупка? Тя е 
не само следствие от теоретични раз-
съждения, но и крайният етап от жи-
вота на най-масивните звезди. 
Първият оптичен спектър на активна 
галактика е получен преди повече от 
100 г. Едуард Фат обръща внимание на 
силните емисионни линии в спектъ-
ра на NGC 1068 (Фиг. 22), считана по 
това време, разбира се, за „мъгляви-
на“.  Едва през 40-те години на мина-
лия век Карл Сийфърт обособява клас 
нискосветими активни галактики (на-
речен по-късно на негово име – Сий-
фъртови галактики). 

През 1963 г. Маартен Шмит разбул-
ва мистерията на квазарите – висо-
косветими активни галактични ядра, 
като разпознава водородните емиси-
онни линии в спектъра на квазара 3C 
273, отместени към червения край с 

необичайно голямо за тогава черве-
но отместване. Явно тези обекти не са 
звезди, а звездоподобни източници 
с огромна светимост. Приема се, че 
квазарите са ядра на галактики, неде-
тектирани при първите наблюдения.  
Първият открит и видимо най-яркият 
квазар е 3C 273 (Фиг. 23). Отдалечен е 
от нас на 2 милиарда светлинни годи-
ни.
Само година след откриването на ква-
зарите Солпитър предлага акреция 
върху черна дупка като механизъм на 
излъчването им. Изненадващо, десе-
тилетия по-късно се оказва, че свръх-
масивни черни дупки съществуват 
в центъра на повечето галактики, и 
„нормални“, и активни. Нещо повече, 
има солидни аргументи за наличието 
на свръхмасивна черна дупка в центъ-
ра на Млечния път. Дори още по-нео-
чаквано е откритието за връзка между 
масата на черната дупка и свойства-
та на родителската галактика. Това 
е ярко свидетелство, че еволюцията 
на черната дупка и на галактиката са 
тясно свързани, както при активните, 
така и при „нормалните“ галактики. 
Интуитивното очакване наличието 
на свръхмасивна черна дупка в цен-
тралните области на активните галак-
тики да е отличаващата ги черта от 
„нормалните“ се оказва безпочвено. 

Фиг. 23. Първият открит квазар – 3C 273. 
Изображението е от Sloan Digital Sky Survey 

(http://www.sdss.org/)
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На дневен ред излизат въпросите кое 
прави една галактика активна и какви 
механизми пренасят газ до активното 
ядро, където да послужи за гориво. 
Механизмите, които могат да захра-
нят ядрото, трябва да са в състояние 
да пренесат газа до обсега му. Числе-
ни симулации показват, че галактич-
ният бар и взаимодействията с други 
галактики са в състояние да породят 
нужните газови потоци към ядрените 
области. За да достигнат те до обсега 
на централния източник, са нужни и 
допълнителни механизми в ядрените 
области.

През последните десетилетия множе-
ство изследвания са търсели връзка 
между тези механизми и активност-
та. Наблюдавана е корелация между 
квазарите и сливанията на галактики 
със съизмерими маси (Фиг. 24). Един 
от подходите за изучаване на механи-
змите на захранване на ядрената ак-
тивност е изследване на галактики с 
идентични параметри, отличаващи се 

единствено по активността на ядрата 
им. Mrk 766 и UGC 6520 са примери 
на галактики-„двойници“ – първата с 
активно, а втората със спокойно ядро. 
Целта е да изследваме в коя от тях има 
по-изявени механизми на захранване 

Фиг. 24. Квазърът PKS 2349 – свидетелство 
за сливане с галактика-спътник.  заснета 

от Космическия телескоп Хъбъл

Фиг. 25. Mrk 766. Изображението е от Sloan 
Digital Sky Survey (http://www.sdss.org/)

Фиг.26. UGC 6520. Изображението е от Sloan 
Digital Sky Survey 

http://www.sdss.org/
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на ядрената активност. Отново интуи-
тивните ни очаквания са това да е ак-
тивната галактика. Оказва се, че и две-
те имат бар, при това, изненадващо, 
в активната галактика той е по-слаб. 
Още по-неочаквано е, че спътник има 
само „нормалната“ галактика. Тези 
резултати са представителни за Сий-
фъртовите галактики. При тях не е 
забелязана по-голяма честота на сре-
щане на барове или взаимодействия 
с други галактики спрямо „нормал-
ните“ галактики. Какво е обяснение-
то? При сливанията на галактики със 
съизмерими маси могат да се породят 
потоци газ, достатъчни да обезпечат 
високата светимост на квазарите. При 
по-нискосветимите активни галакти-
ки нужните за акрецията количества 
газ са налични в централните области 
или поне дотам могат да ги пренесат 
механизми, по-слаби от изследваните. 
Поради това не се наблюдават повече 
барове и спътници при Сийфъртовите 
галактики. 

Активните галактични ядра са най-
мощните дълговременни източници 
на енергия във Вселената. Най-отда-
леченото наблюдавано активно га-
лактично ядро за момента е квазар с 
червено отместване над 7 (макар това 
да не е най-далечният обект наблюда-
ван във Вселената). Вижда се както е 

изглеждал едва 770 милиона години 
след Големия Взрив (Фиг. 27). Нашият 
малък урок е, че интуицията, която е 
толкова ценна в нашия живот, в нау-
ката не е синоним на професионали-
зъм, а по-скоро – на предубеденост. 
22 април 1995 г. Отново сме в Смит-
сонианския природонаучен музей, 
Вашингтон. 75 години след Великия 
Дебат. Дебатът този път е за разстоя-
нията до източниците на гама избухва-
ния. По-известен е като „Диамантения 
Юбилей на Великия Дебат“. Доналд 
Лам застъпва тезата, че източниците 
на гама избухвания населяват Галак-
тичното хало, а Богдан Пачински счи-
та, че са на космологични разстояния. 
Кой е прав? Не това е най-важното. 
Рано или късно разстоянията до тях са 
щели да бъдат измерени. И, наистина, 
мистерията е разрешена само 3 годи-
ни по-късно. Колко учени, обаче, дръ-
зват да заложат името си, изказвайки 
хипотеза преди недвусмислените фа-
кти да излязат наяве? Те са достойни-
те участници във велики дебати. Оста-
на още една мистерия. За какво ще е 
дебатът през април 2070?  

Д-р Люба Славчева-Михова
Институт по астрономия с 

Национална астрономическа 
обсерватория, БАН
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В наблюдаемата Вселена има 
стотици милиарди галакти-
ки, всяка от тях населена с ми-

лиарди и милиарди звезди. Възможно 
ли е около нито една  от тях да няма 
подходяща планета, върху която да 
се е развил живот или дори цивили-
зация? Ако животът на Земята не 
е създаден от свръхестествена сила 
и не е просто случайност в еволюци-
ята, то би трябвало Космосът да 
бъде препълнен с живот, а защо не и с 
други разумни видове и технологич-
ни цивилизации. Такива обаче сякаш 
липсват. Този проблем, известен 
като парадокс на Ферми, може би на-
мира своя отговор в съвременната 
наука за живота и звездите – астро-
биологията, и с помощта на съвре-
менните изчислителни центрове и 
суперкомпютрите...

В последните две години търсенето 
на планети около други звезди извън 
Слънчевата система, т.нар. екзопла-
нети, доведе до откриването на вече 
над 1800 обекта. Значителен успех е 
мисията Кеплер, изстреляна през ав-
густ 2009 г. Повечето от откритите до 
момента тела попадат в категорията 
на т.нар. „свръхземите“ (SuperEarths), 
поради голямата си маса – близка по-

скоро до тази на Юпитер, отколкото 
на Земята. Въпрос само на време е да 
открием земеподобна екзопланета в 
диапазона 0.8-1.2 Земни маси. Такава 
планета дори може да попада в т.нар. 
зоната на обитаемост за съответната 
звезда т.е. да е на такова разстояние от 
звездата, че да има температура, под-
ходяща за да поддържа вода в течно 
състояние. Което е основното условие 

Автор: д-р Владимир Божилов, 
катедра Астрономия, Физически 
Факултет, СУ

Астробиологията и  парадоксът на 
Ферми: наистина ли сме сами във 
Вселената? 

Карл Сейгън (1934-1996) е ученият зад 
проекта SETI

Статия от брой 70 на сп. “Българска наука”
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за съществуване на живот от земен 
тип. Подобно откритие би било огро-
мен успех за науката, защото един от 
основните въпроси е дали животът, 
какъвто се е случил на Земята, е уни-
кален и дали ние сме сами във Вселе-
ната. В крайна сметка, както твърди 
Карл Сейгън, би било огромна загуба 
на пространство, ако в Космоса сме 
само ние, нали така?
Все по-голяма част от учените са си-
гурни, че в нетолкова далечно бъдеще 
ще открием планета с микробиологи-
чен живот. Но въпросът за сложните 
форми на живот и възможността за съ-
ществуване на други разумни видове в 
Космоса е неясен и труден. Проблемът 
е, че ние познаваме само един-един-
ствен разумен вид, който е възникнал 
и е създал технологична цивилизация 
– самите ние. Макар всички наши ло-
гични очаквания да са за наличие и на 
друг разумен живот в Космоса – такъв 
засега или няма, или може би просто 
не контактува с нас. 
Ако има други технологични цивили-
зации някъде в междузвездното прос-
транство, каква е причината за подоб-
но “мълчание”? Един от отговорите 
е, че последните може да са на много 
по-ниско или на много по-високо ево-
люционно ниво от нас. Възможно е 
също така евентуалните космически 

цивилизации да имат кратко време на 
живот и да се самоунищожават бързо, 
правопропорционално на развитието 
на технологията – нещо, от което ние  
самите определено не сме много дале-
че. 
От друга гледна точка, съгласно ан-
тропният принцип и неговите вариа-
ции, съществува идеята, че “Вселената 
е такава, каквато е, за да може да ни 
има нас, интелигентните наблюдате-
ли”. Сравнително лесно е да предпо-
ложим, че условията за развитие на 
сложен живот  са трудни и е малко 
вероятно подобно нещо да се случи 
повече от веднъж. Следователно шан-
сът да възникне друг разумен вид из-
вън Земята клони към...нула. Такава 
хипотеза, известна като хипотеза за 
уникалната Земя, е много близка до 
антропния принцип. Подобен подход 
обаче е прекалено центриран в човека 
като висша форма на съзиданието и ни 
лишава от възможността да предлага-
ме други по-обосновани обяснения за 
видимата липса на други технологич-
ни цивилизации. А такива не липсват.
Астробиологията е нова интердисци-
плинарна наука, която, както подсказ-
ва името й, съчетава астрофизика с би-
ология. Нейна цел е изследването на 
закономерностите и условията за въз-
никване на живот, подобен или разли-
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“Накратко”: Парадоксът на Ферми или защо 
няма извънземни?

“Космосът е много по-голям от всичко, което сме си представяли. Ако сме 
сами в него, не е ли това ужасна загуба на пространство?”
 Това казва Карл Сейгън и поставя един от основните въпроси 
в науката: “Сами ли сме?”. С думите си атакува антропния 
принцип. Физикът Енрико Ферми излага парадокса, станал 
известен в историята на науката като парадокс на Ферми, “Ако 
Вселената е пълна с живот, то къде е той? Защо не виждаме никой 
и Вселената мълчи?” Това е един основните крайъгълни камъни 
на съвременната наука, който засега няма еднозначен отговор.
 Развитието на еволюционната теория показва, че живот би 
трябвало да възниква навсякъде, където има подходящи условия. В 
астрономичен аспект, вече са открити  голям брой езкопланети, по-
тежки от Земята – т.нар. свръхземи. Въпрос на време е да се намери 
подходяща планета със земна маса, подходяща температура и с 
такива условия, че да можем да търсим земеподобен живот на нея. 
 Новата наука за живота извън Земята, астробиологията, 
вече борави с редица инструменти, за да провери дали сме 
сами в Космоса. Дали наистина сме просто уникално, или по-
скоро случайно следствие в еволюцията? А може би Вселената 
е “мълчалива”, защото други цивилизации са се развили преди 
нас, но са се самоунищожили, точно както ние почти успешно 
се опитваме да направим през последните десетилетия?
 Предложени са различни теории за възникване на живота – че е 
случайно и уникално събитие (хипотеза за “Рядката Земя”), или пък 
че се разпространява като вирус в Космоса (теория за панспермията). 
Нещо повече, връзката между еволюцията и енергийния обмен в 
дадена система доведе до ново разбиране, което може да обясни 
появата на разума и еволюцията на технологична цивилизация като 
следствие от принципа за нарастване на ентропията в дадена система. 
 На помощ и за проверка на тази идея идват мощните 
суперкомпютърни изчислителни центрове, чрез които можем да 
създадем компютърен модел на нашата Галактика и да проверим 
колко извънземни цивилизации биха могли да възникнат 
в нея и възможна ли е въобще комуникацията между тях.
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чен от този на Земята, на други пла-
нети в Космоса. Повечето разработки 
и мисии са концентрирани основно 
върху търсенето на земеподобен жи-
вот, тъй като сме сигурни, че  един-
ствено земните условия са довели до 
възникване на живот и на технологич-
на цивилизация. Други форми на жи-
вот, например на базата на метан, са 
възможни. Може би точно такива ще 
открием на спътника на Сатурн – Ти-
тан. Но от научна и практична гледна 
точка не е обосновано да търсим фор-
ми на живот, които не знаем дали из-
общо и при какви условия биха могли 

да съществуват. Това е причината в 
тази статия и в анализа на проблема 
за обитаемост на планетите, да се тър-
сят максимално подобни на земните 
условия. Затова ще говорим за търсе-
не на живот от земен тип. 
Разбира се, наличието на подходящи 
условия на дадена планета съвсем не 
гарантира задължително и наличието 
на живот. Всъщност в момента наука-
та няма яснота как възниква животът 
първоначално, както и какви са усло-
вията и причините за възникване на 
разумен вид впоследствие. Възможно 
е например животът да се предава в 

Франк Дрейк създава уравнения за потенциалния брой на 
цивилизациите в Космоса
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Космоса от една планета на друга чрез 
метеориди, подобно на вирус. Това е 
т.нар. модел на панспермията. В този 
случай е достатъчно животът да въз-
никне веднъж, след което той би се 
разпространил лесно. Как обаче мо-
жем да обясним наличието на разум-
ни форми на живот, като нас самите, 
от гледна точка на еволюцията на жи-
вота?
По всички закони на Дарвин, човеш-
кият вид не би трябвало да е оцелял, 
тъй като не е нито достатъчно силен 
физически, нито достатъчно конку-
рентен. Разумът  и вродената в него 
иновативност е онова, което ни е на-
правило доминантен вид и ни е поз-
волило да променяме света на прак-
тика. Основният въпрос тогава е дали  
разумът е случайност или един вид 
грешка в еволюцията, или пък може 
да е естествено еволюционно стъпало? 
Предложени са няколко варианта. 
Ентропийната хипотеза разглежда по-
следната възможност и я обосновава 
чрез приложението на принципа за 
нарастване на ентропията в еволюци-
ята. Какво означава това? Най-общо 
казано, ентропия наричаме физична-
та величина, която представлява мяр-
ка за подредеността в дадена система. 
Ентропията  в една затворена систе-
ма може само да нараства. Колкото 

по-подредена е тази система, толкова 
повече енергия изисква тя, за да съ-
ществува. В този смисъл, животът е 
изключително силно анти-ентропиен 
поради факта, че живите форми, осо-
бено сложните, са много, много подре-
дени. Този факт е показан още от Но-
беловия лауреат Ървин Шрьодингер 
през средата на миналия век. 
Днес знаем, че енергийният обмен е 

На Енрико Ферми дължим известният 
парадокс, който пита: ако ние не сме 
уникални, то къде са всичките други 

извънземни цивилизации?

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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основен за  еволюцията и разбиране-
то на процесите в дадена екосистема. 
Стремежът на всяка система към със-
тояния с  минимална енергия всъщ-
ност означава, че се предпочитат със-
тоянията с максимална ентропия, т.е. 
с максимален хаос. Еволюцията може 
да се опише като „оцеляване на най-
добрия репликатор” – оцеляват оне-
зи организми, които са максимално 
ефективни в консумацията на налич-
ната свободна енергия в системата. 
Това обаче са именно онези видове, 
които максимално бързо и ефективно 
увеличават нейната ентропия. 
Ако погледнем на действието, което 
ние като вид сме оказали върху наша-
та планета, изглежда, че технологич-
ните цивилизации са изключително 
ефективни в консумирането на сво-
бодната енергия за минимално време. 
Следователно ние сме изключително 
добри в консумацията на ресурсите и 
наличната енергия и в  увеличаването 
на ентропията на системата чрез на-
шите технологии и средства за масово 
унищожение. Тогава възникването 
на разумния вид може да се раз-
глежда като естествена стъпка 
в еволюцията, която има за цел 
да обезпечи закона за нараства-
не на ентропията т.е. максимално 
увеличение на хаоса за минимално 

кратко време. Следователно би тряб-
вало разумните видове да възникват 
естествено и да развиват технология, 
ако, разбира се, са налични подходя-
щите условия за еволюция на сложни 
форми на живот.  
Но съдбата на подобни технологични 
цивилизации, определена от принци-
па на ентропията, най-вероятно е... 
самоунищожение. Ето защо Вселена-
та може би „мълчи”, т.е. нямаме полу-
чени сигнали от други цивилизации. 
Простата причина е, че повечето от 
тези цивилизации възникват, разви-
ват се и приключват своя жизнен път 
в относително кратки времеви интер-
вали. Може би такава съдба очаква и 
нас самите?
Все пак, логично е да се запитаме, не 
е ли възможно част от тези видове да 
оцелеят и да избегнат самоунищоже-
нието. Ако такива има, то защо и от 
тях нямаме сигнал? В крайна сметка, 
самите ние излъчваме електромаг-
нитни сигнали, които могат да бъдат 
засечени от потенциална цивилиза-
ция в Космоса. Защо да не можем  да 
прихванем такъв „изтекъл” електро-
магнитен извънземен шум? Именно 
това е идеята на проекта SETI (Search 
for ExtraTerrestrial Intelligence – Тър-
сене на извънземни разумни форми 
на живот ), чиито автор и популяриза-
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тор е известният учен Карл Сейгън. За 
съжаление, проектът до момента не е 
довел до открити извънземни цивили-
зации. Може би защото дадена извън-
земна свръхцивилизация не би искала 
да общува с нас, тъй като след няколко 
хиляди години нас най-вероятно няма 
да ни има и само ще изхабят ресурси 
за комуникацията. 
Интересно събитие в търсенето на сиг-
нали от Космоса се случва през 1960-
те години, когато започва еуфорията 
със случаите на отвлечените от НЛО. 
За кратко учените наистина смятат, 
че са засекли друга цивилизация, из-
лъчваща радиосигнали. Причината е, 
че били получени сигнали с голям ин-
тензитет и поразителна регулярност. 
Сякаш друга цивилизация изпращала 
кодирано съобщение! Оказало се оба-

че, че причината за тези радиосигна-
ли са нов вид звездни обекти, т. нар. 
пулсари. Пулсарите са бързовъртящи 
се неутронни звезди, които равномер-
но на определен интервал, изхвърлят 
силен поток енергия. Ето затова те на-
помнят на комуникация, идваща от 
извънземен интелигентен източник. 
Но уви, не.
Въпреки това идеята да излъчим или 
да прихванем сигнал от Космоса далеч 
не е изоставена. През 2022 г. се очак-
ва да заработи проектът за гигантския 
радиотелескоп SKA (Square Kilometer 
Array). Всъщност той ще представлява 
множество радиочинии, които ще ра-
ботят синхронизирано и ще отговарят 
сумарно на радиотелескоп с диаметър 
от един квадратен километър. С такъв 
телескоп може да бъде изпратен сиг-

Към 2022 г. се очаква да заработи проектът за гигантския 
радиотелескоп SKA (Square Kilometer Array)
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нал с достатъчно сила, който, евен-
туално, би могъл да бъде прихванат. 
Освен това с него бихме могли и да 
„чуем” дали има някой на други пла-
нети, стига този „някой“ да използва 
подобна на нашата технология. А по-
следното съвсем не е задължително.
Степента на развитие на дадена циви-
лизация може да се разгледа в зави-
симостта от енергията, която тя може 
да контролира. Това е т.нар. скала на 
Кардашев. Цивилизациите от първи 
тип могат да контролират и да използ-
ват енергията на своята планета. Ние 
почти сме достигнали този етап. Ци-
вилизация от втори тип би могла да 
използва енергията на цялата Слънче-
ва система, а от трети тип – енергията 

на цялата  галактика.  Ако има други 
цивилизации и  те използват техно-
логия, различна от нашата (примерно 
комуникация с неутрино), то ние не 
бихме могли да ги открием чрез елек-
тромагнитно „подслушване”. Просто 
трябва да отидем и да ги видим пряко. 
Ето защо в момента учените активно 
търсят подходящи земеподобни пла-
нети, към които да насочат своите уси-
лия в тази насока.

Дотогава обаче освен да чакаме, мо-
жем да използваме един друг инстру-
мент, с който науката се сдоби срав-
нително скоро – суперкомпютрите. 
Чрез помощта на множество свързани 
процесори е възможно да се извърш-
ват много бързо изключително слож-
ни изчисления, които само допреди 
десетилетие бяха невъзможни. Могат 
да бъдат разработени много точни фи-
зични модели на различни процеси, 
от които да черпим информация. При 
това, без да се налага практически да 
извършваме експеримента пряко. Ме-
тодът е много полезен, тъй като има 
обекти, които просто не можем да вка-
раме в лаборатория, като например 
модел на нашата Галактика. 
И наистина – можем да направим ком-
пютърен модел, който отговаря мак-
симално точно на нашата Галактика 

Последните оценки показват, че във 
Вселената трябва да има стотици 

милиарди екзопланети. На някои от тях, 
може би има или е имало живот, подобен 

на земния

Брой 80, лято 2015
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и се управлява от физичните закони, 
които познаваме. След което можем 
да „населим“ модела със звезди и пла-
нети на базата на наблюдаваното им 
разпределение по маса и разстояние, 
което познаваме от астрофизиката. 
После можем да еволюираме живот на 
планетите, които отговарят на опреде-
лени условия, съгласно биологичните 
нужди. В зависимост от параметрите 
за възникване и еволюция на живот, 
можем да тестваме най-различни хи-
потези. По този начин можем да про-
верим колко цивилизации биха могли 
да съществуват, съгласно ентропий-
ната хипотеза, и доколко е възможна 
комуникацията между тях. Такова из-
следване е направено от автора и д-р 
Дънкан Форган от Института за ас-
трономия към Университета в Единб-

ург и е публикувано в бр. 3 (Юли) от 
2010г. в сп. The International Journal 
of Astrobiology. Популярно подробно 
описание е публикувано в книгата на 
автора и доц. д-р Камен Нам „Живот и 
Вселена“ (изд. Магоарт, 2010 г.). Съв-
сем накратко ще представя получени-
те резултати, тъй като те дават добра 
представа за научния подход към про-
блема.   

Използваният компютърен модел ге-Пейзажът на една екзопланета може 
да е доста различен от земния...

Произходът на живота все още е забулен 
в тайна. Възможно ли е да има планети с 
друга биохимия, довела до алтернативна 

биология?
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Линия на времето: Търсене на живот в 
Космоса

1896 г. – Физикът Никола Тесла предлага, че радиовълните 
могат да се използват за контакт с извънземни цивилизации
1944 – Излиза книгата на Нобеловия Лауреат Ервин 
Шрьодингер “Какво е живот?” В нея се показва 
връзката между живота и ентропията. Животът е силно 
антриентропиен, тъй като живите организми са много 
подредени.
1950 г. – Физикът Енрико Ферми излага известния си 
парадокс: ако има безброй много цивилизации в Космоса, то 
къде са те? Защо изглежда, че в Космоса няма никой друг?
1960 г. – Франк Дрейк от университета в Корнел насочва 
26-метров радиотелескоп в търсене на сигнали от космоса. 
На него дължим известното “уравнение на Дрейк” за 
потенциалния брой на извънземните цивилизации в 
комоса.
1961 г. – Първа конференция за проекта SETI.
1990 г.  – Карл Сейгън и други колеги основават 
Американското планетарно дружество. (U.S. Planetary Soci-
ety)
1999 г. – Стартира проекта SETI@Home, при който 
доброволци от цял свят участват със своите компютри в 
анализа на данни от радиотелескопите.
2003 г. – Започва да се осъзнава връзката между ентропията, 
свободната енергия и информационната теория в 
биологията.
Август 2009 г. – Изстреляна е мисията Кеплер, която търси 
земеподобни екзопланети. До момента има открити над 
1800 такива тела.
2009 г. – Появяват се редица компютърни модели, които 
симулират различни теории за възникване и развитие 
на технологични цивилизации в Космоса. Ентропийната 
хипотеза за развитие на разума е тествана с помощта на 
суперкомпютър, научната работа е публикувана през 2010 г.
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нерира галактика на базата на наблю-
денията за масата и разпределението 
на звездите и планетите в нашия Мле-
чен път. В този смисъл, това е ком-
пютърна симулация на Млечния път. 
След което правим извадка и избираме 
само онези  планети, които попадат в 
съответна зона на обитаемост за даде-
на звезда от модела. Върху всяка една 
от тези планети еволюираме живот на 
базата на стохастични уравнения. Из-
ползваме различни параметри, които 
отговарят на дадена хипотеза (за панс-
пермията, за ентропията или прос-
то контролна хипотеза). След това за 
всяка планета се генерира индекс на 
обитаемост, означен с „I“. Той описва 
историята на еволюцията на живота. 
Накрая получаваме числени данни, 

които можем да сравним. 

Смисълът на индекса I е следния: 

Имаме нужда още и от базисна (кон-
тролна) хипотеза за сравнение. Зато-
ва ще приемем простичкия модел, че 
микроживот възниква ако планета-
та е в звездната зона на обитаемост и 
ако температурата е в границите [0, 
100°C]. За сложен живот е достатъчно 
само температурата да е в интервала 
[4,50°C]. Ще сравним тази хипотеза с 
ентропийната. При нея след достига-
не на определен интервал от време, 
вероятността за самоунищожение ряз-
ко нараства, правопропорционално с 
развитието на технологията на дадена 
цивилизация. Резултатите са показа-
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ни на фигура 1.

Важното от графиката е да забележим, 
че независимо от хипотезата – базова-
та или ентропийната, много от плане-
тите изобщо не са обитаеми (т.е. С ин-
декс I = -1 и 0). Върху значителна част 
от онези, на които все пак възниква 
живот, той е под формата на бакте-
рии. А ако все пак възникне цивили-
зация, то тя най-често се самоунищо-
жава (I=3). Въпреки това и при двата 
сценария се появят около 100 техно-
логични цивилизации с индекс 2, т.е. 
на нашето технологично ниво. Дори 
възникват и цивилизации с по-разви-

та технология (I=4), които могат евен-
туално да увеличават ентропията на 
системата дори по-бързо от нас, може 
би повличайки цели планетни систе-
ми по време на гибелта си. И все пак, 
резултатите показват, че, изглежда, не 
сме сами във Вселената... Тогава защо 
тези цивилизации не комуникират по-
между си? Или може би не комуники-
рат само с нас? 

За да изследваме възможността за 
контакт в модела, въвеждаме т.нар. 
фактор за контакт. Той показва до-
колко е възможно да бъдат обмене-
ни успешно сигнали със скоростта на 

Фигура 1.  Индекса на Обитаемост I за Ентропийната (с червено) и 
контролната (с черно) хипотези. Легендата за I е дадена в текста  
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светлината между две цивилизации в 
зависимост от физичното разстояние 
между тях. За съжаление, броят на 
успешните сигнали в компютърната 
симулация клони към нула, тъй като 
разстоянията между две цивилизации 
са огромни спрямо средното им време 
на живот.  Това на практика означава, 
че Вселената наистина може да е пъл-
на с живот, но технологичната циви-
лизация е сравнително кратък еволю-
ционен етап.

Всъщност именно това е важния от-
говор, който получаваме. При почти 
всички съвременни теории излиза, 
че живот в Космоса трябва да има. С 
напредъка на новата интердисципли-
нарна наука астробиология разбира-
ме, че дори раждането на технологич-
на цивилизация може да е естествена 
еволюционна стъпка. Но разумът, из-
глежда, идва с определена цена – опас-
ността от самоунищожение и жаждата 
за максимална консумация на околна-
та среда. 

Homo sapiens изпълнява активно и 
доста добре този принцип. Ние не на 
шега се доближаваме до момента, в 
който технологиите ни могат да бъдат 
използвани за масово (себе)изтребва-
не на вида, дори вследствие на техни-
ческа грешка или авария. Но ако това 

поведение е част от природния еволю-
ционен механизъм, то ние имаме не-
леката задача да променим драстично 
начина, по който действаме към окол-
ната среда. И то наистина бързо. 
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През 2009 г., годината на астро-
номията, тихомълком се навър-
шиха 50 години от началото на 

научното изследване на проблема за 
извънземните цивилизации – през 
1959 г. в най-престижното научно спи-
сание „Нейчър“ е отпечатана истори-
ческата статия на ядрените физици 
Дж. Кокони и Ф. Морисън „Търсене на 

междузвездни съобщения“ (Searching 
for Interstellar Communication). В нея 
за първи път се разглежда от научна 
гледна точка възможността за търсене 
на радиосигнали от извънземни циви-
лизации.
А сега, през 2012 г., отбелязваме по-
ловинвековния юбилей на книгата на 
известния астрофизик от СССР Йосиф 

Най-голямата загадка на науката или 
Парадоксът на Ферми

Автор: доц. Валери Голев, катедра „Астрономия“, 
Зам. декан на Физическия факултет
при СУ „Св. Климент Охридски“

Статия от брой 50 на сп. “Българска наука”

„Що е благо? Знанието. Що е зло? Незнанието. Който е умен и 
изкусен, той според обстоятелствата едно ще отхвърли, а друго 
ще избере. Но ако душата му е висока и непобедима, той няма да 
се бои от това, което е отхвърлил, и не ще се възхищава от това, 
което е избрал.” 

Сенека

„Здравата интерпретация на фактите дава възможност да се 
предположи, че във физиката, а също в химията и биологията, е 
експериментирал „свръхинтелект“, и че в природата няма сле-
пи сили, заслужаващи доверие”

Фред Хойл

„По-рано ми се струваше, че ще получим сигнали от Космоса 
след година или две, три... Годините минават и аз изпитвам все 
по-големи съмнения, почва да ми се струва, че тук се крие някак-
ва голяма тайна...” 

Станислав Лем

„Вечното мълчание на тези безкрайни пространства ме ужася-
ва.” 

Блез Паскал
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Шкловски „Вселена, живот, разум” 
(„Вселенная, жизнь, разум“). Тя изи-
грава изключителна роля в развитие-
то на SETI (съкращение от Search for 
Exstraterrestrial Intelligence или „тър-
сене на извънземен разум“) в целия 
свят. В разширен вариант и в съавтор-
ство с великия американски астроном 
Карл Сейгън книгата се появява през 
1966 г. и на английски език под име-
то „Разумният живот във Вселената” 
(Intelligent Life in the Universe). Тези 
класически текстове са библията на 
специалистите по SETI и досега.
Преди половин век в Националната 
радиоастрономическа обсерватория 
на САЩ се подготвят за прием на ра-
диосигнали, изпратени от извънземен 
разум (Exstraterrestrial Intelligence или 
ETI). Проектът бил наречен OZMA 
по името на принцесата от една дет-
ска книжка за вълшебната Страна Оз. 
Към пролетта на 1960 г. група под ръ-
ководството на радиоастронома Френ-
сиз Дрейк започва да търси изкуствен 
радиосигнал от две звезди от слънчев 
тип –  τ от Кит и ε от Еридан, които се 
намират на разстояние около 11 свет-
линни години от Слънцето.  Наблю-
денията на тези звезди продължили 
четири месеца и, както е добре извест-
но, резултатът бил отрицателен. Каз-
ват, че готвейки се за среща с колегите 

си, за да обсъди с тях вероятността за 
съществуване на извънземен разум, 
Дрейк извежда прословутата форму-
ла, носеща неговото име, която ще го 
направи знаменит.

Телескопът на националната ради-
ообсерватория в Грийн Банк, САЩ, 
използван за проекта OZMA. При-
емникът му бил настроен на дължи-
на на вълната 1.42 GHz (или 21 cm), 
съответстваща на излъчването на 
междузвездния водород. Тогава се е 
предполагало, че тази честота би 
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трябвало да е универсален стандарт 
и ориентир за ETI, които се опитват 
да установят междузвездна връз-
ка. В същата обсерватория от 1973 
до 1976 г. се провежда и втори експе-
римент, наречен OZMA II. Изследва-
ни били над 650 от най-близките до 
Слънцето звезди, норезултатът от-
ново бил отрицателен.

Тя дава оценка на броя N на развитите 
цивилизации в нашата Галактика:

,L
p e l r c

G

TN N f f f f f
T∗=

Където N*е броят на звездите в Млеч-
ния път, fp е частта от звездите, които 
имат планетни системи, fe е частта от 
планетите, на които съществуват при-
емливи физични условия за същест-
вуване на живот, flе вероятността на 
една планета с благоприятни условия 
да възникне живот, fr е вероятността 
възникналият живот да развие в рам-
ките на еволюцията си видове, надаре-
ни с разум, fc е вероятността разумът 
да развие цивилизация с напреднала 
технология, която е в състояние да 
търси връзка с други цивилизации, TL 
е времето на активен живот на циви-

лизацията, и TGе продължителността 
на съществуване на нашата Галакти-
ка. Тук нямаме за задача да дискути-
раме това уравнение по-подробно. Ще 
споменем само, че оценките на N от 
формулата на Дрейк варират от „една“ 
(само нашата Земя) до милиарди ETI 
в зависимост от оптимизма на изсле-
дователя. 

Френсиз Дрейк(р. 1930) с една от фор-
мите на своето уравнение.

Пак през 1960 г. друго голямо име 
във физиката – Фриймън Дайсън, се 
включва „в играта“.  Дайсън по право се 
смята за един от създателите на съвре-
менната квантова електродинамика 
заедно с нобеловите лауреати Швин-
гер, Фaйнман и Томонагa. Известни 
са достиженията му във физиката на 
твърдото тяло, ядрената техника и ас-
трофизиката. Той пише кратка статия 
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в другото най-престижно научно спи-
сание „Сайънс“, озаглавена „Търсе-
не на изкуствени звездни източници 
на инфрачервено излъчване“(Search 
for Artificial Stellar Sources of Infrared 
Radiation), в която се излага концеп-
цията за т.нар. „сфера на Дайсън“.

Сфера на Дайсън

Тя представлява хипотетично астро 
инженерно съоръжение – тънка сфе-
рична обвивка с голям радиус (от по-
рядъка на радиусите на планетните 
орбити), като звездата е в нейния цен-
тър. Идеята за такава сфера той взима 
от книгата „Създателят на звезди“ на 
фантаста Олаф Степълдън, написана 
още през 1937 г. Предполага се, че една 
развита ETI може да използва сфе-
ра на Дайсън за пълна утилизация на 
енергията на своята  централна звезда 

и/или за решаване на евентуални про-
блеми със жизненото си пространство. 
За построяването на такава тънка сфе-
ра ще е необходимо вещество, колкото 
има в Юпитер. 
Търсенето на сфери на Дайсън е перс-
пективно направление в SETI. Съоръ-
жения с такива мащаби могат да се за-
секат със съществуващите в момента 
инструменти по тяхното инфрачерве-
но излъчване с нетипично спектрално 
разпределение. Но до момента на чо-
вечеството не са известни такива из-
точници, нито пък способи за практи-
ческа реализация на  сфера на Дайсън 
около нашето Слънце.
Но още през 1950 г. един от гениите на 
физиката формулира това, което мно-
зина смятат за най-голямата загад-
ка на науката. Тогава от проблема за 
разума във Вселената се заинтересувал 
знаменитият нобелов лауреат Енрико 
Ферми. Той някак мимоходом форму-
лирал идеята, наречена впоследствие 
„парадокс на Ферми”. Той звучи 
така:
Ако във Вселената има много ци-
вилизации, някои от тях трябва 
да са много развити и да са ко-
лонизирали вече нашата Галак-
тика, както и Земята в частност. 
Тогава къде са те и защо не виж-
даме следи от тяхната дейност?
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Наистина, само за няколко милиона 
години за ВСЯКА цивилизация, коя-
то се развива технологично с НАШИЯ 
днешен темп, ще стане достъпна ЦЯ-
ЛАТА Галактика. Благодарение на 
„дифузията” на една развита цивили-
зация от звезда към звезда, тя би се раз-
пространявала от своята родителска 
планета навън подобно на сферична 
вълна. Ако най-близките до родител-
ската планета звезди (разположени, 
да кажем, на разстояние 10 светлинни 
години от нея), се колонизират напри-
мер за 10 000 години (т.е скоростта на 
„дифузията” е 0.001 с, където с е ско-
ростта на светлината), то за десетина 
милиона години цялата Галактика ще 
бъде усвоена от въпросната цивилиза-
ция. Това всъщност е КРАТКО време 
– ако възрастта на Вселената е еквива-
лентна на 24 часа, то 10 милиона годи-
ни ще са еквивалентни само на ЕДНА 
МИНУТА. А в Млечния път има стоти-
ци милиарди звезди, които са по-ста-
ри от Слънцето...
Тъй като възрастта на нашата Галак-
тика е над 1000 пъти по-голяма, не-
избежно възниква въпросът „Къде са 
Те?”. Защо не наблюдаваме следи от 
тази експанзия на въпросната високо-

развита извънземна цивилизация тук 
на Земята? А ако в Галактиката има не 
една, а много високоразвити ETI, то 
процесът на колонизация трябва да е 
значително по-интензивен... 
Така се сблъскваме с „парадокса на 
Ферми» и в неговата основа лежи от-
съствието на следи от извънземни ци-
вилизации на Земята. Ако ETI наисти-
на съществуват, то даже в границите 
на нашата Слънчева система ТРЯБВА 
да има явни признаци на присъстви-
ето им. Е, къде са ТЕ тогава? Мълвата 
говори,  че въпросът „Къде са Те тога-
ва?” бил зададен от Ферми по време на 
закуска с колеги от лабораторията Лос 
Аламос през  лятото на 1950 г. и така 
се появил парадоксът,  носещ неговото 
име. 
Оттогава насам в различни страни са 
извършени стотици наблюдения в 
радиодиапазона и в другите диапазо-
ни на електромагнитния спектър, из-
ползвани са многообразни стратегии 
и методи за търсене, но резултати про-
дължава да няма – липсват каквито и 
да са признаци за активност от  ETI. 
Всички наблюдавани явления и обек-
ти на небето сякаш по определение 
имат естествена природа.

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

достъп до него.
www.nauka.bg 
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Енрико Ферми (1901-1954), виден 
италиански физик с огромен принос 
в развитието на съвременната те-
оретична и експериментална физи-
ка, един от основоположниците на 
квантовата физика, лауреат на Но-
белова награда за физика през 1938 г. 

Единственият за момента достоверен 
факт в проблематиката на SETI е фа-
ктът за НАШЕТО собствено съществу-
ване. Този прост и очевиден за всеки 
факт има обаче огромно значение – по 
същия начин, както най-голямата тай-

на на атомната бомба е била просто в 
това, че тя МОЖЕ да бъде направе-
на... Разумът МОЖЕ да съществу-
ва във Вселената. Нека да отворим 
скоба и без да даваме дефиниции, да 
отбележим, че тук разбираме поняти-
ето „разум“ като СОЦИАЛНО явление. 
Един напълно откъснат от социума 
индивид НЕ СЕ ДЪРЖИ като разум-
но существо и това е добре известно 
от многобройните факти около фено-
мена „Маугли“. Затова като единич-
на проява на разум тук ще разбираме 
действията на цивилизацията КАТО 
ЦЯЛО.
Е, възможен е и контра примерът, 
разгледан във великолепния роман 
на Станислав Лем „Соларис“, но нека 
не се задълбаваме... Защото НЕ ПО_
МАЛКО достоверен е и фактът, че 
признаци за съществуването на извън-
земен разум в момента ОТСЪСТВАТ. 
Този факт наричаме „Мълчанието на 
Вселената”. 

Мълчанието на Вселената е цен-
тралният въпрос на SETI
Възможностите на съвременната ра-
диоастрономия са такива, че човечест-
вото и сега е способно по принцип да  
регистрира сигнали от цивилизации, 
намиращи се на същото технологично 
ниво като нашата, в пределите на поч-
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ти цялата Галактика с нейните сто-
тици милиарди звезди. По силата на 
парадокса на Ферми, ако ETI същест-
вуват, то огромното мнозинство от тях 
трябва да са хиляди пъти по-стари от 
човечеството и неимоверно по-разви-
ти от нас. Защо не регистрираме ни-
какви сигнали?

Предложени са над 20 възможни 
обяснения на парадокса на Ферми и на 
свързаното с него мълчание на Вселе-
ната и вероятно е трудно да се измис-
лят нови. Ето някои от тях, тривиални 
и нечак толкова.

1) Човечеството е уникално във 
Вселената. Най-простото обясне-
ние е това, че ТЯХ просто ги няма. 
Обаче това обяснение нито е достатъч-
но строго, нито достатъчно естестве-
но. То противоречи на наблюдаемата 
еднородност и изотропност на Все-
лената, която сега е извън съмнение. 
Невероятно е възникването само на 
една цивилизация в една еднородна и 
изотропна като цяло Вселена, в една с 
нищо незабележима галактика, около 

една най-обикновена жълта звезда (в 
Млечния път има поне 1 млрд. таки-
ва звезди, а галактиките са поне 100 
млрд.). Към края на живота си обаче 
Шкловски става защитник именно на 
тази хипотеза.

2) Нашата цивилизация не е 
единствена, но е най-развита-
та във Вселената. Това в известен 
смисъл е вариант на предната хипоте-
за и подобна гледна точка представля-
ва краен израз на антропоцентризъм.

3) Не виждаме следи от ETI, за-
щото възможностите на наши-
те съвременни наблюдателни 
инструменти са недостатъч-
ни.  Мощността на сигналите на ETI 
може би е малка,  може би те излъчват 
сигнали от насочен тип и Земята прос-
то не попада по техния път, може би 
технологиите на ETI за връзка са дру-
ги, и пр. Тази хипотеза е достатъчно 
оптимистична за бъдещето на SETI и е 
защитавана активно от Сейгън до края 
на живота му.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
www.nauka.bg 
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Карл Сейгън (1934–1996), световно 
известен американски астроном и 
популяризатор на науката. Пионер 
на астробиологията и на SETI.

4) Небето все още не е доста-
тъчно добре изучено  и трябва 
просто да се наблюдава повече 
и по-дълго. Това е вариант на опти-
мистичната хипотеза, описана по-го-
ре.

5) Извънземните цивилизации 
са много, но те не са „дълго-

трайни” (имат кратко време 
на живот). Наистина, отсъствието 
на видими прояви на дейност от ETI  
не е еквивалентно на отсъствие на са-
мите ETI. 
Ако извънземните цивилизации са 
много, но са недълговечни, те най-ве-
роятно не достигат такова ниво на раз-
витие, при което тяхната активност би 
се наблюдавала от Земята.

6) Технологично развити свръх-
цивилизации просто не се поя-
вяват („Задънената улица” на 
Шкловски). Това е „силен” вариант 
на предната хипотеза.
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Йосиф Шкловски (1916–1985), астро-
физик от СССР с фундаментален 
принос както в SETI, така и в мно-
жество други направления на съвре-
менната астрофизика.

В последната, преди смъртта си, ста-
тия Шкловски се отказва от идеята за 
уникалност на земната цивилизация и 
предлага нещо още по-неутешително 
– хипотезата за „задънената улица”.
Известно е, че нашата Земя всъщност 
е „гробище на видовете“. Имало е поне 
две масови екстинкции (т.е. изчезва-
ния) на видовете и животът на плане-
тата е висял на косъм. По оценки на 
биолозите и палеонтолозите от въз-
никването на живота на Земята досе-
га са се изредили около един милиард 
биологични видове, а в момента те са 
само два милиона. 
Възможно е разумът (който е биологи-
чески най-мощният приспособителен 
механизъм на вида, наречен „homo 
sapiens”, т.е. на човека) да е хипер-
трофирана функция, водеща до не-
избежна гибел (като голямото тегло 
при динозаврите или големите зъби 
на саблезъбия тигър). Тогава разумът 
е всъщност е поредното неудачно изо-
бретение на природата или поредната 
“задънена улица” в еволюцията.

7) ETI имат кратко време на 
живот, защото причина за ги-
белта на разума може да бъде 
загубата на основната му 
функция – функцията на позна-
нието. Това е още един „силен” и не-
тривиален вариант на хипотеза 5. 
Както споменахме вече, не сме в със-
тояние да дефинираме добре понятие-
то „разум”, но тук е достатъчно е да се 
ограничим с простия тезис, че разум-
ният живот се характеризира със стре-
меж да разбере и обясни протичащите 
наоколо явления. Възникващите при 
това интерес и любопитство са крайно 
неустойчиви. Интересът към разбра-
ното вече явление пропада практичес-
ки мигновено. Никакви „интересни 
практически приложения” на стари 
закони не могат да заменят търсенето 
на нови.
Загубата на интерес към изследване 
на новото ще доведе не само до не-
възможност да се развиват нови тех-
нологии (които биха спасили нашите 
потомци от предизвикателствата на 
бъдещето), но рано или късно и до не-
възможност да се поддържат и възпро-
извеждат вече съществуващите техно-
логии, което води до неизбежна гибел. 
Разумът „вехне” без принципно нови и 
още необяснени явления. Както казва 
видният французин Анри Поанкаре, 
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„В съдбата на всяка научна истина има 
само един миг на тържество, попадащ 
между безкрая, когато я смятат за не-
вярна, и безкрая, когато я възприемат 
като тривиална”. Безкрайно сложен 
обект е непознаваем по принцип (това 
е следствие от великата теоремата на 
Гьодел). 
Разумът просто не би могъл да въз-
никне в една безкрайно сложна Все-
лена. Наблюдаваното отсъствие на 
свръхцивилизации свидетелства, че 
нашата Вселена е „прекалено проста” 
за разума. Бързо опознавайки нейни-
те закони (напр.за няколко хилядоле-
тия), разумният живот изчерпва всич-
ки свои възможности и изчезва.
Парадоксално, но факт: разумът въз-
никва и загива по една и съща причи-
на – поради простотата на устройство-
то на нашия свят.

8) „Неортоеволюционно” раз-
витие на ETI. Великият полски пи-
сател-фантаст и мислител Станислав 
Лем предлага друго нетривиално ре-
шение на парадокса. 
Може би цивилизациите са много и 
живеят дълго, но се развиват неорто-
еволюционно. „Може би, пише той, 
високоорганизираната цивилизация 
въобще не се характеризира с огромни 
енергии на потребление, а с най-добро 

регулиране”. 
Ако това е така, нямаме основания да 
очакваме, че ще можем да наблюдава-
ме проявите на такава цивилизация. 

Станислав Лем (1921-2006), светов-
но известен полски писател-фан-
таст и мислител. 

9) Космическият разум се дър-
жи не така, както ние очаква-
ме. Разумът, който се опитваме да от-
крием във Вселената,  най-вероятно 
много силно се различава от нашите 
представи за него. Не можем да забе-
лежим неговото присъствие не защо-
то го няма, а защото той не се държи 
така, както очакваме.

10) „Зоохипотеза”. Съгласно тази 
доста популярна хипотеза на Дж. Бол 
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от Харвардския университета ние се 
намираме в нещо като резерват, под-
държан от високоразвити ETI, които 
не се намесват в нашето развитие и ни 
изучават незабележимо, като умишле-
но крият от нас съществуването си.

11) Разумът като междинно 
звено в еволюцията на Вселена-
та. Ядреният физик А. Д. Панов от 
Московския университет разглежда и 
тази възможност.  Наистина, нашето 
Слънце с нищо особено не се отлича-
ва от други като него милиарди звез-
ди в нашия Млечен път и в милиар-
дите други галактики. Естествено е да 
предположим, че планетите от земен 
тип също са достатъчно разпростране-
ни във Вселената. 
Тогава животът, както и разумът, са 
ОБИКНОВЕНИ ФОРМИ на структур-
ната организация на материята във 
Вселената. Ако това е така, пред нас се 
открива впечатляващата картина на 
прехода на Вселената през поредица 
от качествено различни стъпала (напр. 
термоядреният синтез на елементи-
те в звездните ядра, до биологичната 
еволюция на органичните молекули в 
междузвездните молекулярни газово-
прахови комплекси и пр.) към все по-
високо ниво на самоорганизация. 
Засега ни се струва, че върхът на тази 

самоорганизация е разумът. А ако 
екстраполираме тази тенденция в бъ-
дещето? Ще се яви ли СЛЕД разума 
някаква структура, качествено различ-
на от него, която да го превъзхожда по 
нивото си на организация? Така, както 
живата материя се отличава от нежи-
вата и така, както разумният живот се 
отличава от „просто“ живота? Нямаме 
в момента никакви логични причини 
да отхвърлим тази възможност, защо-
то бихме изпаднали в поредната клоп-
ка на антропоцентризма („човекът е 
най-висшето същество“ едва ли зву-
чи по-разумно от „Земята е център на 
Вселената“). Нищо не пречи да се раз-
гледа явлението „разум“ като междин-
но, а не завършващо звено в процеса 
на самоорганизацията на Вселената.

12) Сигналите от ETI отдав-
на „заливат” Земята, но мощ-
ността на културната тра-
диция, в рамките на която ние 
ги интерпретираме,  и нашият 
„познавателен хоризонт”, не са 
достатъчни за осъзнаването 
на изкуствената им природа. 
Станислав Лем смята, че съществу-
ва явление, което можем да наречем 
ПОЗНАВАТЕЛЕН ХОРИЗОНТ за вся-
ка цивилизация. В рамките на този 
хоризонт се намира всичко, което ци-
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вилизацията е опознала и което умее 
да прави, в това число и такива явле-
ния, за които тя е в състояние поне 
да построи теоретичен модел (както 
ние сега строим модели, например, на 
„черни дупки“). 
Отвъд този хоризонт се намира всич-
ко, което цивилизацията не знае и за 
което даже не може да се досети на ос-
новата на сумата от всичките си зна-
ния и умения. Как би изглеждало пред 
дадена цивилизация някое грандиоз-
но явление, което тя може да наблю-
дава, но което се намира ОТВЪД ней-
ния познавателен хоризонт? Ами – ще 
й изглежда като ЕСТЕСТВЕНО ЯВЛЕ-
НИЕ, макар и загадъчно. Например, 
всеки сериозен учен от средата на XIX 
век би възприел гъбата на печално до-
бре познатия на нашето поколение яд-
рен взрив като резултат от действието 
на неизвестни и необясними природ-
ни сили.
Лем се придържа към мнението, че 
способността да се установи  разлика 
между някакво естествено и изкуст-
вено явление е функция от знанията 
на този, който установява тази разли-
ка. Затова нашите шансове да откри-
ем някое „космическо чудо“ ще нара-
стват, даже ако не отделяме специално 
внимание на неговото търсене. Как би 
изглеждала евентуална енергетика 

на ETI с мощността на Слънцето, на 
какви разстояния бихме забелязали 
нейните ефекти и какви варианти са 
възможни — всичко това ще узнаем, 
когато НИЕ САМИТЕ овладеем енер-
гетика със звездна мощност. А сега за-
сега, разширявайки познавателния си 
хоризонт, можем само да дискутираме 
темата „братя по разум“, напипвайки 
бавно същината на проблема.
Мълчанието на Космоса поставя пред 
нас принципния въпрос за предели-
те на земното знание. Поредна-
та революция в науката свидетелства 
по-скоро за това, че от върха на всеки 
връх, превзет от науката, ще виждаме 
следващия – още по-висок и още не-
превзет връх. В полза на това говори 
и следствието от теоремата на Гьодел, 
че решението на всяка нетривиал-
на научна задача води до появата на 
не по-малко от две нови задачи. Така 
евентуалната космическа експанзия 
на цивилизациите, проникването във 
Вселената и нейното „засяване” с раз-
умен живот ще дава безгранични въз-
можности за развитие на познанието. 
Тогава просто е трудно и даже невъз-
можно да си представим какви биха 
били възможностите на по-старите, 
например със стотина милиона годи-
ни, цивилизации. Те биха могли да 
управляват движението на звездите, 
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да сътворяват нови галактики и даже 
нови вселени... И защо не, след като 
дори в рамките на нашата съвремен-
на физика можем вече да кажем каква 
трябва да е енергията на две сблъск-
ващи се елементарни частици, за да 
може резултантната черна дупка да 
започне да се разширява в друго прос-
транство като НОВА вселена. Kакто 
казва американският космолог Хари-
сън, възможността да се създават все-
лени (и нашата в частност), би могла 
да обясни антропния принцип, т.е. че 
параметрите на нашата Вселена са из-
ключително подходящи за нашето съ-
ществуване. Вселената от следващото 
поколение се създава от наши пред-
шественици именно с такива параме-
три и в крайна сметка протича нещо 
като естествен подбор на  вселени. 
Тогава можем да приемем, че множе-
ство явления, които ние смятаме за ес-
тествени, в действителност са резултат 
(или отпадък...) от дейността на свръх 
могъщи стари цивилизации. 
Трудно е да се каже къде именно се на-
мира сега постоянно отдалечаващият 
се хоризонт на знанието и на какво 
ниво е „културната традиция” на на-
шата цивилизация. Затова сваляне-
то на проблема с мълчанието на Все-
лената не е никак просто и така или 
иначе, парадоксът на Ферми и досега 

си остава нерешен. Видяхме, че това е 
проблем не само на астрономията, но 
и въобще на науката като цяло. При 
всички случаи от самия факт затова 
мълчание вече следват важниизводи 
за съдбата на човешката цивилизация 
и за степента на нашата способност 
даси обясняваме мирозданието.
В същото време става все по-ясно, че 
самият живот на Земята е възник-
нал от Космоса. Старата (от началото 
на миналия век) и дълго отхвърля-
на хипотеза на шведския учен Сванте 
Арениус за панспермията, получава 
все повече подкрепа от съвременни-
те наблюдения. Търсенето на „братя“ 
не само по разум, но и по биохимия и 
физическа организация изглеждат все 
по-обосновани. На фона на казаното 
по-горе само такова търсене в момен-
та би имало шансове за успех в обо-
зримото бъдеще. 
Без да влизаме в големи подробности, 
астрономията през последните два-
десетина години ни позволява да на-
правим  важен извод. Наблюдаваме 
молекулите на водата навсякъде във 
Вселената, включително и на разстоя-
ние 11 милиарда светлинни години, 
когато Вселената е била много млада. 
Възникването на доста сложни ОРГА-
НИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ в Космоса е 
закономерна и неотменна част от са-
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мия процес на раждане на звездите и 
планетите. Наблюдаваме въглеродни 
съединения в газовите облаци нався-
къде във Вселената. Към август 2012 са 
известни общо около 170 молекули в 
нашия Млечен път, и те са главно ор-
ганични. Най-големите от тях (с пове-
че от 12 атома) са антраценът и пире-
нът, 60- и 70-фулерените С60 и С70 (C60 
напомня футболна топка, а С70 – топка 
за ръгби). Макар все още непотвър-

дена, има информация и за открива-
нето на такива сложни съединения в 
междузвездната среда като аминоки-
селината H2NCH2COOH (т.е. глицина) 
и дихидроксиацетона.
Има всички условия тези молекули да 
дадат начало на най-простите биоло-
гични структури, а кометите и мете-
оритите са способни да доставят тези 
структури и на вече образуваните пла-
нети. Има всички основания навсякъ-

Спектрален отпечатък на най-далечната вода във Вселената. Вижда се радиоемисията от 
водни мазери в далечния квазар MG J0414+0534. Като фон служи инфрачервеното изображе-
ние на самия квазар. Квазарът изглежда разкъсан на 4 компонента от сивия дифузен обект в 
центъра. Това е по-близка галактика, действаща като гравитационна леща, която е усили-
ла сигнала от квазара 35 пъти. Вложеното долу вдясно изображение на огромната активна 
галактика M87 в съзвездието Дева илюстрира как би изглеждал квазарът от по-близко раз-
стояние.
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де във Вселената да съществува живот, 
построен на основата на въглерода. 

Фулерен С60

Носителят на земния живот и на на-
шия разум – въглеродът.
Главният носител на земния живот 
и на нашия разум – въглеродът, има 
изключителни свойства. Химиците 
знаят още от миналия век, че способ-

ността на въглерода да се съединява 
в дълги вериги и пръстени с атомите 
на други елементи му дава възмож-
ност да формира СТОТИЦИ ХИЛЯДИ 
различни съединения, докато броят 
на съединенията на ВСИЧКИ ДРУГИ 
елементи, взети заедно (включително 
силиция, който е другият кандидат за 
основа на извънземен живот), не над-
вишава 20 000. Така че НЕ Е НЕВЪЗ-
МОЖНО една част от извънземните 
разумни същества да не се отличават 
и биологически чак толкова много от 
нас...

Не е невъзможно извънземните раз-
умни същества да не се отличават и 
биологически чак толкова много от 
нас.

Брой 80, лято 2015



244  Българска наука, лято 2015 г.

Трябва да си дадем истинска сметка 
за тясната връзка между нас и Космо-
са. Вселената – тази единна и много 
сложна система от най-различни ком-
поненти, връзки и взаимодействия, 
се управлява от родените заедно с нея 
природни закони. В процеса на дъл-
гата си еволюция тя е породила в себе 
си живата материя. А на определен и 
все още неясен етап от нейното раз-
витие се появява и разумът. Дълбоко 
съм убеден, че разумът било то тук на 
Земята, било то някъде другаде сред 
звездите, играе ролята на инструмент, 
с който самата Вселена опознава себе 
си. 
Средата, която ще обитава човечество-
то в бъдеще неминуемо ще се разши-
ри далеч извън пределите на Земята. 
Кой знае, може да е прав споменати-
ят по-горе физик и първопроходец 
на SETI Фриймън Дайсън, който каз-

ва: „Възможно е нашата съдба като 
цивилизация да се състои именно в 
това – да направим жизнеспособните 
планети обитаеми. Веднъж да се раз-
пространи животът извън пределите 
на нашата малка планета, нищо няма 
да е в състояние да спре неговото раз-
витие”. Дайсън смята, че същността 
на живота е свързана с организа-
цията, а не със субстанцията и за 
достатъчно време животът би се 
приспособил към всякаква окол-
на среда. Необходим е само достатъ-
чен запас вещество и енергия, което 
в Галактиката не е проблем. Може би 
в далечното бъдеще, когато се научат 
свободно да пътешестват сред звез-
дите, нашите потомци ще започнат 
да гледат не само на Земята, но и на 
Млечния път като на естествена среда 
за обитаване на човешкия род. 

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

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

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
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Предизвикателства, вълнения 
и открития крие в себе си из-
следователската работа. Визи-

ята и плановете са задължителни, но 
точно толкова неизбежно е и излиза-
нето от предварителните рамки, било 
то по своя воля или не съвсем. Тръг-
нал уверено на поход в търсене на „От-
говорът“, изследователят навлиза в 
дълбоките дебри на експеримента, за 
да извърви с търпение и постоянство 
трънливата пътека на любопиството, 
която да го отведе през „девет царства 
в десето“ до жадувания извор на по-
знанието.
В началото на 2014 г. бе изминала 
първата от общо трите ми години на 
редовен докторант по темата „Локали-
зиране на дълбочинно разположени 
кухини, посредством гравиметрични 
методи“. Обстойният прочит на лите-
ратурата по въпроса ме беше отвела 
няколко крачки напред от първона-

чалните ми идеи, но съществената ра-
бота – измервания, обработка и резул-
тати, тепърва предстоеше. Годината 
обещаваше да бъде вълнуваща (Фиг. 1).

Фиг. 1. „Имало едно време...“ в наши дни

Подземните кухини са интересни 
обекти с естествен или антропогенен 
произход, чието познаване е ключът 
за разрешаване на многото и разноо-

ЗЕМЯ
История за Живата вода и гравиметрията
Таня Славова е магистър-инженер по геодезия, дипломирана от 
Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2011 г. От 
ноември 2012 г. е зачислена като редовен докторант  към катедра „Висша 
геодезия“ на УАСГ по тема свързана с локализирането на дълбочинно 
разположени кухини чрез гравиметрични методи. Докторант-
стипендиант на Финансова група „Карол“ за 2014 година.

Автор: Таня Славова
contact@tanyaslavova.com

Статия от брой 77 на сп. “Българска наука”
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бразни въпроси от най-различни об-
ласти. Изпълнени с въздух или вода – 
вещества с по-малка плътност от тази 
на обкръжаващата ги среда, създават 
аномално гравитационно поле със 
значително по-ниска стойност спря-
мо тази на околното. По тази причина 
гравиметричните методи са популяр-
но и особено подходящо средство за 
установяване на тяхното наличие, раз-
положение, размери и форма посред-
ством наземни измервания.
Проблемът е известен като обратна за-
дача в теорията на потенциала. Харак-
терно за нея е нееднозначното реше-
ние, което означава, че резултатите от 
провежданите наблюдения не дават 
абсолютна сигурност за параметрите 
на изследвания обект. Въвеждането на 
допълнителна информация обаче спо-
мага за изключване на част от възмож-
ностите и избистряне на картината. За 
да отстраня всяко съмнение и поставя 
фокуса върху качествата на избрания 
метод, се спрях на добре известен ми 
обект с директен достъп – пещера Жи-
вата вода.
Популярна туристическа дестинация 
в своя район, Живата вода е скътана 
в южните склонове на Витоша. Раз-
положена е при северозападната гра-
ница на Боснешкия карстов район, 
характерен с множество пещери, сред 

които и най-дългата у нас – Духлата. 
Представлява хоризонтална, монока-
нална пещера с дължина около 200 m. 
Живата вода е особено подходяща за 
изследването, тъй като привходните 
части са сравнително големи по обем 
и близо до повърхността, а теренът 
над нея позволява извършването на 
измервания (Фиг. 2).

Фиг. 2. Входът на пещера Живата вода и 
склонът над нея, където предстоеше да бъ-
дат извършени
измерванията

Маршрутът до Живата вода включва 
село Боснек, Пернишка област като 
основен базов лагер. Пещерата се на-
мира на 3.5-4 km от селото в посока се-
вер-североизток по едноименната до-
лина, а надморската височина е почти 
1 100 m. Сигурен знак, че сте попад-

ЗЕМЯ
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нали на правилното място е заслонът 
насред гората и едноименният извор 
Живата вода. Приказният ореол, за 
който загатва името, добива реални 
очертания при вида на чешмата – гла-
ва на змей, чиято каменна фигура по-
тъва в планинското тайнство. Творец 
на скулптурата е кладничанинът Не-
гри Рангелов Будинов. Самият извор е 
документиран още от османския пъте-
писец Евлия Челеби през XVII в. Ин-
тересен и характерен е с водата, която 
ту потича силно в продължение на ня-
колко минути, ту изчезва сякаш не я 
имало (Фиг. 3). Такъв пулсиращ извор 
се среща само на още едно място в Ев-
ропа – Френските Алпи. Причината за 

феномена не е известна. Около 100 m 
северно от змея, нагоре по пътеката, се 
намира и самата пещера.
Планинският характер на района и 
особеностите на теренната работа съз-
даваха тясна зависимост от метеоро-
логичния фактор. Студът на зимата и 
непостоянството на пролетта не оси-
гуряваха подходящи условия за пла-
нираните целодневни наблюдения на 
открито в продължение на дни. По-
гледът беше отправен напред в очак-
ване на сухите и топли дни на лятото.
През това време имаше да се решат 
някои допълнителни неизвестни. Дос-
тъпът до обекта беше едно от тях. Ако 
двата часа път пеша от селото до пеще-

Фиг. 3. Пулсиращият извор Живата вода. Според поверието водата потича, ако при змея 
идват праведни хора



248  Българска наука, лято 2015 г.

рата са приятна разходка за туриста, 
то за поставените задачи това не беше 
вариант. Уредите бяха тежки, особено 
в условията на продължително носене 
по стръмните планински пътеки. Обе-
мът от всички задължителни принад-
лежности също беше значителен.
Преходът с високопроходим автомо-
бил минава по занемарен черен път. 
Над селото започва с поляни, но скоро 
след това навлиза в тунел от дървета и 
храсталаци. Половинчасовото офроуд 
приключение завършва отново с по-
ляна – крайната точка, до която може 
да се стигне на четири колела. След-
ва разтоварване на багажа и финални 
няколкостотин метра нагоре. 
Ясно бе, че сама нямаше как да се спра-
вя с всичко това – за всеки от дните се 
спретваше сговорна дружина, която 
да окаже подкрепа на смелото начи-
нание. Въодушевени от успешното на-
чало, поемахме товара на гръб. Пръв 
ни посрещаше змеят. Благоразполо-
жението на домакина разгадавахме по 
струята вода. Добър знак бе, че тече 
или се появява заедно с нас.
Планът за измерванията включваше 
мрежа от 180 точки със средно раз-
стояние помежду им 2 m – гъстота 
обусловена от размерите на пещера-
та. Поради сложния терен и изобили-
ето от дървета и храсти, а понякога и 

скали, предварително проектираната 
регулярна мрежа бързо отстъпи пред 
алтернативните позиции на точките, 
които да позволят станционирането 
на всеки един от уредите в тях.
За трасирането бе използвано ком-
пактното интегрирано ГНСС   устрой-
ство Trimble GeoExplorer 7X (Geo 7) – 
модерен уред, служещ за определяне 
координатите на точки посредством 
спътникови технологии с точност 
1 cm. Освен с ГНСС приемник, той 
разполага и с вградена далекомерна 
приставка, която отчита разстояния, 
азимут и наклон в реално време. Чрез 
тези параметри бе извършено самото 
трасиране – от една-единствена из-
ходна точка, предварително опреде-
лена с приемника и стабилизирана, 
по известните стойности на азимута и 
разстоянието между точките от проек-
та се посочваше местоположението на 
всяка една от тях на терена.
Стабилизирането на точките в пръстта 
стана с дървени колчета. Съвсем прос-
то като задача, в гората заниманието 
отне доста усилия и време. Едва кога-
то мрежата беше изцяло отложена на 
терена, започнаха измерванията по 
същество.
Гравиметърът LaCoste&Romberg G 
(L&R G) в главната роля представлява 
портативен уред, измерващ относител-

ЗЕМЯ
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ните стойности на силата на тежестта 
в точките (по-точно ускорението на 
силата на тежестта, но въпросното по-
нятие се е утвърдило в практиката). 
По тази причина бяха направени из-
мервания в начална точка с известна 
абсолютна стойност – при Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър в 
София, за привързване на точките от 
обекта с нея. Използвана бе междинна 
точка в Боснек (Фиг. 4). 

Фиг. 4. Гравиметричната точка в Боснек, 
където започваше и свършваше работни-
ят ден. Тук на асфалта наблюденията са 
елементарни и стават за броени минути. 
На Живата вода обаче ситуацията е съв-
сем различна

Гравиметричните наблюдения се из-
вършват в т.нар. рейсове – последова-
телност от измервания, извършвани 
по определена схема. Факторът време 
е съществен, като има непосредствен 
ефект върху стойността на отчети-
те. Допълнително ограничение върху 
продължителността на гравиметрич-
ните рейсове налага задължителното 
захранване, поддържано от външен 
акумулатор.
Макар и гравиметър от миналия век, 
точността от 0.04 mGal (1 mGal = 10-5 
m/s2) на L&R G е напълно съпоставима 
с тази на модерните уреди за микро-
гравиметричните изследвания. За 
разлика от съвременните електронни 
инструменти обаче, той е механичен 
и точността на работа е в пряка зави-
симост от майсторлъка на оператора. 
Макар и запозната с технологията от 
предишни срещи на терен с него, още 
през първия ден от измерванията на 
Живата вода романтичните ми пред-
стави претърпяха челен сблъсък с ре-
алността (Фиг. 5).
Коректното отчитане на стойностите 
изисква уредът да бъде в хоризонтално 
положение. За целта се поставя върху 
“пиростия“, която спомага за грубото 
му хоризонтиране. В условията на те-
рен с приблизително 35% наклон, въ-

Брой 80, лято 2015
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просната принадлежност бе с крайно 
ограничен ресурс. За стандартните, 
добре познати от геодезическата прак-
тика триноги, с които неравностите 
лесно се компенсират, и дума не мо-
жеше да става. Важно е гравиметърът 
да бъде на минимална височина над 
земната повърхност – разлика, която 
се отчита задължително заради зна-
чителния вертикален градиент – при-
близително 0.3 mGal/m. Неволята, 
разбира се, роди креативно решение 
– с клинообразни подпори за краката 
на “чинията” наклонът бе редуциран.
Гравиметърът е изключително фин и 
деликатен инструмент. Ако смятате, 
че земята, по която стъпвате е стабил-

на основа, то при среща с такъв уред 
със сигурност ще преосмислите този 
факт. Как почвата поддава бе ясно ви-
димо по бързото отклонение на тъкмо 
настроените либели, визуализиращи 
успешното хоризонтиране. По тази 
причина с инструмента се оперираше 
внимателно и бързо. Работата на стан-
ция отнемаше около десетина минути. 
Нерядко имаше и проблемни точки, 
в които уредът постоянно се разхори-
зонтираше, връщайки отчетите в ну-
лева позиция, докато времето прогре-
сивно нарастваше (Фиг. 6).
Стриктно се следи температурата на 
уреда – задължително 53.8 оС, и на-
прежението, което не бива да пада под 

Фиг. 5. Гравиметричните измервания в гората, по стръмните планински склонове са 
далеч по-трудоемки от тези на асфалта
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12 V (Фиг. 7). Тези параметри са важни 
за поддържане постоянството на сре-
дата в херметичната система на грави-
метъра, от която зависят наблюдения-
та. Контролът на всяка станция бързо 
превърна десетите от волта в единица 
мярка за време. Началната стойност от 
12.7 V осигуряваше няколко станции 
работа преди да премине на 12.6 V и  
така нататък, докато станеше необхо-
дима смяната с акумулатора в резерв.
Често пъти се налагаше прекратяване 
на наблюденията още преди умората 
да налегне екипа именно поради из-
черпване на захранването. Това беше 
причина за малък брой измерени 

станции дневно, което пък увеличава-
ше дните за работа извън предвидени-
те. Налагаше се спешна оптимизация 
„в движение“.
След като още в началото стана ясно, 
че работата с гравиметъра ще се про-
точи, се спретна бърза организация 
за паралелни измервания с другите 
уреди. Грубо трасираните точки тряб-
ваше да бъдат измерени прецизно – 
определящ бе вертикалният градиент 
на силата на тежестта, чиято стойност 
е около 100 пъти по-висока от тази на 
хоризонталния. Съобразно възмож-
ностите на гравиметъра бе определен 
минимален праг на точността от 13 cm 

Фиг. 6. Гравиметърът се хоризонтира, след което се правят отчети до 
постигането на два последователни еднакви

Брой 80, лято 2015
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за котите.
Част от точките бяха определени с 
ГНСС приемника Geo 7 (Фиг. 8). По-
ставената върху щок антена улавяше 
сигналите от редица спътникови сис-
теми – американската GPS, руската 
ГЛОНАСС, китайската BeiDou и евро-
пейската Galileo. В условията на силно 
ограничената спътникова видимост 
в гората, богатството от поддържани 
системи бе ключово за бързото пози-
циониране без компромис по отноше-
ние на точността.
Над голяма част от точките, обаче, 
властваше непреодолимата сянка на 
буковите корони. Затова към оборуд-
ването бе добавена тотална станция 
Leica TCR303 – уред, който позволя-
ва пространственото определяне на 
точки, посредством ъглово-дължинни 
измервания помежду им (Фиг. 9). С 

цел максимално количество измерени 
точки (Фиг. 10) при минимален брой 
премествания на уреда се оценяваше 
потенциалната директна видимост от 
всяка станция. Въпреки това не липс-
ваха ситуации, при които препречва-
на от буйната растителност визура да 
ставаше причина за комичното (и не-
леко!) удържане на клони. В резултат 
на малката площ на обекта и трудните 
условия бяха нужни няколко отделни 
станции.
Бих казала, че трескавата работа пра-
веше дните да минават бързо, ако не 
беше усещането, че измерванията на 
всяка една точка траеха вечност. И ако 
ниският гравитационен потенциал 
на пещерата прави това твърдение в 
разрив с Общата теория на относител-
ността, то със сигурност Живата вода 
не бързаше да разкрие своите тайни.

Фиг. 7. В хартиения карнет се вписват данни за номера на станцията, отчет, 
дата и час, както и температура и напрежение на уреда. Шега, разпространена 
сред колегите, гласи, че ако попълненият карнет е чист, има нещо гнило. В края на 
деня по тези тук определено личаха автентични следи от пръст и треви
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Фиг. 8. Спътникови измервания с ГНСС приемника Geo 7. За максимална 
прецизност е използвана външна антена, поставена върху щок

Фиг. 9. Ъглово-дължинни измервания с тоталната станция
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Дните започваха от ранни зори и при-
ключваха късно вечер. След ставането 
по тъмно идваше ред групата да се съ-
бере и междувременно да се набавят 
провизиите – гориво и храна. Първите 
измервания бяха налице още в 8 часа 
в селото; последните приключваха в 
късния следобед. Докато се приберем 
по домовете отново наставаше мрак, а 
след последните приготовления за ут-
решния ден идваше и жадуваната по-
чивка.
Подобно на змейовата воля дали и кога 
водата от извора да потече, не липсва-
ха несигурност и премеждия. Необи-
чайно валежното лято поставяше го-
лямата въпросителна за работата през 

всеки един ден. Категоричните прог-
нози за дъжд отмениха някои от тях, 
а в други спазвахме ранния график с 
надеждата да ни се размине (Фиг. 12). 
Под строгата диктовка на добрата ор-
ганизация, но най-вече вярата в начи-
нанието, измерванията приключиха в 
предвидения срок.
Общият период от всички дни на терен 
е близо месец. През септември 2014 г. 
бяха последните измервания. Част от 
изчисленията вече са извършени – ко-
ординатите и котите на всички точки 
са определени със сантиметрова точ-
ност. Гравиметричните измервания 
са подложени на щателна обработ-
ка, която е все още в развитие - както 

Фиг. 10. Визури към латата за определяне положението и преди всичко 
височината на съответната точка
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често се случва в изследователската 
практика, получените отговори водят 
до нови въпроси. През тази последна 
трета година на докторантурата си ос-
тава да достигна до окончателни ре-
зултати и да поставя своето „И зажи-
вели щастливо. “ на моята история за 
Живата вода.
Тази история нямаше да бъде при-
казка без героите: Атанас Русев, Али 
Каранч, Силвана Каназирова и Алекс 

Киров; научния ми ръководител 
проф. Славейко Господинов с УАСГ, 
доц. Момчил Минчев с „Българска ге-
оинформационна компания“ и Росен 
Закс. Щастлива съм, че с нас работи 
баща ми Веселин Славов. 

Сърдечни благодарности на целия 
екип!

Фиг. 11. За своите предизвикателства гората ни награждаваше с голяма доза 
очарование и окуражаващи знаци като тази пеперуда. Срещахме сърни, зайци, 
костенурки, следи от мечки...; често по време на работа дочувахме и вой на 
елени
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Фиг. 12. Въпреки свъсените облаци през по-голямата част от времето, един-
единствен път се наложи да потърсим подслон в пещерата

Фиг. 13. В края на деня - време е да натоварим обратно багажа и да се 
отправим към селото
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Таня Славова е магистър-инженер 
по геодезия, дипломирана от Уни-
верситета по архитектура, стро-
ителство и геодезия през 2011 г. В 
момента е докторант към катедра 
„Висша геодезия“ на УАСГ по тема, 
свързана с локализирането на кухи-
ни чрез гравиметрични методи. В 
края на 2013 г. печели конкурс за док-
торант-стипендиант на финансова 
група „Карол“. Професионалните й 
интереси включват физическата ге-
одезия, ГНСС и ГИС.
contact@tanyaslavova.com

В основата на гравиметричните 
методи на изследване е естест-
веното гравитационно поле на 

Земята. Измерването му с висока точ-
ност и резолюция дава възможност за 
решаването на задачи от различен ма-
щаб – от фундаментални за геодезията 
проблеми до практически задачи с ло-
кален характер, но от интердисципли-
нарна значимост. С технологичния 
прогрес през последните десетилетия 
диапазонът на гравиметричните при-

ложения се разшири значително, а 
физичният принцип, на който са осно-
вани, категорично затвърди предим-
ствата им за някои конкретни цели.
Като обекти с известна плътност, раз-
личаваща се значителност от тази 
на обкръжаващата ги среда, локали-
зирането на кухини под земната по-
върхност е класическа гравиметрична 
задача. От своя страна, точното опре-
деляне на тяхното положение, форма 
и размери е от значение за инженер-
ните дейности, широк диапазон от на-
учни области и екологията.

Приложения
Геотехническите проблеми в карсто-
вите райони провокират първите ге-
офизични изследвания през 60-те 
години на ХХ век. Характерните про-
цеси, протичащи в карбонатните ска-
ли, водят до образуването на различни 
по размер и дълбочина кухини, които 
са рисков фактор при проектирането, 
поддържането и експлоатацията на 
инженерни съоръжения. Само мал-
ка част от проучванията, извършени 
през това и следващите няколко де-
сетилетия, обаче са добре документи-
рани. Материалите по темата са едва 
няколко на брой, като гравиметрията 
и останалите геофизични методи за 
проучване на земните недра присъст-

Анализ на прилаганите гравиметрични 
методи за локализиране на дълбочинно 
разположени кухини

Автор: Таня Славова

Статия от брой 65 на сп. “Българска наука”
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ват основно в книгите.
Благодарение на технологичното раз-
витие, намалените разходи, опросте-
ната работа на терен и средствата за 
последваща обработка и анализ, в на-
чалото на 90-те години започва силен 
подем на геофизичните изследвания. 
Осъзнатата връзка на проучванията 
с околната среда, инженерните дей-
ности и археологията печели широк 
интерес в изследователската общност 
и през следващите две десетилетия се 
раждат разнообразни и иновативни 
решения на проблемите от практи-
ката. Във времето гравиметрията се 
утвърждава като водещ подход за ло-
кализирането на кухини, изоставени 
тунели, бункери, крипти и други под-
земни обекти, както и за изследвания 
в областта на геодинамиката, а през 

последните години класическите при-
ложения се допълват от нови, съвре-
менни тенденции.
В зората на XXI век натрупаният опит 
дава възможност за обобщение на най-
добрите практики в областта на гра-
виметричните изследвания (Murray, 
2001). Освен дигитализирането на 
уредите, автоматичното нанасяне на 
корекции към суровите измервания 
и други подобрения, през последните 
години точността на гравиметрията се 
повишава значително основно заради 
технологичната революция в облас-
тта на позиционирането. Към днешна 
дата ГНСС  измерванията позволяват 
позиционирането на точки в тример-
ното пространство със сантиметрова 
точност в реално време. 
Новите възможности в позиционира-

(Фиг. 1)
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нето са крачка към въздушната и кос-
мическа гравиметрия с висока прос-
транствена резолюция и точност (фиг. 
2). За съставянето на модели от глоба-
лен и регионален мащаб, данните от 
тях се използват за отделяне на регио-
налната компонента при решаване на 
задачи от локален характер.

(Фиг. 2)

В обобщено издание на Канадска-
та минна асоциация от 2012 г. за топ 
100 на иновациите в минното дело 
за първото десетилетие на XXI в. под 

номер 13 се нарежда въздушната гра-
виметрия. За сравнение на по-предни 
позиции в категорията за проучвания 
се нареждат софтуерните средства за 
обработка, анализ и визуализация на 
данните, ГНСС1, а следващи са мето-
ди като LIDAR2 , електромагнитните 
изследвания, спътниковите снимки 
със субметрова точност и др. В ком-
бинация със съвременните средства 
за позициониране и модерните въз-
можности за анализ и визуализация 
на пространствена информация чрез 
ГИС3 , методът се прилага успешно за 
локализиране на обекти под земната 
повърхност. 
През първото десетилетие на XXI в. 
гравиметричните методи вече на-
мират широко приложение в реди-
ца области. Сред най-популярните 
са изследванията на карстови струк-
тури (Chalikakis, 2011), геодинами-
ка (Imanishi, 2009), хидрогеология 
(Wilson, 2012), при търсене на полезни 
изкопаеми. Съвременна и изключи-
телно перспективна тенденция се оч-
ертава в областта на археологическите 

1 ГНСС – глобални навигационни 
спътникови системи
2 LIDAR – Light Identification Detection And 
Ranging – лазерна технология за измерване на 
разстояния
3 ГИС – географски информационни 
системи
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проучвания (Padin, 2012; Eppelbaum, 
2011; Panisova, 2009).
В световен мащаб локализирането на 
кухини чрез гравиметрия е утвърдена 
в годините практика. През последното 
десетилетие класическото приложе-
ние е разширено в съчетание с най-съ-
временните методи и средства за пос-
тигането на максимални резултати.

Оборудване
Въпреки сравнително високата точ-
ност, резолюция и икономическа 
ефективност на спътниковата и въз-
душна гравиметрия, наземните ме-
тоди запазват своите безпрецедентни 
възможности за локализирането на 
кухини. Измерванията се осъществя-
ват в профили или мрежа от точки, в 
които се извършват наблюдения с от-
носителни гравиметри – инструмен-
ти, отчитащи разликата в силата на 
тежестта между отделните станции. 
Портативните гравиметри за наземни 
измервания датират от 50-те на XX в. 
Ранните модели все пак притежават 
сериозни ограничения по отношение 
на тяхното тегло, измервателен обхват 
и здравина. Значително оптимизира-
не на техните размери следва десети-
летие по-късно. 
През 1959 г. е представен моделът 
LaCoste & Romberg G, който се превръ-

ща в индустриален стандарт за цели 
три десетилетия. С някои подобрения 
през 1967 г. се появява L&R D, осигу-
ряващ точност от 0.005 mGal4 – доста-
тъчна за локализирането на кухини. 
Двата модела притежават обаче и ня-
кои недостатъци, а популярността им 
за периода се дължи до голяма степен 
на липсата на алтернатива по онова 
време.
Нуждите на практиката обаче налагат 
все по-високи изисквания по отноше-
ние на гравиметрите. В началото на 
90-те локализирането на кухини за 
целите на строителство в карстови ра-
йони и изоставени мини, като естест-
вени резервоари в хидрогеологията, 
антропогенни структури в археологи-
ята и т.н. изискванията за точност на 
измерванията, е ясно дефинирано под 
термина микрогравиметрия. До този 
момент L&R D (фиг. 3) е единственият 
подходящ гравиметър. Инструменти-
те обаче са механични, точността им 
е в тясна зависимост от уменията на 
оператора, а принципът им на работа 
е характерен за портативните назем-
ни гравиметри в периода 1950-1989 
(Siegel, 1995).

4 1 mGal=1.10-5 m/s2

ЗЕМЯ
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(Фиг. 3)

Във всички изследователски направ-
ления метрологичната еволюция 
следва обратнопропорционална за-
висимост от опита на оператора за 
повишаване прецизността на измер-
ванията. Интегрирането на модерни 
техники за електронни измервания, 
обработка на сигналите и съхранение 
на данните, автоматични корекции и 
отчети са качествата, заложени като 
характеристики на гравиметрите от 
ново поколение.
Още през 1984 г. компанията Scintrex 
си поставя амбициозната задача да 
създаде нов инструмент с точност като 
на L&R и по-висока, като същевре-

менно отстрани някои функционални 
ограничения. Въпреки че компанията 
има 25-годишен опит в производство-
то на модела CG-2, интегриращ в себе 
си електроника и софтуер, тя успява 
да реализира новия CG-3 едва през 
1989 г. Отнема им още 2 години, за да 
създадат CG-3M, който с точност 0.005 
mGal посреща изискванията за целите 
на микрогравиметрията и се превръ-
ща в новия стандарт.
В зората на новия век гравиметрията е 
изнесена на качествено ново равнище. 
През 2002 г. се появява наследникът 
на CG-3M – най-новият, по-малък и 
по-лек Scintrex CG-5 (фиг. 4). С точност 
0.001 mGal, корекции на измервания-
та в реално време и връзка с външни 
устройства, уредът достига връх в гра-
виметрията и интегрирането в изсле-
дователските системи.
Междувременно през 2001 г. двата 
лидера в производството на грави-
метри през годините се обединяват в 
нова компания известна като LaCoste 
& Romberg – Scintrex. От съществено 
значение за минната и геотехническа-
та индустрия е първият гравиметър за 
измервания в сондажни дупки, който 
тя създава през 2008 г. Две години по-
късно създава гарвиметър, базиран на 
CG-5, за измервания на морското дъно 
на дълбочина до 5 000 m. Днес LaCoste 
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& Romberg – Scintrex произвежда над 
90% от гравиметрите на световния па-
зар.
Макар работата с гравиметър да не е 
сложна, прецизните микрогравиме-
трични изследвания изискват внима-
ние към някои допълнителни особено-
сти при работата на терен. От особено 
значение е определянето на котите в 
точките на измерванията с точност не 
по-ниска от няколко сантиметра. Про-

мяна от 1 m във височина, се равня-
ва на разлика от 0.3 mGal – стойност 
значително по-голяма от точността на 
използваните гравиметри. При рабо-
та със съвременни ГНСС приемници 
определянето на пространствено по-
ложение (включително височина) на 
точка с точност 1 cm в реално време не 
е проблем (фиг. 5). Под гъстата сянка 
на дърветата обаче или в сгради, къде-
то липсва спътников сигнал, се налага 
използването на  тотална станция, те-
одолит и/или нивелир за координира-
не на гравиметричните отчети.

(Фиг. 5)

(Фиг. 4)

ЗЕМЯ
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Технология
С годините настъпват някои измене-
ния в технологията на гравиметрич-
ните измервания основно в посока по-
вишаване точността на измерванията 
и дигитализирането на уредите. Раз-
витието на компютърната обработка 
и визуализация на данните също до-
принася съществено за качествения 
и количествен анализ на резултатите. 
Основният принцип на работа за ре-
шаване на задачи от локален характер 
обаче запазва класическия си вид. 
Причина за избор на гравиметрич-
ните методи за изследване на кухини 
е преди всичко физичните свойства, 
към които са чувствителни. Гравиме-
трите отчитат с висока точност разли-
ките в гравитационното поле, породе-
ни от разпределението на масите под 
земната повърхност. Кухините, изпъл-
нени с въздух или вода, са аномални 
обекти, чиито плътности са известни 
константи – съответно 0 и 1 g/cm3,  и 
се различават значително от скалата, 
чиято плътност е със средна стойност 
2.67 g/cm3. При измервания, органи-
зирани в профили или мрежа от точки 
на повърхността, се наблюдават срав-
нително по-ниски стойности на отче-
тите над кухините спрямо тези над хо-
могенна основа.
Площта и гъстотата на точките, в кои-

то се извършват наблюдения, са обо-
сновани от размера на търсения обект 
и необходимата резолюция. За пости-
гането на детайлна картина при ло-
кализирането на кухини, интервалът 
между точките достига дори до 2-5 m в 
някои от изследванията (Padin, 2012).  
Върху суровите гравиметрични из-
мервания се нанасят корекции поради 
въздействията на околната среда, при-
чини от инструментален и ситуацио-
нен характер:
–  приливни корекции
– корекции на височината на инстру-
мента
– корекции заради атмосферното на-
лягане
–  корекции заради дрейфа на нулата
– корекция заради географската ши-
рина
– топографска корекция.
В преобладаваща част от изследвани-
ята върху измерванията се прилагат 
посочените по-горе стандартни коре-
кции, но за някои специфични задачи 
се налага въвеждането на допълнител-
ни. През 2012 г. в статия на Хорхе Па-
дин и екипа му е публикувано изслед-
ване проведено в исторически обект 
– църква, която е в днешния си вид от 
XVIII век. Реставрация в края на XX 
век обаче подсказва наличието на ста-
ра крипта, която става причина на ор-
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ганизираното гравиметрично изслед-
ване. Дебелите 1 m стени с плътност 
2.1 g/cm3 оказват значителна влияние 
върху гравиметричните измервания 
в точки на разстояние по-малко от 2 
m до тях, поради което при проекти-
рането на мрежата е спазено това от-
стояние (фиг. 6). Тъй като обектът се 
намира в урбанизирана територия, са 
въведени корекции и заради влияние-
то на околните сгради.
Макар гравиметричните методи да 
са едни от малкото, които се считат с 
неограничена чувствителност в дъл-
бочина, различните им приложения 
и размер на търсените обекти налагат 
такива. При локализирането на кухи-
ни зависимостта от Нютоновия закон 
за всеобщото привличане е ясно из-
разена. Колкото по-голям е обектът, 

толкова по-отчетливо е влиянието му 
на повърхността. С увеличаване на не-
говата дълбочина обаче гравитацион-
ното му влияние отслабва значително 
по-бързо. Така на практика може да 
се окаже, че кухина с по-малки раз-
мери, но близо до повърхността може 
да бъде локализирана, докато кухина 
със значително по-големи размери, 
но на по-голяма дълбочина може да 
остане „незабелязана“. Още през да-
лечната 1964 г. в едно от първите из-
следвания за локализиране на кухини 
чрез гравиметрия, Реймунд Чико де-
финира някои минимални стойности, 
отчитащи формата на тялото, негови-
те размери и дълбочина, във връзка с 
чувствителността на гравиметричните 
методи. Към днешна дата те подлежат 
на преразглеждане предвид съществе-
ните подобрения, внесени в измерва-

(Фиг. 6)
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телните уреди.
Измерените и обработени, гравиме-
трични данни се подлагат на качестве-
на интерпретация, свързана с общия 
характер на аномалното поле, негови-
те особености, разпространение и т.н. 
При наличието на кухини се наблюда-
ват отрицателни аномалии, по чиято 
форма може да се съди дали обектите 
са галерии или зали.
Количествената интерпретация е свър-
зана с решаване на обратната задача от 
теорията на потенциала – при извест-
ни стойности на силата на тежестта да 
се определи смущаващото тяло или 
тела, тяхното разположение, размери, 
плътност. Тъй като всички тези пара-
метри следва да се определят от из-
мерените на повърхността стойности, 
в общ вид задачата няма еднозначно 
решение. Възможните варианти могат 
да се ограничат чрез въвеждане на до-
пълнителни условия, формулирани от 
геоложки и геофизични наблюдения. 
Към края на XX в. се формира твърде-
нието, че в сравнение с повишаващата 
се точност в измервателните средства 
на един вид геофизични изследвания, 
използването на комбинация от ме-
тоди осигурява далеч по-богата ин-
формация за подземния обект (Erkan, 
2011). Голяма част от изследванията 
на кухини през последните 15 години 

са проведени именно по този начин – 
като комбинация от гравиметрични и 
георадарни измервания, изследване-
то на електрическо съпротивление на 
прав ток, капацитивно съпротивле-
ние, индуцирана поляризация и земна 
проводимост (Brown, 2011); гравиме-
трични и електромагнитни измерва-
ния и изследването на естествения по-
тенциал (Lange, 1999); гравиметрия, 
електрическо съпротивление и елек-
трическа томография (McGrath, 2002). 
През 2011 г. е публикуван сравнителен 
анализ на трите най-популярни мето-
да за локализиране на кухини – грави-
метрия, магнитометрия и георадарни 
измервания. Резултатите от методите 
са равностойни на дълбочина до ня-
колко метра във варовик, но с увели-
чаването на дълбочината и промяна 
на характеристиките на средата, ка-
чествата на магнитометрията и геора-
дарните изследвания отстъпват пред 
измерванията с гравиметър.
Повече от половин век изследванията 
на подземни кухини привличат вни-
манието на специалистите. Гравиме-
тричните методи се утвърждават като 
водещ подход, чиито предимства се 
увеличават съществено през послед-
ните 20 години, както поради разви-
тието на измервателната техника, така 
и заради възможностите им за интег-
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рирането им в различни изследова-
телски системи. 
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В моретата около Балканския 
полуостров има над 21 000 ос-
трова, които основно са част от 

териториите на Гърция, Хърватия и 
Турция. България не е сред държавите 
в Европа с голям брой морски остро-
ви. По течението на р. Дунав страна-
та ни има 48 острова, а в Черно море 
– само няколко. Те носят имената на 
православни светии. Точният брой на 
островите ни в Черно море е спорен (4, 
5 или 6). Въпрос на гледна точка. В са-
мото море има малко острови, заради 
специфика на геоложкото му минало. 

Кои са българските острови в Черно 
море?

Св. Иван
Най-големият български остров в Чер-
но море е Свети Иван (Свети Йоан). 
Неговата площ е 0,66 km2. Разполо-
жен е на близо километър от Стария 
град на Созопол (полуостров Столец). 
Издига се на 33 m над морското ниво. 
В наши дни на острова има функцио-
ниращ сонарен фар, част от навигаци-
ята по Южното Черноморие. 

Българските острови в Черно море

Автор: Димитър Желев

Остров Св. Иван. Снимка: Уикипедия

Статия от брой 65 на сп. “Българска наука”
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Интересна е историята на острова, 
която е в основата на засиления архе-
ологически интерес през последните 
години и възможността островът да се 
превърне в туристическа атракция. В 
античния период на острова е издиг-
нат голям храмов комплекс с огромна 
бронзова статуя на Аполон, дело на 
скулптора Каламис. В ранното сред-
новековие на острова е изграден храм, 
посветен на Света Богородица, който 
навярно е бил част от по-голям мана-
стирски комплекс. На острова са от-
белязани периоди на упадък и на съ-
зидание. През 1263 г. е построен нов 
съборен храм „Св. Йоан Предтеча”. 
Силен подем има през XIV век, когато 
византийският император Йоан V Па-
леолог издава грамота, която обявява 
манастира на острова за царски. 

Тежки времена за православната оби-
тел настъпват през османския пери-
од, когато на няколко пъти храмови-
ят комплекс е унищожаван напълно. 
Турците окончателно сриват обител-
та през 1629 г., за да не позволяват на 
казашки пирати да ползват манасти-
ра като убежище. Самите монаси от 
острова се изселват на остров Халки, 
един от Принцовите острови в Мра-
морно море. По време на Руско-тур-
ската война от 1828-1829 г. на острова 
действа руски лазарет. 

От 1985 г. се провеждат археологиче-
ски дейности на острова. През 2010 г. 
островът привлича световното внима-
ние след като археоложката бригада, 
начело с проф. Казимир Попконстан-
тинов, в развалините на манастира от-
крива мощи на Свети Йоан Кръстител. 
Последвалите лабораторни анализи в 

Островите в района на Созопол. Google Maps
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западни научни центрове не отхвър-
лят тезата на българските археолози, а 
дори привеждат доказателства в ней-
на полза. Това засилва още повече ин-
тереса към малкото парче земя.
  
Св. Кирик
Остров Св. Кирик, понякога наричан 
Св. Кирил или Св. Кирик и Юлита, е 
разположен северозападно от Созо-
пол. Площта му е от 80 дка. От 1927 г. 
островът е свързан с вълнолом до кон-
тиненталната част, като по този на-
чин оформя Созополския залив. Това 
дава основание да не се възприема 

като остров, ако вълноломът се счита 
за провлак. Свети Кирик представлява 
интерес за архелозите в България и се 
предполага, че на него е имало свети-
лище на Аполон.

Свързаният с вълнолом остров Св. Ки-
рик към Стария Созопол. Google Maps
След Ньойския мирен договор, когато 
на България е забранено да има редов-
на армия, на острова се изгражда учи-
лище за „рибари”, където всъщност 
кадрите от военноморското училище 
във Варна са прехвърлени. На острова 
има множество масивни военни сгра-

Свързаният с вълнолом остров Св. Кирик към Стария Созопол. Google Maps

Брой 80, лято 2015
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ди. В наши дни островът е част от ар-
хитектурния резерват „Созопол”. 
  
Св. Петър
Свети Петър е остров с площ от едва 
15 дка. Височината му е около 9 m и 
е разположен в близост до остров Св. 
Иван и полуостров Столец. Наричан 
е още „Островът на птиците”, заради 
колониите от гнездящи птици. До XIX 
в. в историческите източници не се 

откриват сведения за малкия остров. 
Сред местните се носят легенди, че 
може би се е отделил от Св. Иван през 
последните столетия в резултат на зе-
метресение. За това няма убедителни 
доказателства и това събитие е по-ско-
ро част от местните митове. На остро-
ва има следи от параклис и керамика.
Трите острова (Св. Иван, Св. Кирик и 
Св. Петър) са местообитание за над 
70 вида птици. Най-голямата коло-

Остров Св. Петър. Снимка: Уикипедия

Островите Св. Иван, Св. Петър и Св. Кирик на залез слънце. Снимка: Уикипедия
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ния от средиземноморски жълтокра-
ки чайки (Larus michahellis) гнезди на 
островите. От 1993 г. остров Св. Иван 
е със статут на защитена територия. 
Любопитен факт е, че на острова е 
единствената популация на интроду-
цирания през 1934 г. заек подземник 
(Oryctolagus cuniculus). 

Змийскии остров
Остров Св. Тома е популярен повече 
сред хората с името Змийски остров. 
Островът е част от резерват „Ропота-
мо”, а административно е в землище-
то на община Приморско. Наричан е 
„змийски”, защото водите край остро-
ва осигуряват добро местообитание за 
много водни змии. Островът е разпо-
ложен северно от устието на р. Ропо-
тамо, в близост до лагуната Аркутино. 
Площта му е 12 дка. Островът не тряб-
ва да се бърка с другия остров с името 
Змийски в Черно море, който е прите-
жание на Украйна и е значително по-
голям. 

Сред ботаниците островът е известен 
с голямата популация на кактуси от 
рода Опунция (Opuntia). Кактусите 
не са местни за Европа растения, а са 
пренесени на континента от Амери-
ка. Въпросните бодливи растения на 
острова попадат през 1933 г., когато 
лично цар Борис III ги е засадил там. 
Те са намерили добри условия и бързо 
са заели значима част от територията, 
ставайки част от островния ландшафт. 
Сред тях добро местообитание намира 
редкия и защитен вид гризач гюнте-
рова полевка (Microtus guentheri). 
 
Св. Анастасия
Островът е известен между 1945 и 1990 
г. като Болшевик. Намира се в Бурга-
ския залив между нос Св. Анастасия и 
нос Атия. Изграден е от вулканични 
скали и е с площ от 0,01 km2. През ко-
мунистическия период островът е из-
вестен затвор.

В миналото на острова е имало пра-
вославен манастир. Сведения за това 

Змийският остров. Снимка: Уикипедия
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се намират в историческите извори 
от XIV век. Редица пътешественици 
са посещавали острова и са описва-
ли манастирския комплекс (в това 
число и Евлия Челеби). Островът е 
бил жертва на нападения от казаци и 
на него са били настанявани турски 
войски за охрана на брега от руския 

флот. След възстановяването на бъл-
гарската екзархия през 1870 г. мана-
стирът остава в диоцеза на Вселен-
ската патриаршия. Едва през 1905 г. 
е предаден на българските църковни 
власти. След Деветоюнския преврат 
от 1923 г. манастирът е трансфор-
миран в затвор – над 130 политиче-
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ски дейци за изселени на острова.
В наши дни сградите на  острова отно-
во са под властта на Българската пра-
вославна църква. На него има навига-
ционен фар. Текат възстановителни 
дейности по манастирския комплекс. 
На острова има възможност за нощув-
ки, има и ресторант. Община Бургас 
залага големи надежди на развитието 
на острова като проспериращ туристи-
чески обект в бъдеще.

Любопитен факт е, че на острова са 
снимани два филма. През 1958 г. Ран-
гел  Вълчанов заснема филма „На мал-
кия остров“ по сценарий на Валери 
Петров, а през 2010 г. режисьорът Ка-
мен Калев използва острова за сним-
ките на българо-шведската филмова 

продукция „Островът“. 
 
Старият Несебър
Доста спорен въпрос остава дали Ста-
рият Несебър е бил остров. В наши дни 
той е свързан с континенталната част 
чрез укрепен път върху провлак, кое-
то го прави полуостров. Самият път е 
изграден върху естествена пясъчна 
връзка, която е свързвала острова с 
континенталната част през ХХ век. В 
географията такава брегова форма се 
нарича томболо – бивш остров, кой-
то е естествено свързан с континента 
чрез тънка пясъчна коса. Преди мно-
го, много години Старият Несебър е 
бил остров, а вследствие на движения-
та на морската вода (теченията в нея), 
той е бил свързан с естествена пясъчна 

Остров Св. Анастасия. 
Снимка: http://heritages.info/
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връзка. Върху тази тънка пясъчна ли-
ния е прокаран шосейният път, където 
е прословутата вятърна мелница. 

Изглед към класическо томболо (япон-
ския остров Шодо). Старият Несебър 
е подобен къс скала, свързан с конти-
нента чрез естествена пясъчна връзка. 
Познанията си на тема Българско чер-
номорско крайбрежие може да тества-
те в тестовата ни игра.
 

Естесвена ли е връзката между Стария 
град и континента? 
Снимка: Уикипедия
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Автори: Димитър Желев и Евгения Сарафова

Племената, които не ги лови цунами

В 00:58:53 на 26 декември 2004 г., 
западно от бреговете на Сума-
тра, е регистриран трус с магни-

туд от 9,3 по скалата на Рихтер. Това е 
най-голямата стойност, регистрирана 
от сеизмограф. Трусът продължава 
около 10 минути, което е без аналог 
в исторически времена. Следват вто-
рични трусове, цунами, стотици хи-
ляди загинали и изчезнали, щети за 
милиарди долари по бреговете на Ин-
дийския океан. Един малък островен 
народ в близост до епицентъра се спа-
си, без да даде жертви. Представяме 
ви историята на андаманците. 

Сеизмична карта на Индийския оке-
ан от декември месец 2004 г. 
Карта: Уикипедия

Андаманците са коренните жители 
на Андаманските острови в Индий-
ския океан. Наброяват няколкостотин 
души. От племето на великите андама-
ни са останали около 50 души, от пле-
мето джарава – около 300 и от племето 
онге – около 100 души. Остров Сенти-
нел обитават сентинелци, които из-
бягват контакт с външни хора и числе-
ността им е неизвестна. Последните са 
известни с агресивното си поведение 
спрямо всеки чуждоземец на остро-
ва. Племето джангил вече е напълно 
изчезнало. Правителството на Индия 
провежда противоречива политика по 
тяхно отношение, вследствие на коя-
то може да се каже, че племената са в 
изолация и изживяват последните си 
дни.

Разположението на Андаманските 
острови в Индийския океан. 
Карта: Уикипедия

Статия от брой 79 на сп. “Българска наука”
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Андаманските острови
Андаманските острови са архипелаг 
от 325 острова в Бенгалския залив на 
Индийския океан. Протокът на десе-
тия градус ги отделя от разположени-
те на юг Никобарски острови, заедно 
с които са част територията на Индия. 
Архипелагът е с площ от 8249 km2, 
най-високата му точка е на 732 m (Се-
дъл Пийк). Произходът на островите е 
свързан с вулканична дейност и архи-
пелагът се явява продължение на Ма-
лайския архипелаг от юг и на бирман-
ските планини от север. Природата е 
характерна с много ендемични видо-
ве.

На архипелага живеят над 350 000 
души, като броят на хората от местни-
те племена е под 1000. Основната част 
от  населението са потомци на заселе-
ни през колониалния период тамили, 
бенгалци и пенджабци. Столица е град 
Порт Блеър.

Произход
Андаманците са полуномадски пле-
мена. Поминъкът им е свързан с лов и 
събирачество. В момента андаманци-
те населяват вътрешните части на Ан-
даманските острови и малкия остров 
Сентинел. След обявяването на неза-
висимостта на Индия част от тях са 
преселени на остров Страйт. Полити

Архипелагът Андамански острови. Снимка: Уикипедия
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чески островите попадат в територия-
та на Индия, но се намират близо до 
бреговете на Мианмар. Андамански-
те острови се състоят от Северен Ан-
даман, Среден Андаман, Южен Анда-
ман, Малък Андаман, Ратленд и други 
малки острови.

Снимка на андаманска двойка от 
края на XIX век. Снимка: Уикипедия

Съществува хипотеза, че андаманците 
са потомци на африкански роби, пре-
търпели корабокрушение при транс-
портирането им от португалски кораб. 
По-вероятният възглед е, че са негри-
ти – тъмнокожо туземно население за 
Югоизточна Азия. По този начин те 
следва да са родственици на народи-
те семанг от полуостров Малака, ати и 
аета от Филипините. Физиологически 
са сравними и с африканските пиг-
меи, тъй като ръстът им е доста нисък 
– средно 1,43 m за мъжете и малко по-
малко за жените. Цветът на кожата им 
варира от черна до червено-кафява 
(при племето онге).

Андамански рибари. 
Снимка: Уикипедия

Брой 80, лято 2015
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История
Завоюването на островите от Англия 
през XVIII век и колонизацията до-
вежда до избухването на епидемии и 
измирането на голяма част от населе-
нието – доста често срещано явление 
в миналото, когато две общности от 
различни части на света за пръв път 
са контактували. При пристигането 
си англичаните заварват 12 племена 
с численост около 5000 души. В нача-
лото на XX век населението наброява 
само 625 души. Преди пристигането 
на европейците островите привличат 
много авантюристи, араби, търговци

 на роби, малайски и китайски пирати. 
В края на XVIII век на островите се ус-
тановява пристанището на индийския 
адмирал Каходжи Ангрия от войн-
ствената каста Маратха. Той е считан 
от европейците за пират. Нееднократ-
но той е залавял морски съдове на ни-
дерландци, португалци и англичани и 
остава непобедим до смъртта си през 
1729 г. През 1789 г. британския офи-
цер Арчибалд Блер основава на Юж-
ния Андамански остров колония за за-
творници и военен пост. В наши дни 
селището е известно като Порт Блеър 
и главен град. 
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По време на Втората световна война 
архипелагът е окупиран от японците, 
а с независимостта на Индия, става 
част от новата огромна азиатска дър-
жава. През 1970 г. индийското прави-
телство изселва племето на Великите 
андаманци от остров Грейт Андаман 
на остров Стрейт. В наши дни на ос-
тровите са заселват преселници от 
континентална Индия, което е един от 
факторите, които ограничават терито-
рията на андаманските племена. 
 
Научен интерес
Коренните жители на Андаманските 
острови – андаманците, които днес 

са незначително малцинство, пред-
ставляват особен интерес за лингвис-
тиката и популационната генетика. 
Популярност набира хипотезата, че 
хората са се заселили на островите по 
време на ледниковия период, когато 
островите са били свързани по суша с 
континента. Генетични данни показ-
ват, че андаманците са останали изо-
лирани на архипелага в продължение 
на 30 000 до 70 000 год., от времето 
на ранните миграции на хората от Аф-
рика. Андаманските езици, говорени 
от тях, нямат връзка с други известни 
езици.

Андамански жени, снимани през 1876 г. Снимка: Уикипедия
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Цунамито от 2004 г.
Великите андаманци преживяват цу-
намито през 2004 г. без жертви. Също-
то се случва със сентинелите, с оренге 
и с джарава. Този факт шокира науч-
ните среди, тъй като в целия регион 
има стотици хиляди жертви. Оказва 
се, че племената имат познание как 
да преценят честотата и амплитуда-
та на морските вълни. Промяната на 
нормалната честота на вълните във 
вечерта на 26 декември 2004 г. ги е 
накарало да разберат, че нещо опасно 
предстои да се случи. В допълнение са 
разпознали странното поведение на 
дивите и домашните животни. Мно-
го скоростно туземците са се изнесли 

към височините на острова преди да 
ги застигне смъртоносната вълна на 
цунамито…
 
Останалите „цивилизовани“ острови-
тяни са били напълно неподготвени и 
са понесли огромни жертви. Местното 
население на близко разположените 
Никобарски острови е понесло също 
големи жертви. Там повечето мест-
ни хора (племената на никобарците и 
шомпените) са отдавна асилимирани 
и са загубили традиционния си начин 
на живот и древните познания за при-
родата. 

ЗЕМЯ
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Преди няколко седмици се на-
вършиха четири години от 
най-тежката ядрена авария в 

японската история. Едва ли могат да 
се забравят драматичните събития от 
11.3.2011 г., когато след силно земетре-
сение в близост до най-големия япон-
ски остров Хоншу и последвалите въл-
ни „цунами“ бяха нанесени сериозни 
щети на префектурите Ивате, Мияги 
и Фукушима. Още по-страшното пред-
стоеше, когато охладителната система 
на атомната централа „Фукушима I“ 
отказа и три от шестте й реактора се 
разтопиха, разпространявайки  сил-
но радиоактивно замърсяване в целия 
регион. Десетки хиляди загинаха под 
рухналите сгради заради приливна-
та вълна, а повече от 300 000 души 
бяха евакуирани заради опасността 
от радиоактивно натравяне. Въпреки 
правителствените усилия и междуна-
родната подкрепа, четири години след 
тази трагедия японското общество из-
глежда все още не се е възстановило 
от шока, а пред страната стоят същи-
те труднопреодолими предизвикател-
ства.

Бъдещето на ядрената енергетика
Преди аварията едва ли много хора 
са знаели, че в страна като Япония, 
известна със силните природни 

бедствия (земетресения, тайфуни, 
цунами и вулканична активност), има 
атомни електроцентрали. Всъщност 
30 % от произведената електроенергия 
идва именно от тях, като е било 
планирано след изграждането на 
още няколко мощности този процент 
да нарасне до 40 %. Според данни на 
Министерството на икономиката, 
търговията и индустрията в страната 
има 18 атомни електроцентрали, две 

Автор: Драгомир Касъров - Магистърската програма “История 
и съвременно развитие на страните от Източна Азия

Четири години след Фукушима

Карта на земетресението от 11.03.2011 в 
региона Тохоку

Статия от брой 77 на сп. “Българска наука”
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от които са в процес на строеж, но в 
последствие са замразени. Една от тях 
е централата Намие-Одака, отново в 
префектура Фукушима. Със своите 53 
доскоро функциониращи реактора, 
Япония се нарежда на трето място в 
света след САЩ (104) и Франция (59).
Предвид природните и географски 
особености на страната, мнозина биха 
задали логичния въпрос – защо трябва 
да се разчита толкова много на ядрени 
мощности с оглед на опасностите, 
които крият. Като основна причина 
може да се посочи все по-голямата 
консумация на енергия, но не само. 
Япония е на трето и четвърто място в 
света съответно по брутен вътрешен 
продукт  и покупвателна способност, 
изпреварвана от САЩ и Китай, като 
зад тези внушителни резултати стои 
един добре балансиран производствен 
сектор, базиран както в страната, 
така и в чужбина. Въпреки че е 
изключително бедна на природни 
ресурси и суровини за промишлеността 
си, чрез международната търговия и 
оптимизация на разходите, липсата 
им не представлява толкова сериозен 
проблем за националната икономика. 
Нуждата от енергийни източници 
се определя като далеч по-сериозна 
пречка за поддържане и развитие на 
индустриалния капацитет на страната. 

Поради редица причини, сред които 
географската отдалеченост от нефтени 
и газови находища и политическите 
ангажименти, заради които не могат 
да бъдат реализирани съвместни 
енергийни проекти с големите съседи 
на азиатския континент – Китай и 
Русия, островната държава винаги е 
търсила нови начини за задоволяване 
на нуждите си със собствени сили. 
Това най-често се постига с внос на 
горива, слънчева, хидро и геотермална 
енергия, но те не достигат.  

Освен това Япония е една от малкото 
страни, които са заложили в 
националната си политика конкретни 
стъпки за стриктно спазване на 
протокола от Киото, регламентиращ 
намаляването на емисиите парникови 
газове, което допълнително налага 
намаляване на използването на 
изкопаеми горива. Заради по-
високия процент добивана енергия, 
разработването и разгръщането на 
ядрените мощности се възприема и 
като начин за справяне с екологичните 
проблеми. Това е и в съответствие с 
концепцията за „нисковъглеродно 
общество“ (Low Carbon Society), 
която беше обявена още през 2008 
г. от министър-председателя Ясуо 
Фукуда, който постави високата 

ЗЕМЯ
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цел до 2050 г. Япония да понижи 
емисиите парникови газове с 60-80 
%. Без съмнение, в тази стратегия се е 
разчитало на развиването на ядрената 
енергетика, предвид обявените 
планове за строеж на още няколко 
централи. Обществената подкрепа 
за подобен тип мерки винаги е била 
силна, не само заради традиционата 
връзка на японеца с природата (около 
73 процента от територията на страната 
е покрита с гори, релефът е планински 
и не е годен за селско стопанство и 
трудно би бил урбанизиран), но и 
заради Китай, който в японските медии 
все по-често се посочва като пример за 
безотговорност към околната среда за 
сметка на икономическия възход.
Ограничената площ също е сериозен 
фактор, заради който ядрените 
електроцентрали са предпочитан 
енергиен източник. Въпреки че 
добивът на слънчева енергия 
се увеличи след събитията във 
Фукушима главно благодарение на 
държавни субсидии за инсталация 
на соларни панели върху жилищните 
сгради, заради високата гъстота на 
населението и съсредоточаването му 
в жилищни кооперации с по-малка 
площ за сметка на вертикалното 
си разположение, енергията от тях 
трудно може да задоволи нуждите 

на собствениците си, камо ли да 
осигурява енергия за индустрията. 
Доказателства за това са и проекти за 
поставяне на плаващи соларни панели 
върху речните корита, язовирните 
водни басейни (на снимката), както 
и изграждането им върху изкуствени 
острови. За пример може да послужи 
най-голямата централа за добив 
на слънчева енергия в Япония –
Нанацуджима в провинция Кагошима, 
която покрива площ от 1,270,000 кв.м 
с годишен капацитет от 78,800 мгв/ч. 
и ще редуцира въглеродните емисии 
с 25 000 тона годишно. Може би 
най-амбициозният проект, обявен от 
японската агенция за аерокосмически 
изследвания (JAXA), е извеждането 
в космоса на орбитална слънчева 
централа до 2025 г. Това, заедно с 
плановете на японската корпорация 
„Шимизу“ за поставяне на пръстен 
от соларни панели на Луната, са 
само примери за това колко сложна е 
ситуацията с намирането на място за 
соларни панели както на японската 
суша, така и в нейните териториални 
води. 

Добивът на геотермална енергия е 
затруднен главно заради находищата, 
които са в планински райони, и 
опасенията на хората са, че така ще 

Брой 80, лято 2015
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се засегнат местните екосистеми. 
За японеца покриването на даден 
участък със соларни панели е еднакво 
разхищение на земя, както примерно 
застрояването му. 

След събитията в АЕЦ Фукушима 
страната беше разтърсена от 
масови протести против добива 
на ядрена енергия и призиви да се 
засили развитието на алтернативни 
енергийни източници. С право може да 
се заключи, че японското правителство 
изпадна в сложна ситуация и трябваше 
да вземе трудно решение – да устои 
на обществения натиск или да спре 
ядрените мощности. Беше избран 
вторият вариант и всички централи 

бяха спрени с цел инспекции, 
оставяйки страната без нито един 
работещ реактор за първи път от 1970 
г. насам.  

Плаващи соларни панели в язовира Ямакура 
префектура Чиба

Демонстрации срещу ядрената енергетика 
в Япония
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Въпреки че четири години по-късно 
мнението на хората не се е промени-
ло особено, министър-председателят 
Шиндзо Абе обяви, че ще положи уси-
лия за възстановяването на ядрени-
те мощности и възвръщането на този 
ценен за Япония енергиен източник. 
Впрочем това решение е напълно раз-
бираемо, като се имат предвид по-го-
ре изложените парични. Още през 
юли 2012 г. реактори 3 и 4 в центра-
лата Ои започват работа, въпреки об-
ществения натиск, и отново са спрени 
за профилактика, след като се намес-
ва районния съд в префектура Фукуи.  
По-пресен пример е този от февруари 
2015 г., когато стана ясно, че компани-
ята Kansai Electric Power Co., собстве-
ник на централите Михама и Такаха-
ма отново във Фукуи, ще се обърне към 
ядрения регулатор на Япония с искане 
те да бъдат пуснати в експлоатация от-
ново.

Недоверие в държавните 
институции
Независимо от политическите обеща-
ния и икономическите условия, клю-
чов момент тук е факторът сигурност. 
Вярно е, че до тази трагедия се стиг-
на след изключително силното земе-
тресение с магнитуд 9.0 по скалата 
на Рихтер (най-силното до момента 

в Япония и четвърто по сила в света) 
и цунами с височина 10 метра. Освен 
това епицентърът беше прекалено 
близо до брега, което не остави почти 
никакво време за реакция. 

Трябва да се отбележи обаче, че според 
доклада на независимата комисия за 
разследване на катастрофата, органи-
зирана от компанията собственик ТЕ-
ПКО (Tokyo Electric Power Company), 
всички причини са били предвидими 
и не са предприети предварителни 
мерки в случай на земетресение и цу-
нами. Не е направена оценка на въз-
можните вторични щети, които могат 
да възникнат след такова бедствие. 
Още повече, в последствие се оказва, 
че почти всички японски ядрени цен-
трали са незащитени в случай на ви-
соки приливни вълни. Последвалото 
национално разследване на събитията 
препотвърждава изводите на незави-
симата комисия, като за пример може 
да послужи изказването на професор 
Кийоши Курокава от Токийския уни-
верситет, че инцидентът в никакъв 
случай не може да се определи като 
природно бедствие, а е катастрофа 
вследствие на човешка дейност, която 
е могла и е трябвало да бъде предвиде-
на и предотвратена. Последствията от 
нея е трябвало да бъдат посрещнати с 

Брой 80, лято 2015
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далеч по-решителна човешка намеса. 
Сред изводите на комисията е и след-
ното изречение – „Правителствата, 
регулиращите органи и компанията 
оператор не са демонстрирали чувство 
на загриженост за човешкия живот и 
общество.“

Професор Татсухико Кодама, дирек-
тор на радиоизотопния център към 
Токийския университет, стига много 
по-далеч. В своята реч пред комиси-
ята по здравеопазване, труд и соци-
ално подпомагане на долната камара 
на японския парламент на 27.07.2011 
г. той изключително разгорещено  
представи изводите си, подкрепени с 
научни доказателства, според които 

японското правителство подценява 
количеството изпуснати радиоактив-
ни частици, а то е много по-голямо 
от това след атомната бомбардировка 
над Хирошима. Също така той изрази 
своя гняв заради бавните действия на 
правителството и настоя да се вземат 
бързи мерки, насочени към обеззара-
зяване на засегнатите райони, като се 
отдели изключително внимание на 
децата. Потвърждение на думите му 
е официалното становище на несъ-
ществуващата вече Агенция за ядрена 
и индустриална безопасност, според 
което  след аварията във Фукушима  е 
бил изпуснат 168.5 пъти повече от ра-
диоактивния материал Цезий-137. 

Активисти на  „Грийнпийс“ протестиращи в 
Токио
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Всички тези становища се стоварват 
като чук върху компаниите, занимава-
щи се с ядрена енергетика, и особено 
върху държавните институции. Дове-
рието към тях  ерозира до голяма сте-
пен заради знаците на неподготвеност 
и некоординираност, които допълни-
телно объркват хората. Един от по-
следните примери за това е репортаж 
на австралийската телевизия АВС, от 
който се разбира, че жители на Фуку-
шима сами изследват децата си за рак, 

тъй като смятат, че властите крият ис-
тинските мащаби на заразяване. Дру-
ги подобни случаи, документирани 
от чуждестранни медии, разказват за 
хора, които провеждат почвени тесто-
ве в зони, обявени за „безопасни“, и са 
решени да ги използват като доказа-
телство в искове срещу ТЕПКО и дър-
жавните институции, занимаващи се с 
обществената безопасност.

Наото Мацумура – последният човек във Фукушима

Брой 80, лято 2015
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Последната история, която обиколи 
всички по-големи медии и дори се по-
яви на страниците на някои български 
сайтове, е свързана с Наото Мацумура 
– единственият човек, останал в сил-
но замърсената радиоактивна зона, 
защото иска да помага на множество-
то изоставени животни. Всеки ден той 
се грижи за домашни кучета и котки, 
щрауси, диви свине и крави, без да се 
страхува за здравето си, като казва, че 
и без това човек след 20-30 години за-
почва да се разболява от всякакви бо-
лести. Неговите последни думи към 
водещия на това необикновено интер-
вю са: „всички ние бяхме изоставени 
от правителството“.

Социално напрежение 

Иваки е сред градовете с най-голям 
брой евакуирани след аварията във 
Фукушима. Миналата година там са 
били настанени около 24 000 души, 
които са живеели на север в близост 
до радиационната зона. Сатоми Ино-
коши и нейните приятелки изпитват 
страх, че градът им се променя, но 
не за добро. Цените на земята скачат 
почти двойно заради заселването на 
други хора, които дори не са от опас-
ната зона. Стотици работници, пома-
гащи за обеззаразяването, също биват 

настанени в хотели или набързо из-
градени общежития. Със стечение на 
времето обаче се наблюдава промяна 
на отношението към новодошлите. 
Много от жителите на Иваки изпитват 
недоволство заради това, че държава-
та изплаща компенсации на постра-
далите и по този начин те стават срав-
нително богати за стандартите на този 
работнически град, чиято икономика 

се върти около близките въглищни 
мини и пристанището. Страхът от ра-
диациата също допринася за разделе-
нието в това малко общество. Почти 
никой не посещава развлекателния 
квартал, тъй като често се стига до ин-

Уличен надпис който гласи „Жертви от Фукушима 
– махайте се“

ЗЕМЯ
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циденти с работниците.   

Евакуираните хора също не се чувст-
ват добре в подобна среда, те често 
се затварят във временните си жили-
ща, не комуникират със съседите си и 
странят от жителите на града. На тях 
им е забранено да се върнат по родни-
те си места, където са оставили всич-
ките си вещи. Местните не са против 
компенсациите за пострадалите, но са 
недоволни от начина на определяне 
на сумите. Те се чувстват натоварени 
да помагат на хора, които получават 
много повече пари от тях и живеят без 
да плащат наем във временните жи-
лища.

През януари 2013 г. вандали трошат 

прозорци и хвърлят боя по коли, пар-
кирани в района на евакуираните, а 
месец по-рано из града се появяват 
надписи, приканващи пострадалите 
да напуснат. ТЕПКО е изплатила над 
41 милиарда долара обезщетения, но 
сумите варират според радиационни-
те нива, измерени в зоните, откъдето 
са се оплакали хората. Тази система 
изглежда напълно несправедлива и 
според самите пострадали. Така че-
тиричленно семейство от евакуиран 
град може да получи около един ми-
лион долара, а друго семейство, което 
живее в далечния край на града мал-
ко над половината от тези пари. Тази 
система не отчита, че и двете семей-
ства нямат право да използват старите 
си вещи и трябва да започнат от нула-

Временни жилища за евакуирани в град Сендай
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та. Град Иваки бива заобиколен от ра-
диоактивния облак, и въпреки че жи-
телите му са евакуирани за кратко, те 
получават разрешение да се завърнат. 
Компенсациите им са много по-малки 
– едва 1200 долара.

Евакуираните хора често биват обви-
нявани, че използват държавните по-
мощи, за да си купуват скъпи дрехи, 
къщи и автомобили и нямат желание 
да се връщат по родните си места. Ос-
вен това правителството е решило да 
изгради постоянни жилища за 1600 
души, които да им бъдат отдадени без-
възмездно. Според анкета, проведена 
през януари миналата година, повече 
от половината жители на Иваки из-
питват съжаление и симпатия към но-
водошлите, но същевременно и силна 
завист.

Други, въпреки че имат разрешение 
да се приберат, отказват да го напра-
вят и освобождават временните жили-
ща, опитвайки да се установят в града. 
Пример за това е село Каваучи на се-
вер от Иваки, където са се завърнали 
1476 души от всички 2758 регистрира-
ни в местната община. Това са главно 
възрастни, а младите предпочитат да 
потърсят препитание другаде. Причи-
ните за това са три. Освен страх от ра-

диация, много от децата в гимназията 
ходят до съседните градове на изток, 
но те са обезлюдени. Пътят до най-
близката гимназия отнема един час 
и малцина го предпочитат. Третата 
причина е финансова. Мнозина губят 
работата си, и въпреки усилията да се 
привлекат инвестиции и да се разкри-
ят работни места, засега са само сто-
тина и то на нископлатени позиции. 
Това се наблюдава не само в Иваки, но 
и в другите градове, приели евакуира-
ни, като няма изглед положението да 
се промени в скоро време.

Поглед към бъдещето
Ясно е, че най-прекият път за възста-
новяване на страната минава през 
рестарта на ядрените мощности. Най-
важното нещо, което трябва да се про-
мени, е да бъдат значително повише-
ни изискванията за безопасност на 
подобни стратегически обекти. Това 
далеч не е непосилна цел, като се има 
предвид високото технологично ниво 
и постиженията на японците в архи-
тектурата на своите сгради. Алтерна-
тивните източници на енергия могат 
да подпомогнат процеса по съживя-
ване на икономиката, като същевре-
менно се изпълняват и националните 
цели, свързани с опазването на окол-
ната среда. Никой не може да върне 
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жертвите, нито да възстанови домо-
вете на хората, но преодоляването на 
пропастта между общество и управля-
ващи може да стане след изнасянето 
на цялата истина за трагедията. Дове-
рието може да бъде върнато само чрез 
ясни знаци, че уроците от това разру-
шително събитие са научени и се пола-
гат усилия то никога да не се повтори.  

Допълнителна информация за 
реакторите: 
• http://www.photius.com/rankings/
n u c l e a r _ p o w e r _ r e a c t o r s _ b y _
country_2009.html
– Информация за екологичната 
политика на Япония
• http://www.env.go.jp/en/policy/
plan/intro.html – Ясуо Фукуда за „нис-
ковъглеродно общество“
• http://ourworld.unu.edu/en/
japan-as-a-low-carbon-society – Ос-

новно за японската география
• https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/
ja.html – Японски плаващи слънчеви 
електро централи
• http://www.comeforwhat.com/
post-283-world-s-largest-floating-
solar-power-plant-wi l l -soon-be-
introduced-in-japan.html – Соларата 
централа в Кагошима.
• http://www.power-technology.
com/projects/kagoshima-nanatsujima-
mega-solar-power-plant/ – Космиче-
ска соларна централа планове
• http://motherboard.vice.com/
read/japan-plans-to-have-a-power-
plant-into-space-in-a-decade – Япон-
ската космическа агенция
• http://global.jaxa.jp/ - Планове-
те за рестарт на ядрената енерге-
тика
• h t t p : / / w w w . e i a . g o v /

Шинтоистки свещеници отслужват служба в „града-
призрак“ Намие, префектура Фукушима
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todayinenergy/detail.cfm?id=19951 – 
Относно общественото мнение и 
рестартирането на програмите
• http://bellona.org/news/nuclear-
issues/2014-03-three-years-fukushima-
japanese-anti-nuke-sentiment-strong-
fading-street – Рестартиране на 
ядрени реактори 
• http://ajw.asahi.com/article/
b e h i n d _ n e w s / s o c i a l _ a f f a i r s /
AJ201502030042
• http://www.bbc.com/news/
world-asia-26984113 – Абе за възста-
новяването на ядрената енергетика
• h t t p : / / w w w . e i a . g o v /
todayinenergy/detail.cfm?id=19951
• http://www.japantimes.co.jp/
news/2014/12/15/national/abe-set-
boost-efforts-revive-nuclear-power-
election/#.VRgIBuHz7wo – Примери 
за недоверието към властите
• h t t p : / / e n e n e w s . c o m / t v -
fukushima-residents-govt-lying-im-
really-worried-many-children-same-
sick-nosebleeds-rashes-incredible-

fatigue-white-blood-cells-decreased-
radiation-levels-school-100-times-
normal-video – Количества радиация 
изпуснати от Фукушима
• h t t p : / / a j w . a s a h i . c o m /
art ic le/0311disaster/fukushima/
AJ201108278044 – Речта на професор 
Кодама (стенограма на японски и ан-
глийски език) 
• h t t p : / / d . h a t e n a . n e . j p /
sivad/20110730/p1 – Недоволство 
срещу жертвите
• http://www.japantimes.co.jp/
news/2014/08/31/national/fukushima-
fallout-solidarity-turns-resentment-
city-hosting-evacuees/#.VRcR2-Hz7wo
• http://www.nhk.or.jp/ohayou/
marugoto/2013/04/0426.html
• http://www.huff ingtonpost .
j p / 2 0 1 3 / 0 9 / 1 1 / f u k u s h i m a _
iwaki_n_3905527.html

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

достъп до него.

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

ЗЕМЯ



www.nauka.bg           293 

Ще се опитам в няколко по-
редни броя на списание 
„Българска наука” да ви за-

позная с някои видове дървета и хра-
сти, които се срещат из нашите пар-
кове и градини, понеже ми се струва, 
че те са малко познати. Сигурен съм, 
че тук ще се спрат и хора по-добре 
запознати от мен с тази област. Ще 
се радвам на всяка помощ. 

Споделете във форума на БГ Наука: 

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4976
Маклура ( Maclura pomifera )

Произхожда от Сев. Америка. Спада 
към сем. Черничеви (Moraceae). Дос-
тига от 8 до 15 м височина. Характер-
ни за маклурата са кръглите плодове, 
които достигат до около 15 см в диаме-
тър.

БИОЛОГИЯ
Дървета и храсти в нашите паркове и 
градини

Автор: д-р Чавдар Черников 

Статия от брой 31 на сп. “Българска наука”
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Албиция (Albizia julibrissin)
 
Името на род Албиция е дадено в чест 
на благородника Филипо дел Алби-
ци, който в средата на 18 век го внася 
в Европа от неговата родина Южна и 
Източна Азия. Спада към сем. Бобови 
(Fabaceae). Това е изключително кра-
сиво дърво и заради своите цветове 
често е наричано мимоза или копри-
нено дърво. На височина обикновено 
достига до 12 м.

Каталпа (Catalpa bignonioides)

Произхода му е от Югозападна Сев. 
Америка. На височина обикновено 
достига до 15-18 м. Принадлежи към 
сем. Bignoniaceae. Наричат го още ин-
дианско бобово дърво.
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Причинител и разпростране-
ние.

Кучешката тения (Ехиноко-
коза) е тенийно, паразитно 
заболяване с хронично проти-

чане, при което се уврежда най-често 
черният дроб, но е възможно да се за-
сегнат също белите дробове, бъбреци-
те, мозъкът и други органи. Разпрос-
транено е в почти всички страни от 
петте континента и се наблюдава най 
често през пролетно-летния сезон. 
Най-широко разпространение има в 
страните с развито говедовъдство и 
овцевъдство. 
Кучето е най-благоприятният кра-
ен гостоприемник у нас. По-често са 
заразени скитащите и овчарските 
кучета,отколкото ловните и домаш-
ните. Заболяването е широко разпрос-
транено и сред хората. Заболяват хора 
от двата пола и от всички възрастови 
групи. Наблюдава се по често при сел-
ското население, но се наблюдава тен-
денциозно нарастване на заболелите 
и при градското население. Кучешка-
та тения се определя като антропозо-
оноза, т.е. – заболяване, което се раз-
пространява, както сред животните, 
така – и сред хората. Причинителите 
на заболяването са паразити, които се 
отнасят към т.нар. биохелминти. По-
ради факта, че имат сложно развитие, 

защото освен от краен гостоприем-
ник (домашните и диви кучета, ча-
кали, хиени, лисици, рисове, койоти, 
порове и др.), те се нуждаят от меж-
динен гостоприемник (човек, сел-
скостопански животни – овце, кози, 
едър рогат добитък, коне, свине и др.).
Echinococus granulosus е най-мал-
кият тениид по кучето с дължина 
2,5 мм до 9 мм. Сколексът е малък, а 
ростелумът притежава 26-40 кукички. 
Тялото се състои от четири членчета, 
последното от които съдържа яйцата 
(онкосферите) на паразита, като всяко 
членче съдържа 400 до 800 яйца. Сре-
ща практически в цял свят, главно па-
сища, където съществува вероятност 
кучета да погълнат органи от заразени 
животни
Echinococus unilocularis е ларвната 
форма на кучешката тения. Предста-
влява еднокамерен мехур, изпълнен с 
бистра течност. Размерите му варират 
от орех до детска глава.

 

Автор: Дениз Нихат

Ехинококоза, Кучешка тения
(Echinococcosis, hydatid disease, Unilocular hydatid disease)

Статия от брой 28 на сп. “Българска наука”
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Хидатидна капсула
Загнояла хидатидна капсула

Причинител
Човешката ехинококоза (hydatidosis, 
или hydatid disease) се причинява от 
ларвните форми на цестодите (ленто-
видни червеи) от род Echinococcus: 
Echinococcus granulosus причи-
нява цистозна ехинококоза (cystic 
echinococcosis), която е най-често сре-
щаната форма. КУЧЕ
E. multilocularis причинява алвеоларна 
ехинококоза (alveolar echinococcosis). 
Засяга основно котки, защото ядът из-
точника – плъховете!
E. vogeli причинява полицистозна 

ехинококоза (polycystic echinococcosis)
E. oligarthrus е много рядка причина 
за човешка ехинококоза

Echinococcus granulosus scolex

E. multilocularis

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

достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
www.nauka.bg 
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Жизнен цикъл:

Достигнал до полова зрелост 
(Echinococcus granulosus – с дължина 
от 3 до 6 mm, за разлика от говеждата 
и свинската, които достигат няколко 
метра.)  пребивава в тънките черва 
на крайните гостоприемници, кучета 
или други месоядни. Полово зрелите 
проглотиди които се намират в края 
(в опашката) на глиста освобождават 
яйцата,  които преминават във фе-
калиите. С екскрементите на кучето те 
попадат във външната среда и замър-
сяват тревата, плодовете, зеленчуците 
и водата. Немалка част от тях полепят 
и по козината на кучето. След поглъ-
щане от подходящ междинен гостоп-
риемник (при естествени условия: 
овце, кози, свине, говеда, коне, ками-
ли и човек), яйцата се излюпват в тън-

ките черва и освобождават онкосфе-
ри,  които проникват активно през 
чревната стена и мигрират по кръво-
носната система до различни органи 
(бял дроб, бъбреци, панкреас, далак, 
главен мозък и дори окото), най-чес-
то до черния дроб или белия дроб. В 
тези органи онкосферата се развива 
в ехинококова циста,  която посте-
пенно се уголемява, произвеждайки 
протосколекси и дъщерни цисти, кои-
то изпълват цялата и празнина. При 
човека, свинята, коня ехинококовите 
мехури се локализират най-вече в чер-
ния дроб, а при преживните животни 
— в белия дроб. Ехинококовата киста 
(мехур), представлява ларвна форма 
на кучешката тения. За първите пет 
месеца от развитието си, кистата дос-
тига размери около 3-5 мм – колко-
то просено зърно. След петия месец 
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се формира фиброзна капсула, която 
е израз на защитна реакция от стра-
на на организма. По този начин той 
се опитва да ограничи развитието на 
паразита. Оттук нататък кистата расте 
в продължение на години и може да 
достигне размери колкото главата на 
новородено. Кистата има млечнобели 
собствени стени, които приличат на 
яйчен белтък. Стената и се състои от 
два слоя – хитинова и герминативна 
мембрана. Последната произвежда и 
„ражда” сколекси. Това са главичките 
на бъдещите тении. Те плуват свобод-
но в течността на кистата и формират 
т.нар. хидатиден пясък. Броят на ско-
лексите в една киста може да надхвър-
ли 2 милиона. Киста, която съдържа 
сколекси се нарича фертилна – плодо-
вита. При руптура (спукване) на такава 
киста, организмът е заплашен от ана-
филактичен шок поради навлизането 
на голямо количество чужди белтъци 
в кръвната циркулация. В случай, че 
преживее шока, милионите сколекси, 
които са попаднали по органите, за-
почват да растат и от тях се развиват 
нови ехинококови кисти. Състояние-
то се нарича вторична ехинококоза и 
е с лоша прогноза. Получава се как-
то след спонтанна руптура на мехура, 
така и на хирургическа намеса. В този 
случай, ако не се развие анафилакти-

чен шок, се развива генерализирана 
ехинококоза. Неблагоприятна е прог-
нозата когато тези кисти пораснат. Съ-
ществуват и афертилни кисти, които 
не съдържат сколекси. 

Заразяване
Крайният гостоприемник (месояд-
ни, най често кучето) се заразява чрез 
поглъщане на съдържащи цисти въ-
трешни органи на заразени междинни 
гостоприемници (най често се слчва 
да е овцата).  След поглъщането про-
тосколексите  евагинират (вдлъбват 
се), прикрепят се към чревната муко-
за (лигавица) , и се развиват в зрели 
форми  в рамките на 32 до 80 дни и 
живеят 5-6 месеца. И така цикълът се 
повтаря отново.
Човекът се заразява с яйцата на ку-
чешката тения основно от:
Не добре измити салати, марули, зеле, 
спанак, ягоди, лук, зеле, магданоз, 
както и плодове, които се събират от 
земята!
Вода, достъпна за животни, или от-
крити водоеми! 
Чрез директно вдишване (рядко)
Най често се засягат гледачи на сел-
скостопанските животни – овце, кра-
ви, кози и др., по време на млекодое-
не, обработка на вълна и пр.!
Ако човек изяде черен или бял дроб с 
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ехинококова киста, той няма да се за-
рази. Въпреки това, не се препоръчва 
консумацията на подобни продукти.

Същият жизнен цикъл се наблюдава 
при E. multilocularis (1.2 до 3.7 mm), 
със следните различия: крайните гос-
топриемници са лисици, а до по-мал-
ка степен кучета, котки, койоти и въл-
ци; междинните гостоприемници са 
дребни гризачи; ларвният растеж (в 
черния дроб) остава в пролиферати-
вен стадий, в резултат от инвазиране 
на околните тъкани.  
При E. vogeli (до 5.6 mm дължина) 
крайните гостоприемници са куче-
та; междинните гостоприемници са 
гризачи; ларвните стадии (в черен, 
бял дроб, други органи) се развиват 
вътрешно и външно, като образуват 
множество мехурчета.  
E. oligarthrus (до 2.9 mm дължина) 
има жизнен цикъл, който включ-
ва представители от сем.Felidae като 
крайни гостоприемници и гриза-
чи като междинни гостоприемници.   
Хората се заразяват при поглъщане на 
яйца , с последващо освобождаване 
на онкосфери  в тънките черва и раз-
витие на цисти , , ,  , ,   в раз-
лични вътрешни органи.

Клинични признаци
Инфекцията с: 
Echinococcus granulosus най-често не 
се забелязва с години, преди уголемя-
ващите се цисти да причинят призна-
ци на заболяване в засегнатите орга-
ни. Проявите на болестта зависят от 
месторазположението на нарасналата 
по размери ехинококова киста. Ин-
фекцията най често се добива в детска-
та възраст, но често могат да изминат 
години и дори десетилетия преди да 
се появят изразени клинични симпто-
ми. От времето на заразяването до по-
явата на първите признаци в резултат 
на опаразитяването с кучешка тения 
минават обичайно няколко години, 
нерядко до 10 и повече години. Най-
рискови по своите последствия са кис-
тите, разположени на територията на 
главния мозък, като симптоматиката е 
сходна на тази, свързана с развитието 
на доброкачествени и злокачествени 
туморни образувания. Със сериозни 
последствия и усложнения може да 
бъде свързана локализацията на кис-
тите в черния дроб, гръбначния стълб, 
бъбреците, белите дробове и пр. При 
засягане на черния дроб може да се на-
блюдават коремни болки, уголемяване 
в областта на черния дроб, запушване 
на жлъчния канал.  При засягане на 
белия дроб може да се наблюдава бол-
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ка в областта на гърдите (подребрие-
то), обриви, кашлица, задух, храчене 
на кръв. Ако имаме разкъсване (руп-
тура) на киста в белия дроб наблюда-
ва се внезапно откашляне на  голямо 
количество бистра, солена течност. 
Рядко се откашлят части от хитинова-
та мембрана (с вид на сварен белтък). 
Началото на болестните прояви може 
да бъде сравнително остро и неочаква-
но, при условията на привидно добро 
здраве и липсата на каквито и да били 
оплаквания. Това се случва, когато във 
връзка със значими физически уси-
лия, неочакван удар или дори спон-
танно.  Разкъсване на цистите може 
да доведе до развитие на треска, урти-
кария, еозинофилия, анафилактичен 
шок, както и разсейване на цистите.  
Echinococcus multilocularis засяга 
черния дроб като бавно растящ, де-
структивен тумор, с коремни болки, 
запушване на жлъчния канал и поня-
кога метастатични усложнения в бе-
лите дробове и мозъка.  
Echinococcus vogeli засяга главно чер-
ния дроб, където се развива и оказва 
влияние като бавно растящ тумор; 
развитието на вторични цисти е оби-
чайно усложнение ехинококовата кис-
та се спука. Изливът на течността, коя-
то се съдържа в кистата, притежаваща 
белтъчни и други чужди на органи-

зма молекули и съединения, може да 
предизвикат състояние на шок. Друго 
тежко усложнение е загнояването на 
самата киста, причинено от микроор-
ганизми. Сложни по своето развитие 
са случаите, при които в човешкото 
тяло на болния са се развили няколко 
кисти в различни органи. 

Лабораторна диагноза
Диагнозата на ехинококозата се осно-
вава най-често на ултразвукография, 
подкрепена от положителни сероло-
гични изследвания, ехографски, рент-
генологични, компютърно-томограф-
ски и други образни техники. Целта 
на тези изследвания е да се установи 
точната локализация на ехинококова-
та киста и нейната големина.

В помощ на диагностиката се използ-
ват и лабораторни тестове и изслед-
вания с оглед на промени в кръвната 
картина, както и за установяване на 
специфична и характерна промяна в 
имунологичната реактивност на забо-
лелия пациент. Доказване на специ-
фични за ехинококозата антитела се 
извършва с помощта на Елайза-тесто-
ве, чрез имунофлуоресцентна техника 
и реакция пасивна хемаглутинация.  
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Лечение и профилактика
Медикаментозно – Mebendazole 
400mg три пъти дневно в продълже-
ние на 30 дни. При необходимост кур-
сът се повтаря. 

Хирургично. Прилага се пункция на 
кистата на черния дроб под ехограф-
ски контрол. Много пациенти могат 
да се лекуват успешно и с медикамен-
ти, които се приемат продължително, 
понякога в повече от един курс на ле-
чение. Какво ще бъде лечението за-
виси от стадия на развитие на ехино-
коковите кисти. То се провежда след 
преценка от специалисти хирурзи, 
гастроентеролози и паразитолози. В 
момента както оперативното, така и 
консервативното лечение се заплащат 
от здравноосигурителната каса. Хи-
рургическата интервенция е един от 
най-популярните методи за лечение 
на ехинококозата, макар отстранява-
нето на паразитните маси да не е 100% 
ефективно. 

Индивидуалната профилактика при 
човека е свързана главно със стрикт-
ната лична хигиена на ръцете и гриж-
ливото измиване на плодовете и зе-
ленчуците преди тяхната употреба.
Стопански полезните кучета и тези 
които се отглеждат по домовете, пе-

риодично, по схема, задължително се 
подлагат на дехелминтизация ( обез-
паразитяване) на всеки 8 седмици/
Особено важен е ветеринарно-сани-
тарният контрол при клането на жи-
вотни.

Ехинококозните органи на животни се 
унищожават задължително.
При обработка на кожи от кучета или 
лисици да се използват ръкавици и 
специално работно облекло
При случай на наличието на по-голям 
брой кисти или при локализацията на 
кистата, непозволяваща хирургична 
интервенция – се провежда лечение с 
медикаменти.

Лабораторните изследвания за кучеш-
ка тения могат да се проведат в отде-
лите по паразитология към РИОКОЗ 
или в някои от частните лаборатории.
Средната годишна заболеваемост от 
ехинококоза за нашата страна се отчи-
та към 8-8,5 на сто хиляди население, 
което е един лош атестат за страната 
ни. 

Приетата през 2005 г. Програма за 
ограничаване на ехинококовите забо-
лявания следва да се провежда без-
компромисно. 
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Болните и оперираните от ехинококо-
за лица се съобщават задължително на 
РИОКОЗ и се диспансеризират за срок 
от 2 до 5 години, като периодично на 
6 месеца им се извършват контролни
прегледи и имунологични изследва-
ния. Целта на тази диспансеризация 
е ранно откриване на рецидиви на бо-
лестта. Всички членове от семейство-
то на откритите болни подлежат на 
клиничен преглед,рентгенологично и 
ехографско изследване, а така също и 
на имунодиагностика за установява-
не на семейна ехинококоза. Борбата с 
ехинококозата може да бъде успешна 
само ако се води комплексно от вете-
ринарните органи, медиците, кмет-
ствата и цялата общественост.
 
Предпазни мерки
Личните грижи в ежедневието за 
недопускане заразяване с кучешка 
тения са свързани с:  
– Прекъсване на всякакви контакти с 
бездомни и скитащи кучета.  
– Системно обезпаразитяване на до-
машните кучета.  
–  Измиване на ръцете след всяко 
занимание с домашно куче и особено 
преди хранене.  
–  Щателно миене на всички зеленчу-
ци и плодове преди тяхната консума-
ция, с особено внимание към листни-

те зеленчуци.  
– При никакви обстоятелства на пло-
щадките и терените, където играят и 
прекарват времето си деца, да няма 
достъп на каквито и да били кучета и 
котки.
Ръцете се мият ПРЕДИ всяко ядене и 
СЛЕД всяко пипане на игривото куче 
на съседа. Децата да се учат на същото.

Не разчитайте на това, че пясъчници-
те в градинките изглеждат чисти! Точ-
но там се изхождат животните! Ако ли 
пък от РИОКОЗ са ги дезинфектирали, 
имайте впредвид, че дезинфектантите 
са отровни не само за буболечките!

Кажете на своите приятели животно-
въди да уведомят ветеринаря и да му 
съдействат за унищожаване на ор-
ганите с ехинококовите кисти. Няма 
значение дали се обезпаразитяват ре-
довно. НЕДОПУСТИМО е храненето 
на кучетата с вътрешни органи!
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Яйцата с онкосферите са устойчиви 
във външна среда (плодове и зеленчу-
ци) до 1 година. При температура 1000 
С те загиват за половин минута. 
Библиография:
h t t p : / / w w w . a t l a s . o r . k r / a t l a s /
a l p h a b e t _ v i e w . p h p ? m y _

c o d e N a m e = E c h i n o c o c c u s % 2 0
granulosus
h t t p : / / w w w . b r i t a n n i c a . c o m /
E B c h e c k e d / t o p i c / 1 7 7 9 0 4 /
Echinococcus-granulosus
h t t p : / / w w w . z d r a v e - b g . e u / i n d e x .
php?option=com_content&view=article
&id=124&Itemid=170
http://www.lechitel.bg/newspaper.
php?s=4&b=115
http://www.puls.bg/illnes/issue_42/
part_3.html
http://www.sriokoz.com/documents/
temi/bolesti/Echinococoza.pdf
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95
%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%
D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%
D0%B7%D0%B0
http://www.evropea.com/kucheshka_
tenia.html

Този брой се посвещава на Дениз Нихат Мобин 
(1984-2010), един прекрасен приятел, винаги жаден за знания и нови 

приключения. Надяваме се, че Дениз е в един по-добър, по-красив свят.

Почивай в мир, докторе!
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За да могат да се дадат по – точ-
ни препоръки за първа помощ 
и последващото лечение, при 

ухапване от отровни змии в България 
е добре преди това хората да бъдат за-
познати с отровния апарат и отровата 
на двата вида отровни змии, имащи 
значение у нас – пепелянка (Vipera 
ammodytes) и усойница (Vipera berus).

Отровен апарат при пепелян-
ката и усойницата?
И двата вида са представители на сем. 
Отровници (Viperidae) т.е. по отно-
шение на зъбите и отровния апарат 
се категоризират като соленоглифни 
(Solenogliphia). Това означава, че тези 
влечуги имат кухи, подвижни отровни 
зъби, разположени в предната част на 
горната челюст. Тези зъби са свързани 
с канали, които водят към отровните 
жлези. Самата отровна жлеза е дву-
делна и се състои от главна и спомага-
телна жлеза. Отделянето на отровния 
секрет става чрез контракции на дъ-

вкателния мускул (musculus masseter) 
и специфичния жлезен мускул 
(musculus constrictor glandule). Този 
тип отровен апарат е еволюционно 
най – напреднал и е характерен за От-
ровниците (Viperidae) и Кроталидни-
те змии (Crotalidae). Отровните зъби 
са разположени успоредно на горната 
челюст и при захапване се изправят 
почти перпендикулярно. 
При тези змии освен отровните зъби, 
по челюстите са разположени и сухи 
т.е. не свързани с отровни жлези – на 
горната челюст тези зъби са разпо-
ложени по криловидните кости и по 
долната челюст на мандибуларните 
кости. По горночелюстни кости при 
солиноглифните змии са разположе-
ни само отровните зъби, покрити от 
лигавични гънки.

Отровата при змиите?
Отровата на тези видове представлява 
жълта или безцветна, опалисцираща 
(блестяща) течност, със съдържание 

Някои аспекти при ухапванията от 
пепелянка (Vipera ammodytes) и
 усойница (Vipera berus)

Автори: д-р Красимир Христов, Марко Иванов, 
Георги Русев
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на около 30% сухо вещество около и 
около 70% вода. Самата отрова пред-
ставлява смес от пептиди (белтъци) 
със силно биологично въздействие и 
високомолекулни съединения, кои-
то бъбреците не могат да се отделят в 
урината. Затова отровата не може да 
бъде изхвърлена с урината и се откри-
ва в тялото на пострадалия до 2-3 сед-
мици след ухапването. Повечето то-
ксини обаче губят активността си след 
2-3 денонощия.

Променя ли се концентрацията 
на змийската отрова?
Принципно това не е възможно.

Когато отровата се получава директ-
но, в малки пипети или епруветки, от 
зъбите тя е с концентрация около 30% 
сухо вещество и 70% вода. Понякога 
при получаването на отровата в петри-
еви блюда, някои змии отделят по-го-
лямо количество слюнка, поради раз-
лични причини, най-вече заболяване, 
което прави отровата по-водниста и 
концентрацията на сухото вещество 
може да падне до 25-27 %. Това обаче 
не се дължи на синтезирането на по – 
разредена отрова – принципно няма 
такава. Прецизно получаваните про-
би винаги са с 30% сухо вещество, от 
което 90-92% са пептиди (белтъчини) 

Отровен апарат на пепелянка /V. ammodytes/
Отровния жлеза е двуделна състои се от главна и спомагателна. По морфология е 

сложна алвеоларна жлеза (представлява видоизменена слюнчена жлеза)
Капацитета на отровната жлеза при пепелянката е много голям.
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и 8-10% са различни соли.
Основният фактор, който прави ухап-
ванията от един вид змия (дори и от 
един и същи екземпляр) много раз-
лични едно от друго, не е концентра-
цията, а количеството инжектирана 
отрова.
Друг, важен фактор, който влияе вър-
ху развитието на самото ухапване е 
токсичността на самите отрови. Това 
свойство се определя от т.нар. средна 
летална доза (LD50), при опитни жи-
вотни, най-често лабораторни мишки 
с тегло 18-20 g.
Принципно при отделните екзем-
пляри усойницата и пепелянката се 
наблюдават известни различия в би-
ологичните и имунохимични свой-
ства на отровите, а оттам и в тяхната 
токсичност. Тези различия могат да 
бъдат индивидуални, популационни 
или подвидови. Най-големи са при 
двата подвида пепелянки, срещащи 

Отровните зъби са извити, кухи, крехки и чупливи. 
Покрити са с лигавична гънка, която ги предпазва от вредни въздействия.

Когато пепелянката не хапе отровните 
зъби са разположени успоредно на горната 

челюст, покрити от лигавичните гънки
Аналогично е положението при усойницата.

Покрити са с лигавична гънка, която ги 
предпазва от вредни въздействия.
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Отровните зъби при пепелянка са подвижни 
и се изправят перпендикулярно на горната 
челюст при ухапване, но значителна част 
от дължината им е покрита с лигавична 

гънка

Отровния апарат на усойницата (V. berus) е аналогичен на този при пепелянката
При ухапване отровните зъбите се изправят перпендикулярно на горната челюст, а 

когато не хапе са разположени успоредно на челюстта. Капацитета на отровните жлези 
на усойницата е около десет пъти по-малък от този на пепелянката – т.е. при ухапване 

усойницата е в състояние да отдели приблизително 10 пъти по-малко количество отрова в 
сравнение с пепелянката. Отровните зъби, обаче, са по-къси.

Пепелянките и усойниците често сменят отровните си зъби, които са крехки и чупливи, и 
понякога остават в ухапаната плячка.

Понякога старите отровни зъби, които не функционират, остават известно време в 
лигавичната гънка преди да паднат.

Брой 80, лято 2015
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се в България. Южната, зеленоопа-
шата пепелянка (Vipera ammodytes 
montandoni), отделя отрова с 1,8-2 
пъти по-висока токсичност, в срав-
нение с обикновената, червеноопа-
шата пепелянка (Vipera ammodytes 
ammodytes) (цвета на опашката, при 
този подвид е най-често оранжев).
Токсичността на отровата, отделяна от 
българските усойници (Vipera berus) 
варира, при пробите взети от отделни-
те екземпляри, но най-често е близка 
до токсичността на южната зеленоо-
пашата пепелянка (в някои проби е 
малко по-висока).
Като цяло потенциалните възможнос-
ти на отровния апарат на усойницата 
са около 10 пъти по-ниски, в сравне-
ние с тези на пепелянката. Средното 
количество отрова, получавано чрез 
мануален масаж, в змиефермите, поя-
вили се в страната през 90’ години на 
миналия век (поддържащи общо взето 
приемливи условия на отглеждане на 
влечугите), е около 30 мг суха отрова 
(отровата, получена след изсушаване 
във вакуум сушилня или ексикатор – 
нативната, течна отрова не може да се 
съхранява във вида, в който е получе-
на и затова се изсушава веднага след 
получаването, като количеството суха 
отрова е основен показател при отров-
ните змии).

Отделни контролни групи пепелянки, 
в Лабораторията по Херпетология към 
Тракийския Университет, поддържат 
средна продуктивност около 52-56 мг, 
като отровата се получава чрез елек-
тростимулация.
Максималното количество отрова, по-
лучено от пепелянка у нас, е от мъжка 
пепелянка от Югозападна България, 
дълга 76 сантиметра, има 130 мили-
грама (суха маса).
Количеството отрова, получавана от 
усойница е 5-7 милиграма (суха маса), 

Върху горночелюстните кости (os maxilaria) 
са разположени само отровните зъби.

На горната челюст сухите не отровни 
(не отровни) са разположени само върху 

криловидната кост (os pterygoidea). 
Неотровни зъби има и на долната челюст.

БИОЛОГИЯ
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(максимално 16 милиграма) – това е 
около 10 пъти по-малко от пепелянка-
та.
Това са показатели за получаване на 
отрова в лабораторни условия.
Като цяло при ухапване змиите отде-
лят значително по–малко количество 
– 1/7-1/9 от съдържанието на отрова в 
жлезите си. Което е в пъти по–малко 
от полученото, чрез електростимула-
ция или мануален масаж в лаборато-
рия или серпентариум.

Може ли една змия, която е ха-
пала по-често и се е хранила, да 
отделя пo-малко отрова при 
ухапване?
Като цяло това не е вярно и не почи-

Отровен зъб на соленоглифна змия.
Изходния отвор на отровния канал се 

намира на външната страна на зъба, близо 
до върха.

Електрофореза в акрил-амиден гел на 
отрова от пепелянка

1. Oтрова получена от мъжка южна 
пепелянка, в пика на нейната активнос 

(полова активност) 16-часов светлинен ден 
и температурен градиент 18-29ºС;

2. Oтрова получена от същата пепелянка 
призимуване (6ºС, без светлина).

И двете проби са напълно идентични
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ва на здрава логика, защото змиите са 
в състояние да възстановят почти на-
пълно целия си запас, след получава-
не на отрова чрез електростимулация, 
за около месец. Количеството отрова, 
които се отделят при ухапване са 1/7-
1/9 от целия запас на змията и се въз-
становяват много бързо, чрез активен 
синтез на токсини в отровната жлеза. 
Някои нетоксични съставки идват ди-
ректно от кръвта и телесните течности 
на змията (т.е. не са в резултат на ак-
тивен синтез на жлезата). Противоз-
мийскияt серум, произвеждан у нас 
(Бул-Био НЦЗПБ), при кръстосана 
имунодифузия реагира с кръвния се-
рум на пепелянка, въпреки че кръв-
ния серум не е токсичен.
Количеството отделена отрова зависи 
най-често от размера на змията (по-
голямата змия има по-големи жлези, 
респективно повече отрова) и състоя-
нието на възбуда в момента на ухапва-
нето, т.е. доколко застрашена се чув-
ства в дадения момент.
Ако от дадена змия отровата е взета 
чрез мануален масаж или електро-
стимулация, веднага след това може 
да се получи ухапване с инжектиране 
на минимално количество отрова или 
„сухо” ухапване, но това може да се 
случи в серпертариум или лаборато-
рия, но не и в природата.

Възможно ли е отровата на да-
дена змия да е различно токсич-
на през различните сезони?
Принципно при усойниците в Бълга-
рия не са правени проучвания, но да-
нните, получени в Лабораторията по 
Херпетология на Тракийския Универ-
ситет (90’ години на миналия век) при 
пепелянка показват, че изменението 
на абиотичните фактори, моделира-
щи сезонните изменения на климата, 
по никакъв начин не оказват влияние 
върху имунологичните, биохимични-
те и др. фактори на отровата, т.е. на 
нейната токсичност. Накратко каза-
но: пробата отрова, взета от зимуваща 
при 5-7ºС на тъмно пепелянка, е абсо-
лютно идентична с пробата отрова от 
същата пепелянка, в пика на нейна-
та активност (16 часов светлинен ден 
и температурен градиент 25-32СºС). 
При възрастни пепелянки, поставе-
ни при различни микроклиматични 
условия, не се наблюдават никакви 
различия в химичния състав и ток-
сичността на отровата. Няма никакви 
предпоставки за сезонни изменения в 
отровата при един и същи индивид.

От наши колеги от Института Пас-
тьор, с които сме работили по съвмест-
ни изследвания, знаем че аналогично 
е положението с най-близкия вид до 

БИОЛОГИЯ
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пепелянката, вид в Западна Европа – 
каменарката (Vipera aspis). Каменар-
ката е западноевропейска отровница, 
която не се среща в България (грани-
цата между ареалите на пепелянката и 
каменарката се намира по поречието 
на р. Изонцо, в Италия).

Подобна липса на каквито и да е изме-
нения в биохимичните и токсичните 
параметри на отровата се съобщава и 
при други видове отровници и крота-
лидни змии, така че нямаме основание 
да очакваме, че може да има някакви 
сезонни изменения в токсичността на 
отровата възрастните змии.

Имат ли отрова и могат ли да 
нанесат ефективно ухапване 
зимуващите пепелянки и усой-
ници?
Когато при лабораторни условия, пре-
ди залягане на зимуване (5-7ºС), от да-
дена пепелянка се вземе отрова, чрез 
елекртостимулация – практически се 
получава едно почти цялостно изпраз-
ване на отровните жлези – в края на 
периода на зимуване на същата змия 
практически не може да се вземе отро-
ва. От това следва, че по време на пе-
риода на същинско зимуване (5-7 ºС) 
змиите не продуцират отрова.
Но когато се вземе проба по средата на 

това зимуване, тази проба е абсолют-
но идентична с пробата, взета в пика 
на нейната активност. Това показва, 
че зимуващите пепелянки не проду-
цират отрова, но ако в жлезите им има 
такава (това е нормалното състояние), 
те я запазват в абсолютно непроменен 
вид.
Гореописаното важи за зимуване в 
строго контролирани условия, но в 
природата обаче не става така. Там зи-
муващите змии не са във вцепенение, 
както е описвано по–рано в популяр-
ната литература, а през по-топлите 
зимни дни те излизат от зимовищата 
и се греят, особено ако няма снежна 
покривка. През зимата има по-топли 
дни, в които температурата на въздуха 
достига до около 20ºС, така че е съв-
сем нормално змиите да синтезират 
известно количество отрова, ако има 
някакъв недостиг в жлезите. 

Провежданите лабораторни опити 
показват, че зимуващите пепелянки 
хапят и безпроблемно убиват лабора-
торни гризачи, а единият от авторите 
на тази статия е ухапан ефективно от 
черна усойница (48 сантиметра), над 
циркуса Рибни езера (Рила), при тем-
пература на околната среда 6ºС. Това 
показва, че змиите нямат проблем да 
нанесат ефективно ухапване при отно-

Брой 80, лято 2015
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сително по-ниски температури.
Има предположения, че те тогава са в 
състояние да отделят по-малки коли-
чества отрова, но на това не бива мно-
го да се разчита!

Какво представлява змийското 
ухапване?

Сухи и ефективни ухапвания
Сухо ухапване – се нарича ухапването 
нанесено от отровна змия, най - често 
с отровните зъби, при което не се ин-
жектира отрова.
Сухите ухапвания са напълно реален 
факт, като при някои видове змии 
надхвърлят 50%. Практически при су-
хите ухапвания се наблюдават същите 
ранички от зъбите, както при ефек-
тивно ухапване, но липсват каквито 
и да е местни или общи симптоми на 
отравяне. Сухи ухапвания много често 
се наблюдават в терариумни условия, 
защото такива влечуги са привикнали 
с човека и не го възприемат като опас-
ност, но се случват и не рядко в приро-
дата. За този факт липсва изчерпател-
но обяснение, но вероятно е свързан с 
това, че продуцирането на змийската 
отрова изразходва големи ресурси на 
организма и поради това тези живот-
ни се стараят да не ги хабят напразно.
При пепелянките има по-голям про-

цент сухи ухапвания, в сравнение с 
усойниците. Tова в известна степен 
може да се обясни с различията в по-
ведението им. При пепелянките се 
наблюдават по-голям брой спокойни 
и неагресивни екземпляри, които не 
хапят, ако не са настъпени или сери-
озно провокирани. При терариумно 
отглеждани пепелянки много често се 
наблюдават индивиди, които могат да 
се вземат с ръка без да са фиксирани 
(със съответните захвати – с два или 
три пръста зад врата). При усойниците 
(Vipera berus), обитаващи България, 
това не може да се случи. Дори екзем-
плярите, получени като 3-4 поколение 
в терариум, са хапливи и нападателни. 
Поради това сухите ухапвания от този 
вид се наблюдават значително по-ряд-
ко.
Когато говорим за голям брой сухи 
ухапвания, при терариумно отглежда-
ните змии трябва категорично да из-
ключим змиите, отгледани за получа-
ване на змийска отрова. Тези животни 
преминават не особено приятна за тях 
процедура – веднъж месечно или на 
всеки две седмици – свързана с полу-
чаването на отровата, а от друга страна 
се получава хипертрофия на жлезата 
(особено при електростимулация, къ-
дето липсва травматизъм) и разширя-
ване на канала, което  е предпоставка 
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за нанасяне на особено тежки ефек-
тивни ухапвания.
Сухите ухапвания не се нуждаят от 
специализирано лечение, достатъч-
но е раничката да се дезинфекцира, 
за да се избегнат странични инфек-
ции. По принцип тетанусовия бацил 
(Clostridium tetani) не обитава устната 
кухина на змиите, но може да попад-
не в раничките от външната среда и 
затова е необходима дезинфекцията 
със съответните антисептици – общо 
взето подхода при сухо ухапване от от-
ровна змия е като ухапването от неот-
ровна змия.
Сухите ухапвания всъщност са в осно-
вата на множество небивалици, свър-
зани с ухапванията от отровните змии, 
където се препоръчват най – различни 
средства като алкохол, билкови отвари 
и други небивалици, които са тотално 
вредни при лечение на ефективно от-
ровно ухапване.

Ефективно ухапване – е такова ухап-
ване, нанесено с отровните зъби на 
змията, при което в тялото на постра-
далия се инжектира някакво коли-
чество отрова. Ухапванията се под-
разделят на леки, средни и тежки, в 
зависимост от количеството на инже-
ктираната отрова, като по-правилният 
подход е да се говори за леко, средно и 

тежко отравяне, защото основните по-
ражения се нанасят от отровата, въве-
дена в организма, а не от механичните 
травми, причинени от зъбите.

Как да различим сухо от ефек-
тивно ухапване?
При пепелянката и усойницата това 
практически е безпроблемно. При 
ефективното ухапване и при двата 
вида почти веднага се усеща остра па-
реща болка в мястото на ухапването.
При усойницата болката е относител-
но поносима, при пепелянката често е 
по-силна и по-трудно поносима. Мал-
ко след това в областта на ухапването 
се получава бързо разрастващ се оток. 
По неговото развитие, както и по дру-
ги общи симптоми, може да се съди за 
каква степен на отравяне се говори – 
леко, средно или тежко и въз основа 
на това да се предприеме съответното 
лечение.
От друга страна дали отравянето ще 
е по-леко или по-тежко, зависи и от 
адекватните мерки на първа помощ 
или липсата на такива.
Най-често целият спектър от кли-
нични симптоми, съпътстващи отра-
вянето след змийското ухапване, се 
проявяват през първите 2 часа, има 
изключения когато първите симпто-
ми на общо отравяне се появяват до 
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4-6 часа, а понякога и след 12-18 часа. 
Известни са случаи, когато след из-
вестно подобрение е настъпвало ново 
влошаване след 2-3 денонощия. Във 
всеки случай е необходимо лекарско 
наблюдение през първите 24 часа и 
контрол на основните физиологични 
функции на пациента.
леко – обикновено се дефинира кога-
то отокът не се разпространява в рам-
ките на 30-60 мин. – например за по-
сочения период обхваща само пръста 
и част от китката, няма затруднения 
в дишането, болезненост при допир 
около устата или други участъци на 
кожата (по-често се наблюдава при 
ухапвания от усойници и понякога 

при ухапвания от пепелянки);
средно – ако в рамките на 30-60 мин. 
отокът се разраства (за посочения пе-
риод се разраства над лакътя), наблю-
дават се симптоми на общо отравяне, 
болезненост по цялото тяло, понижено 
кръвно налягане, гадене, повръщане 
(по-често се наблюдава при ухапвания 
от пепелянки и рядко при ухапвания 
от усойници);
тежко – наблюдава се рядко, при 
ухапване от едри пепелянки; обикно-
вено симптомите са като при средното, 
но се проявяват по–силно и по-бързо, 
като изпреварват развитието на отока 
– например отокът не е обхванал кит-
ката, но на 15-20 мин. пострадалият не 

Главата на усойницата е относително по-малка и по-тясна, в сравнение с главите 
на другите видове от сем. Отровници (където големите отровни жлези придават 

триъгълно-сърцевидна форма на главата)
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може да стои прав, бързо и бурно раз-
витие на симптомите на общо отравя-
не, затруднения в дишането, гадене и 
повръщане (симптоми за средното и 
тежкото отравяне), по-рядко птозиз, 
затруднения в говора и други.

Усойница (Vipera berus)

Усойницата е по-примитивна и дреб-
на отровница (дължина до около 80 
см). В България се среща в планински-
те райони, най-често на над 800 мнв. 
Отровата, отделяна от тази змия,  е 
със средна токсичност, близка до тази 
на зеленоопашатата пепелянка. Усой-
ницата е общо взето хаплива змия и 
обикновено хапе, ако бъде приближе-
на на близко разстояние, за разлика 
от пепелянката. Сравнително рядко 
нанася сухи ухапвания, но поради из-
ключително ниските възможности на 
отровния апарат (отделя сравнително 
малко количество отрова), повечето 
ухапвания са леки и симптомите могат 

да отшумят за няколко часа. Поняко-
га, макар и рядко, има и ухапвания със 
средна тежест, където е необходимо 
провеждането на специално лечение 
и антитоксична терапия. За разлика 
от пепелянката, където немалък брой 
ухапвания са по краката, при усойни-
цата са предимно по горните крайни-

Мъжка и женска усойница
Мъжките (вляво) са с по-тъмна и по-контрастна шарка, докато женските (вдясно) са с 

по-светла и семпла окраска.
Окраската по гърба може да варира от характерна зигзагообразна линия, до отделни 

ивици или петна, при някои екземпляри.

При възрастните меланистичните форми 
(черни усойници) не се различава отделна 

шарка на окраската, както и полов 
диморфизъм.

Новородените меланисти са с нормална 
окраска (малко по – контрастни) и 

постепенно с възрастта потъмняват.
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ци. Това се обяснява с факта, че в пла-
нинските части хората ходят с дебели 
обувки и дълги панталони, които къ-
сите отровни зъби на усойницата чес-
то не могат да пробият. Ухапванията се 
случват най-често при бране на горски 
плодове и катерене по скали и други, 
като се засягат незащитените части на 
ръката: длани и пръсти.

Пепелянка (Vipera ammodytes)
В България е представена от два добре 
отличими подвида, с различна ток-
сичност на отровата: обикновена пепе-
лянка (Vipera ammodytes ammodytes), 
обитаваща Северозападна България и 
южна пепелянка (Vipera ammodytes 
montandoni) – останалата част на 
страната. 
В литературата има описани екзем-
пляри с дължина до 95 сантиметра, 
най-големият, достоверно, измерен 
от нас индивид е мъжки с дължина 88 
сантиметра.
Това е средна по големина отровница. 
Значително по-едра змия, в сравнение 
с усойницата, при  еднаква дължина е 
1,7-2,5 пъти по-тежка. Отровните зъби 
са 2-2,5 пъти по-дълги. Възможности-
те на отровния апарат (отровни жле-
зи) са около десет пъти  по-големи, от 
тези на усойницата. Следва се знае, че 
всяка едра пепелянка има потенциал 

на отровния апарат да убие възрастен 
човек. Въпреки това пепелянките на-
насят голям брой леки ухапвания, след 
които пострадалите бързо се възстано-
вяват и сухи ухапвания, които въобще 
не се нуждаят от лечение.
Тази змия е  значително по-спокойна, 
в сравнение с усойницата. Принцип-
но пепелянките избягват човек и ако 
са близо до убежище се скриват. Ако 
са далеч от него, обикновено застават 
неподвижно, като разчитат на защит-
ната си окраска и се надяват да бъдат 
подминати. 
Пепелянките, в България са значител-
но по-многобройни и разпространени 
от усойниците и срещите на хората с 

Характерна отличителна черта на 
пепелянката е рогчето на върха на 

муцуната, но понякога, макар и рядко 
могат да се открият и екземпляри без рогче.
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тях са много по-чести, въпреки това 
ухапванията са сравнително редки. 
Това се дължи на факта, че за разли-
ка от усойниците, пепелянките често 
не хапят, дори ако са приближени на 
близко разстояние. Ефективни ухап-
вания най-често се получават ако зми-
ята бъде настъпена, притисната или 
при опит за улавяне.
Пепелянката е по-едра и с по-дълги от-
ровни зъби, в сравнение с усойницата 
и може да нанесе ефективно ухапване 
по долните крайници, през по-тънки 
обувки или панталони. Поради голе-
мите възможности на отровния апа-
рат, някои ухапвания могат да бъдат 
изключително тежки, където без про-
веждане на компетентна, масивна спе-
цифична антитоксична терапия (ле-
чение с противозмийски серум) може 
да се стигне до летален изход, особено 
ако пострадалите са малки деца или 
хора с хронични заболявания.
Като цяло ухапванията от пепелян-
ки са много различни едно от друго, 
в не малко случаи са сухи ухапвания, 
които не се нуждаят от лечение. Има 
и леки ухапвания, при които постра-
далите могат да се възстановят за едно 
денонощие, със симптоматично лече-
ние (без серотерапия) с или дори без 
лечение. Има, разбира се, средни и 
тежки ухапвания където е необходи-

мо интензивно симптоматично лече-
ние, съчетано с антитоксична терапия 
(въвеждане на противозмийски серум, 

По – големите отровни жлези на 
пепелянката придават относително по - 

плоска относително триъгълно-сърцевидна 
форма на главата

Средно съотнесена към пропорциите 
на тялото главата на пепелянката 

е значително по – голяма от тази на 
усойницата.
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При обикновената пепелянка (V. ammodytes ammodytes) имаме изразен полов 
диморфизъм – както мъжките (вляво) са с по-контрастна окраска, която понякога 

има изразен червеникав оттенък, женските (вдясно) са с по-светла и семпла окраска.
Обикновената пепелянка се среща в Северозападна България и отличава с насочено 

напред рогче и оранжев или червен връх на опашката. Отделя отрова с относително 
по – ниска токсичност от южната зеленоопашата пепелянка, но поради големите 

възможности на отровния апарат, понякога може да нанесе ухапвания съпроводени с 
тежки отравяния.

При южната пепелянка (V. ammodytes montandoni) също, има изразен полов 
диморфизъм – мъжките (вляво) са с по-ярка и контрастна окраска, характерната 

ивица на гърба е по-тъмна; женските (вдясно) са с по-светла и семпла окраска.
Южната пепелянка се среща в равнинните и хълмисти планински части, в цяла 
България (с изключение на северозападната част на страната). При повечето 

екземпляри рогчето е насочено нагоре. Цвета на върха на опашката може да варира от 
ярко зелен до жълтозелен или сивозелен.

Южната пепелянка отделя отрова със сравнително по-висока токсичност, в сравнение 
с обикновената пепелянка и поради големия капацитет на отровните си жлези 

(приблизително около 10 пъти по-голям от този на усойницата) е в състояние да 
нанесе сериозни ухапвания, съпроводени с изключително тежко отравяне. За щастие 
тези случаи са редки и пепелянките често нанасят леки ухапвания обуславящи слаби 

отравяния или директно „сухи” ухапвания, при които не се инжектира отрова.
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които са от решаващо значение за въз-
становяването на пострадалия).
Повечето пепелянки са спокойни вле-
чуги и не са нападателни или хапливи, 
но има и агресивни екземпляри, кои-
то, за щастие, се срещат рядко.
Стоящата неподвижно пепелянка оба-
че е трудна за откриване и лесно може 
да бъде настъпена или притисната. 
Това е основната причина за ефектив-
ните ухапвания в България.

Първа помощ при ефективно 
ухапване
Главните задачи при доболничната 
помощ при ухапване от пепелянка или 
усойница са:

1) да се използва всяка възможност за 
най-бързо доставяне на пострадалия в 

При някои мъжки зеленоопашати пепелянки 
характерната ивица на гърба е по-светла, но 

оградена с по тъмен контур.
Формата на шарката, най-често е 

ромбовидна, понякога зигзагообразна.
При някои индивиди, ромбовидната шарка 
преминава в зигзагообразна, в различните 

участъци на тялото.

Вляво: мъжки южни пепелянки – меланистична и нормална окраска
Вдясно: женски южни пепелянки – меланистична и нормална окраска

При черните пепелянки (меланистични форми) се различава характерната окраска, но 
не и половия диморфизъм, характерен за змиите с нормална окраска
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медицински стационар или болница;
2) максимално да се ограничат или 
ако няма възможност да се отсрочат 
опасните за живота клинични симп-
томи на отравянето;
3) да се облекчат, с методите на под-
държаща терапия първоначалните 
симптоми на отравяне;
Да се отчете времето, когато е станало 
ухапването. 
Необходимо е да се има предвид, че 
ухапаните от отровна змия често се 
намират в състояние на афект. Пред 
страха от скорошна смърт пострада-
лите често изпадат в истерия, в ня-
кои случаи симулират кома, в някои 
случаи уплахата може да доведе и до 
шок. При всички случаи състоянието 
на афект затруднява отчитането на ре-
алните симптоми и провеждането на 
лечение. При нужда на пострадалия 
може да се даде мек дневен транкви-
лант – диазепам или рудотел.
Почистете раната еднократно с вла-
жен тампон, но не я тампонирайте.

Максимално ограничаване (или пре-
дотвратяване) на опасните за жи-
вота клинични симптоми
За това има само един начин – из-
смукване на максимално количество 
кръв и телесни течности от мястото на 
ухапването. Тази мярка е единствена-

та която може да намали количество-
то отрова, попаднала в организма и по 
този начин да ограничи или при пра-
вилни, точни и навременни действия, 
в някои случаи, буквално да предо-
тврати опасните за живота клинични 
симптоми.

Затова ще обясним и аргументи-
раме тази мярка подробно.

Екстрактор на отрова.
Универсалните екстрактори могат да бъдат 
използвани не само при ухапване от змии, а и 
при ужилване от насекоми или убождане от 

отровни риби.
Съществуват екстрактори с различни 

конструкции. Добре е да се използват такива 
модели, които позволяват да се работи с едно 
движение, дори пострадалия сам да може да 

извърши изсмукването на отровата.

БИОЛОГИЯ
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Всички опити, провеждани от среда-
та до края на ХХ век, опити с по-ед-
ри животни (говеда, коне, кози и др.) 
показват, че извлекът на телесни теч-
ности от мястото на ухапването до 20-
25 мин. след това убива лабораторни 
гризачи (бели мишки). Това се обяс-
нява с факта, че когато не е уцелен ма-
гистрален кръвоносен съд (най-често 
вена) отровата не навлиза веднага в 
кръвта. Малките кръвоносни съдове, 
като капилярите, получават спазъм, в 
досег с нея и се свиват, като отровата 
най–напред се разтваря в тъканните 
течности (основно лимфата) и тога-
ва преминава в кръвта. В зависимост 
от степента на кръвоснабдяване това 
става за 10-20 мин. след момента на 
ухапване. Точно през това време има 
възможност, чрез изсмукване най-ве-
че, да се отдели част (или по-голямата 
част) от змийската отрова, попаднала 
в организма вследствие от ухапването.

Как да стане това?

Описват се случаи на дълбок разрез 
в мястото на ухапване, някои автори 
препоръчват дори това да става с на-
грято ножче, което е пълна нелепост.
Ефективното ухапване от усойница 
и особено от пепелянка е силно бо-
лезнено, затова някои по-сериозни 
хирургически експерименти, в такъв 
момент, биха довели пострадалия до 
шоково състояние. Още по-голяма 
глупост са препоръките пострадалият 
да го извърши собственоръчно.
При ухапване от някои видове змии 
със сериозни хемокоагулиращи (кръ-
восъсирващи) свойства на отровата, 
които не са характерни за нашата фа-
уна, се препоръчва: в мястото на ухап-
ването, между раничките от зъбите, 
да се направи лек разрез само колкото 
да се прореже кожата в дистално (от-
вътре навън) направление, с което да 
се улесни изтичането на кръвта. При 
ухапванията от пепелянки и усойници 
общо взето това не е необходимо, за-
щото кръвта сравнително лесно може 

Обикновено при повечето модели има подробно описание за използването на 
екстрактора.

При този модел е необходимо само едно движение, след което засмукването става 
автоматично.

Добре е процедурата по изсмукването да започне до 5 мин след ухапването, като 
екстрактора се поставя за 30 минути.
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да се изсмуква от раничките на ухап-
ването. Тази процедура трябва да за-
почне веднага (до около 5 минути) 
след ухапването и да се провежда ин-
тензивно до 30 мин. след ухапването.

Как да се прави изсмукването?
Най-добре е изсмукването в мястото 
на ухапването да се извършва с т. нар. 
екстрактор за отрова. Тези устройства, 
които представляват своеобразен вид 
помпи, могат да се поръчват и закупят 
от много места, не струват скъпо и мо-
гат да предотвратят сериозни непри-
ятности и, ако имате нужда, се снабде-
те с качествен екстрактор.
При липса на екстрактор за отрова из-
смукването може да се извършва и с 
уста.
Има много не особено компетентни 
описания, че това е опасно и отрова-
та може да попадне в кръвоносната 
система чрез раничка в устата. Това в 
общи линии е напълно нелепо и авто-
рите на тази статия много пъти (над 
5 случая) са приемали директно през 
устата нативна (течна) отрова от пепе-
лянка. Вкуса на отровата на пепелянка 
варира от сладникаво-тръпчив до леко 
горчив при различните сборни проби, 
в зависимост от това дали отровата е 
жълта или безцветна. Всъщност вку-
совите усещания при различните хора 

са различни затова не претендираме, 
че изчерпателно сме установили вку-
совите качества на тази субстанция, 
но приетата змийска отрова беше по-
глъщана от нас, а не изплювана. При 
наличието на множество пломби в ус-
тата на всеки от нас и язва на дванай-
сетопръстника при единия, никакви 
отрицателни въздействия вследствие 
от приемането на отровата не успяхме 
да констатираме. Всъщност това не е 
нещо ново. Много хора преди нас, а ве-
роятно и след нас, са поглъщали змий-
ска отрова, без каквито и да е вредни 
последици за тях. Поради белтъчно–
пептидния си характер змийската от-
рова не е токсична, при поглъщане, за 
разлика от тази на земноводните, на-
пример.
Попадането на нативна (течна) отро-
ва върху някоя повърхностна открита 
рана върху кожата няма нищо общо 
с дълбокото змийско ухапване. Това 
многократно се е случвало с единия 
от авторите при получаване на отрова 
на пепелянки и единствения ефект от 
това е парене, зачервяване или леко 
подуване на мястото (в много ред-
ки случаи). Единствената предпазна 
мярка която е предприемана в подоб-
ни ситуации е измиване на мястото с 
вода от чешмата. При самото дълбоко 
ухапване, в подкожните тъкани (при 
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пепелянка може да бъде с дълбочина 
до около 1,5 см, а при усойницата е по 
повърхностно, поради по-късите от-
ровни зъби), отровата се инжектира и 
има възможност за по нататъшната й 
резорбция в лимфата и оттам в кръв-
та. При повърхностна рана тези въз-
можности за проникване в организма 
са редуцирани до минимум
Така че отровата спокойно може да 
се изсмуква от мястото на ухапване 
без да съществува някаква опасност 
за този който го прави. Принципно 
е добре изсмукваната кръв и телесни 
течности да се изплюват, но дори да 
се погълне част от тях не е проблем, 
много по-опасно е ако отровата оста-
не там, където е – в мястото на ухап-
ването. Чисто статистически в токси-
кологичните справки се отбелязва, 
че случаите на ухапване, при които е 
извършена тази процедура, пострада-
лите пребивават значително по-малко 
време за лечение в болница, в сравне-
ние с тези които не са я провели. При 
правилно, навременно приложение 
на тази мярка, особено при ползване 
на екстрактор за отрова, може да све-
де до минимум (понякога въобще да 
се прояви) развитието на опасните за 
живота клинични симптоми.

Отсрочване на опасните за живота 
клинични симптоми
Ако е спешно необходимо, на всяка 
цена, да се отсрочи развитието на опас-
ните за живота клинични симптоми, 
може да се използва стегната превръз-
ка (турникет) над мястото на ухапва-
нето. Тази мярка е повече от спорна 
по отношение на ухапванията на пепе-
лянката и усойницата, защото по-про-
дължителното й използване може да 
доведе до тежки или понякога, дори, 
необратими увреждания върху тъка-
ните. Подчертаваме, че турникета има 
смисъл само като способ за отсрочва-
не на тежките симптоми при ухапване 
(отравяне) от силно отровни змии и 
благополучното доставяне на постра-
далия (ухапания) до специализирано 
болнично заведение, където има на 
разположение противозмийски се-
рум. В противен случай използване-
то на турникета напълно губи смисъл 
и може да бъде опасно. В световната 
литература, поставянето на турникет, 
се препоръчва като отсрочваща мяр-
ка при змии отделящи невротоксична 
отрова – Аспидови (Elapidae), Морски 
змии (Hydrophidae) и някои видове 
Кроталидни змии (Crotalidae), отде-
лящи невротоксична отрова. Не се 
препоръчва при ухапвания от Отров-
ници (Viperidae), към които принад-
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лежат пепелянката и усойницата.
Ние не можем да препоръчаме тази 
мярка, защото не сме я прилагали. 
Тези, които решат да я използват, 
следва да знаят, че има два основни 
начина за поставяне на турникет:

Разхлабен (щадящ) – този турникет 
спира само отичането на лимфата и е 
за предпочитане, защото е най–безо-
пасен за ухапания крайник. Поставя 
се по следния начин: ако имате уред 
за измерване на кръвно налягане, по-
ставете го 10 сантиметра над ухапано-
то място и напомпайте до 55 mmHg. 
Този турникет може да не се разхлабва 
в течение на 1 час. При липса на апа-
рат за кръвно налягане, навийте бинт 
или лента от плат(не гумен маркуч) с 
ширина около 1,5-2 см. Стегнете тол-
кова, че под превръзката с натиск да 
може да се пъхнете един пръст (кутре-
то). На пристегнатия крайник трябва 
да се напипва пулс. Този турникет не 
трябва да се поставя около става.
Дълбок (артериален) – този турникет 
се поставя за да се прекрати проти-
чането на кръв и лимфа по ухапания 
крайник. Не винаги превръзката може 
да се поставя над ухапаното място, за-
щото, за да се спре артериалното наля-
гане на кръвта, се пристяга около една 
кост (бедрената кост на крака и лакът-

ната кост на ръката). Такъв турникет 
може да доведе до сериозни уврежда-
ния в тъканите на ухапания крайник 
и поставянето му е оправдано само 
при много тежки ухапвания и липса 
на съответния противозмийски серум, 
където се налага хирургически да се 
отстранят част от тъканите в областта 
на ухапването. Това категорично не е 
оправдано при ухапване на пепелянки 
и усойници!

Осигуряване на пострадалия обилно 
с напитки
С оглед възникването на оток (където 
се съсредоточава значителна част от 
течностите на циркулиращата кръв) 
рехидратирането на пострадалия е от 
голямо значение.
Съществува схващане, че даването на 
голямо количество течност на постра-
далия (ухапания) се извършва с цел да 
се стимулира диурезата и да се изхвър-
лят токсичните съставки чрез урина-
та. Това е погрешно, защото токсини-
те в змийската отрова представляват 
високомолекулни пептиди (белтъци), 
които не могат да бъдат отделени през 
бъбреците. Дори опитите за извежда-
не на токсините на змийската отрова 
чрез провеждане на перитониална хе-
модиализа са били абсолютно безре-
зултатни. При експерименти с опитни 
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животни змийската отрова се открива 
до две седмици след въвеждането й.
Рехидрирането на пострадалия е не-
обходимо поради факта, че в място 
на отока се съсредоточава голямо ко-
личество течности от циркулиращата 
кръв. Поради това е необходимо неза-
бавно рехидратиране на пострадалия 
за избягване на хиповолемичен шок. 
Например ако диаметърът на бедро-
то се увеличи само с 2 см това може 
да е причина за съсредоточаване на 
почти половината течни съставки на 
циркулиращата кръв в този участък. В 
следствие от това е необходимо допъл-
нително количество течност, които да 
компенсират тази загуба, в противен 
случай кръвта силно се сгъстява от 
формените елементи (кръвни клетки).
При осигуряване на пострадалия 
обилно с питиета (вода, чай – да не 
са горещи) има един проблем – най-
много се нуждаят от течност пострада-
лите при средни и тежки отравяния, 
при леките отравяния отока е малък 
и може да се мине без рехидриране. 
Само че обикновено пострадалите 
при средно и тежко отравяне, с голя-
ма степен на вероятност, ще повърнат 
всичко, което приемат през устата. 
Повръщането е симптом, в повечето 
случаи, на тежките отравяния – по-
някога придобива профузен характер. 

При тези обстоятелства пострадалият 
е най-добре да се рехидрира с веноз-
но вливане на разтвори. Тук възниква 
проблемът дали около пострадалия 
има медицинско или квалифицирано 
лице, което да постави такава система.
Ранни симптоми
Появилите се ранни симптоми се ле-
куват със симптоматични средства, 
като се записва времето им на поява. 
Болката при ухапване на пепелян-
ка понякога е изключително силна, 
малко по-поносима е при ухапване 
на усойница, но и в двата случая е до-
бре да се дават болкоуспокояващи, но 
да се избягват такива като аспирина, 
които могат предизвикват повръщане. 
Най-добре е ползването на аналгин и 
парацетамол. При развитие на остро 
отравяне е препоръчително нищо да 
не се дава през устата, защото лесно 
може да бъде повърнато.
Гадене и повръщане са ранните симп-
томи на сериозното отравяне. Постра-
далия следва да се постави да легне на 
една страна, главата да се отпусне леко 
надолу. Ако повръщането е с профу-
зен (непрекъснат) характер следва да 
се даде една таблетка хлоразин (хлор-
промазин).
Алергични реакции към змий-
ската отрова
Известни са много случаи на силни 
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алергични реакции към змийската от-
рова, включително при ухапвания на 
пепелянки и усойници. Тези реакции 
са по-чести при хора получили змий-
ски ухапвания по-рано или работещи 
със суха змийска отрова. Незабавната, 
силна алергична реакция е известна 
като анафилаксия. Късната алергична 
реакция е известна като серумна бо-
лест.
Признаците на анафилаксията: пада-
не на кръвното налягане; оток на ли-
гавицата на устата, устните и лицето; 
спазми на бронхите; коремни коли-
ки; повръщане; остра слабост и други. 
Главата на пострадалия трябва да се 
отпусне надолу, да се даде на пациен-

та антиалерзин, алергозан 2 таблетки 
или фенкарол. При бързо прогреси-
раща анафилаксия да се инжектира 
0,5%-тен разтвор 1 ml адреналин по-
дкожно (ако е възможно венозно) и ин-
жективни форми (ампули) алергозан, 
димедрол, антиалерзин, супрастин).
Не бива да се бъркат симптомите на 
алергия с тези на отравянето, вслед-
ствие на змийско ухапване, въпреки 
някои общоприети погрешни схваща-
ния. Те са различни и в голяма степен 
се лекуват по различен начин.

Ухапвания в природата
За нашите географски ширини ухап-
ванията от змии, най-често, се случват 

Тежко ухапване от пепелянка, съпроводено със сериозно отравяне на организма..
Ясно се виждат следите от двата отровни зъба, като голямото разстоянието между 

двете ранички показва, че е нанесено от едра змия.
Отока, все още не е започнал да се развива, а са налице симптоми на общо отравяне 
(около 20 минути след ухапването): гадене, повръщане, затруднения в дишането, 

пострадалия не може да стои прав.
Тези характерни белези (само от отровните зъби), обаче, се наблюдават при 

сравнително малък процент ухапвания. Най – често имаме от една до няколко 
ранички, като някои са нанесени от отровните зъби, други от неотровните зъби. Не е 

задължително да са подредени под някаква форма.
Успешно възстановяване след десет дни лечение.
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по крайниците.
В тази насока следва да се препоръчат 
следните спешни действия:
Ухапаният крайник може да се обез-
движи като при счупване;
Ако ухапването е по ръката, фиксира-
нето трябва да се направи така, че сле-
дите от зъбите да са по-ниско от сър-
цето; да се върви бавно като се спира 
и почива на всеки 5 минути; ако се из-
ползва стегнат турникет е необходи-
мо да се освобождава за 1 минута, на 
всеки 10 минути; затова трябва да се 
спира и почива, в легнало положение, 
2 минути;
При ухапвания от пепелянка и усой-
ница кръвта от мястото на ухапването 
следва да се изсмуква, най-често, без 
допълнителни разрези, най-добре с 
екстрактор;
При нашата практика веднага след 
ухапването се инжектира 40-80 мг ме-
тилпреднизолон. Ако преди това по-
страдалият има предишно ухапване 
или е работил със суха отрова, следва 
веднага да се вземе съответния ан-
тихистаминов препарат. В България 
най–често като антихистамини се из-
ползват: алергозан, клемастин, анти-
алерзин и други. Антихистаминовите 
средства имат страничен седативен 
(сънотворен) ефект; това е неблаго-
приятно при респираторна (дихател-

на) недостатъчност. При хора, получи-
ли предишни ухапвания или работещи 
със суха отрова, следва да се прилагат 
незабавно поради опасност от анафи-
лактичен шок;
Ако има под ръка противозмийски се-
рум, може да се инжектира на няколко 
пъти, разреден по възможност във фи-
зиологичен разтвор, по Безредка;
Ние лично сме въвеждали серум в 
мястото на ухапване от пепелянка и 
ефектът от това е много положителен;
При спешни случаи, когато серум 
трябва да се въвежда в извънболнич-
на обстановка, това трябва да става за-
дължително с инжектиране на 50-100 
mg метилпреднизолон, след предва-
рително приемане на антихистаминов 
препарат (алергозан, фенозепам, су-
прастин)
При всички случаи категорично да не 
се употребява алкохол!

СЪКРАТЕН РЕД ДЕЙСТВИЯ НА 
ПЪРВА ПОМОЩ

ПРИ УХАПВАНИЯ ОТ ОТРОВНИ 
ЗМИИ

(при ефективно ухапване)

1) Отчетете времето на ухапването;
2) Успокойте пострадалия, при необ-
ходимост му дайте мек дневен тран-
квилант – диазепам или рудотел;
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3) Сложете го да легне и не му позво-
лявайте активни движения;
4) Изтрийте мястото на ухапване с 
влажен тампон, за отделяне на евен-
туални остатъци от отрова;
5) Отделете от раничките максимално 
количество кръв – най-добре е това да 
става с екстрактор за отрова, но (ако 
не е наличен такъв) това може да се 
прави и с уста, без никаква опасност 
за този, който го извършва, изсмук-
ваната течност следва да се изплюва. 
Тази манипулация има смисъл да за-
почне до 5-6 минути след ухапването. 
Принципно отровата на двата подви-
да пепелянки и усойницата няма осо-
бено влияние върху кръвосъсирването 
и в почти всички случаи кръвта може 
да се изсмуква директно от ранички-
те. При нужда могат да бъдат напра-
вени два не много дълбоки разреза 
(прорязващи само кожата), които да 
улеснят отделянето на кръвта от уха-
паното място. Разрезите се правят в 
надлъжната ос на ухапания крайник, в 
дистална посока към мястото на ухап-
ване и трябва да са с дължина около 
1 сантиметър. Екстракторът на отрова 
се поставя за около 30 мин или се из-
смуква с уста;
6) Обездвижете ухапания крайник във 
функционално положение, като мяс-
тото на ухапването да се намира под 

равнището на сърцето;
7) Осигурете в помещението достъп на 
свеж въздух;
8) При възможност измерете пулса, 
кръвното налягане и температурата на 
пострадалия;
9) Обезпечете пострадалия с обилно 
питие, но да не е горещо, ако не повръ-
ща;
10) В случай, че симптомите не прог-
ресират бързо, по правило може да се 
ограничите само до тези мерки;

Ако в течение на 10-30 минути се по-
явят нови симптоми на отравяне и 
прогресират старите е необходимо:
• да се инжектира на пострадалия 

30-90 мг метилпреднизолон, 25-50 
mg супрастин (или алергозан, ди-
медрол, антиалерзин, в аналогични 
дози). При поява на силни болки 
дайте аналгин или парацетамол;

• поставете венозна капкова система 
с глюкоза или физиологичен раз-
твор, най-добре Хартманов разтвор 
(тази операция следва да се извър-
ши от лице с медицинска подготов-
ка) и подгответе съответния проти-
возмийски серум за въвеждане;

• при поява на симптоми на свръх-
чувствителност и анафилактичен 
шок (рязко падане на кръвното на-
лягане, оток на лигавицата на ус-
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тата, нарушено дишане, болки в 
корема, повръщане) е необходимо 
да поставите главата на пострада-
лия ниско отстрани. Инжектирайте 
0,5-1 ml адреналин подкожно (ако е 
възможно – венозно). Усилете вен-
тилацията в помещението.

Лечение

Интоксикацията (отравянето) след 
ухапване на отровна змия предизвик-
ва 10-12 клинични симптома, които 
могат да се проявяват по няколко заед-
но, внезапно или постепенно да след-
ват един след друг. Лекуващият лекар 
трябва да ги диагностира с помощта 
на клинични и лабораторни методи и 
да има възможност да извършва под-
държаща терапия.

Типични клинични симптоми 
при отравяне със змийска 

отрова:
• преразпределение на елементите 

на циркулиращата кръв;
• хиповолемия (намаляване количе-

ството на циркулиращата кръв) и 
понижаване на кръвното налягане;

• загуба на плазмени белтъци;
• разрушаване на тромбоцитите 

(кръвни плочки);
• изменения в количеството и качест-

вото на еритроцитите (червените 
кръвни клетки), вкл. хемолиза;

• нарушения в стените на кръвонос-
ните съдове;

• некроза на тъканта;
• оток на белите дробове;
• нарушения на сърдечната дейност;
• неврологични нарушения.

Засега няма химически, физически и 
хирургически средства, които непо-
средствено да оказват влияние върху 
измененията, предизвикани от змий-
ската отрова в организма, освен про-
тивозмийски серум.
Поради това отсъствието на съответ-
ния противозмийски серум при ухап-
ване от всяка опасна отровна змия 
поставя лекуващия лекар в сложно 
положение.

Мястото на ухапването следва да се 
обработи с антисептичен разтвор и да 
се покрие със стерилна марля. Да не се 
привързва. Ухапаният крайник следва 
да се постави във функционално поло-
жение.
При ухапване по дланта или пръст на 
ръката, пръстите трябва да се сгънат 
под ъгъл близък до 90º в метафалан-
гиалните стави, а в междуфалангиал-
ните леко сгънати. При ухапване по 
крака, крайникът следва да се постави 
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под ъгъл, близък до 90º, мястото на 
ухапването трябва да бъде под равни-
щето на сърцето през първите 24 часа. 
Стегнатото бинтоване може да пре-
дизвика затруднено изхранване на тъ-
каните (исхемия).

Хиповолемичен шок
Така наречената хиповолемия (хипо-
волемичен шок) е свързан с намаля-
ване количеството на циркулиращата 
кръв. Това състояние винаги се съче-
тава с хипотония (понижени кръвно 
налягане). Този симптом е свързан с 
развитието на голям оток след ухапва-
нето и е следствие от задържането на 
в голямо количество течности в самия 
оток. 
Такъв шок се наблюдава 6-12 часа след 
ухапването. Обаче при бързо разви-
ващ се оток хиповолемичен шок може 
да настъпи за 1-2 часа. Например уве-
личението на бедрото с 2 сантиметра 
може да е следствие от задържането 
на почти от половината от течностите 
на циркулиращия кръв.
Обикновено това е основната причина 
за ранната смърт при едри Отровници 
и Кроталидни змии. При ухапвания 
от пепелянки и усойници се проявява 
в по-малка степен, но все пак е един 
от основните симптоми, при средни и 
тежки отравяния, вследствие от ухап-

вания на тези два вида.
Развитието на коронарна недостатъч-
ност при хиповолемичен шок води 
до смърт при отсъствие на бързи те-
рапевтични мерки. При ухапвания 
от пепелянка и усойница най-често 
не се налага интубиране на постра-
далия и подаване на кислород. Добре 
е обаче да се провери рН на кръвта и 
при рН под 7,35 пациента се намира 
в състояние на респираторна ацидо-
за. Основна мярка е да се постави ве-
нозна система – при хиповолемичен 
шок албумина (5%) е за предпочитане 
пред 5% глюкоза или 0,9% NaCl. Ако 
липсват възможности за вливане на 
албумин, може да се вливат другите 
разтвори или Хартманов разтвор. Ако 
налягането в белодробната артерия е 
по-ниско от 11 torr или в централна-
та вена е по-ниско от 9 torr (12 см Hg), 
разтворът следва да се влива със ско-
рост 20 ml/min в продължение на 10 
мин. Бързото повишаване на наляга-
нето в белодробната артерия или цен-
тралната вена може дa способства за 
развитието на оток на белите дробове, 
затова е добре да се въвеждат препа-
рати изопреналин изопренол хидро-
хлорид). Ако въвеждането на течности 
не дава достатъчно бърз ефект, може 
да се използват малки дози адреналин 
или изопреналин.
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Използването на кортикостероиди 
(метилпреднизолон, хидрокортизон) 
при хиповолемичен шок е дискуси-
онен въпрос. Тези препарати нямат 
вазоконстрикторно действие и не сви-
ват кръвоносните съдове на перифе-
рията. Кортикостероидите не снемат 
действието на змийската отрова върху 
организма. Единствената им роля при 
шоково състояние е да увеличават ми-
нутния обем на сърцето. Почти всички 
терапевти, работили върху лечение-
то на тежки отравяния, причинени 
от опасни змии, дават положителна 
оценка на тези препарати. При ухап-
вания в лабораторията ние използва-
ме метилпреднизолон като незабавна 
мярка на първа помощ и по всяка ве-
роятност употребата им при стацио-
нарно болнично лечение е оправдана.
Всички гореспоменати мерки при хи-
поволемичен шок са слабо ефектив-
ни или дават краткотраен ефект без 
въвеждане на противозмийски серум. 
Серумът трябва да бъде въвеждан не-
забавно при всички случаи на хипово-
лемичен шок, тъй като само симпто-
матичните лечебни мерки не могат да 
дадат стабилен ефект.
Противозмийският серум обаче не 
влияе върху физиологичните процеси 
в организма и въвеждането му трябва 
да се съчетава със симптоматично ле-

чение.

Други симптоми
Развитие на хемолиза (разрушава-
не на червени кръвни клетки) – не се 
наблюдава при повечето ухапвания от 
усойници и пепелянки, но е полезно 
отчитането на хематокрита (съотно-
шението между обемите на кръвната 
плазма и кръвните клетки, нормал-
ното съотношение е 60:40 или 55:45). 
Полезни са също така и изследвания 
за протеинурия и хемоглобинурия.
Неврологични нарушения като: пто-
зис парези по крайниците и болки в 
междуребрените мускули при вдиш-
ване и издишване се наблюдават ряд-
ко, въпреки че в отровата и на усой-
ницата, и на пепелянката се съдържат 
невротоксични компоненти. Действи-
ето на тези невротоксини, се проявява 
слабо на фона на другите симптоми на 
отравянето.
Некрози на тъканите в областта на 
ухапването, при пепелянки и усойни-
ци, се наблюдава сравнително рядко, 
най-често като следствие от неправил-
ни хирургически действия.

Като правило гореописаните симп-
томи бързо отшумяват при правилна 
антитоксична терапия (серотерапия) 
и подходящо симптоматично лечение.
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Л Е Ч Е Н И Е   С   П Р О Т И В О З- 
М И Й С К И   С Е Р У М
( С Е Р О Т Е Р А П И Я )

Методиката за получаване на проти-
возмийски серум е създадена в края на 
19 век (около 1895 г.) от доктор А. Кал-
мет в Пастьоровия институт. В наши 
дни много институти използват съвре-
менни модификации на разработена-
та от Калмет методика. Противозмий-
ският серум се получава предимно от 
коне, както е в България в момента, 
(по–рядко от кози или овце), които се 
имунизират постепенно с нарастващи 
дози отрова. Получените антитела ос-
тават в кръвния серум и се пречистват 
чрез хроматографски методи. През 
последните десетилетия противоз-
мийските серуми не съдържат пречис-
тени антитела, а само части антитела, 
така наречените Fab-фрагменти 
(fragment antigen binding-фрагмент 
който се свързва с антигена). Fab-
фрагментите се получават при хи-
дролиза (разделяне) на пречистените 
антитела с фрагмента пепсин. Така се 
получават (Fab)2 фрагменти – два Fab 
фрагмента, свързани с дисулфидна 
връзка. По този начин се постигат по–
високи антитоксични концентрации и 
се намалява вероятността за алергич-

ни реакции при употреба на противоз-
мийски серум.

Противозмийските серуми биват мо-
новалентни, предназначени за лече-
ние на ухапване от един вид змия, или 
поливалентни, предназначени за ле-
чение на ухапвания от няколко вида 
змии (които понякога са от различни 
семейства), характерни за даден ра-

Противозмийски серум на Бул–Био 
НЦЗПБ има активност срещу отровата 

на усойницата и пепелянката
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йон.

В България серум се получава чрез хи-
перимунизация с отрова на пепелянка. 
Поради изразената си параспецифич-
на активност този серум обезврежда 
както отровата на пепелянката, така и 
тази на усойницата.

Антитоксична активност на 
противозмийския серум
Под антитоксичност на противозмий-
ския серум се разбира неговата способ-
ност да обезврежда змийски отрови. 
Тези субстанции са биопродукти, при 
които различните партиди имат раз-
лична антитоксична активност, като 
някои са с по–висока активност, други 
с по–ниска. Затова при тях се опреде-
лят минимални антитоксични нива, 
под които антитоксичната активност 
на серума не трябва да пада.
Според изискванията на Европейска-
та фармакопея противозмийските се-
руми в Европейския съюз трябва да 
имат следните минимални нива: 1 ml 
серум трябва да обезврежда не по – 
малко от:
100 LD50 Vipera ammodytes (пепелян-
ка);
100 LD50 Vipera aspis (каменарка);
50 LD50 Vipera berus (усойница);
50 LD50 Vipera ursinii (остромуцунес-

та усойница).
При такава активност 5 ml серум (1 ам-
пула) ще обезврежда около 1,5 mg суха 
отрова от Усойница, около 3-4 mg от-
рова от Южна пепелянка и около 6-7 
mg от Обикновена пепелянка. Това са 
приблизителни, но ориентировъчни 
стойности за активността на една ам-
пула противозмийски серум (5 ml).
Българските противозмийски серуми 
се стандартизират към 100 АЕ (анти-
токсични единици) в една доза около 
5 ml, по методиката разработена от 
проф. д-р Р. Манахилов, като актив-
ността им е почти идентична с тази на 
европейските.
Някои партиди серуми имат по-висока 
антитоксична активност от стандарти-
зираните, но те обикновено се смесват 
с партиди с по-слаба активност, за да 
може всички количества, пуснати на 
пазара да покриват необходимите ми-
нимални антитоксични стойности.
Ако се изхожда от минималните необ-
ходими антитоксични нива, може да 
се изчислят нужните приблизителни 
количества за ефективно обезврежда-
не на отровата при съответно по-леки, 
средни и тежки ухапвания (отравяне).
Невинаги е лесно да се определи какво 
количество отрова отделя една змия 
при ухапване. Това зависи от вида, 
размерите, до каква степен влечугото 
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се чувства застрашено и други. Пове-
чето автори, изследващи този про-
блем определят, че отровните змии 
отделят от 1/10 до 1/7 от отровата, коя-
то се намира в отровните жлези. Като 
знаем, че при отделяне на отрова чрез 
електростимулация, змиите отделят 
около 80% от запасите си, на тази база 
може да се определи приблизителни-
ят потенциал на отровните жлези при 
отделните екземпляри усойници и пе-
пелянки. От потенциала на отровните 
жлези, може да се прогнозира количе-
ството отрова при ухапване – разбира 
се, твърде приблизително.

При усойницата, чрез електрости-
мулация, се получават 7-12 mg отро-
ва (суха маса). При тези възможности 
възрастните усойници биха били в със-
тояние да отделят 1-3,5 mg при ухапва-
не (суха маса). За неутрализирането на 
такова количество отрова биха били 
необходими 1-2 ампули (дози) серум, 
респективно 5-10 ml серум, покриващ 
изискванията за минимална анти-
токсична активност на Европейската 
фармакопея.
При пепелянките потенциалът на от-
ровните жлези е много по-голям (око-
ло 10 пъти). През 90’те години на ми-
налия век, съответно в по–добрите 
змиеферми, чрез мануален масаж се 

постигаше около 30 mg средно. В Ла-
бораторията по Херпетология отделни 
групи опитни животни достигаха сре-
ден добив до около 50 mg, чрез елек-
тростимулация. При такъв потенциал 
на отровните жлези може да смятаме, 
че средно големите пепелянки могат 
да отделят средно приблизително 8-9 
mg отрова (суха маса). За инактивира-
нето на такова количество отрова биха 
били необходими около 10-15 ml серум 
(т.е. около 2,5-3 ампули), при южна пе-
пелянка. При обикновена пепелянка, 
за неутрализирането на същото коли-
чество отрова ще са необходими 1,5-2 
дози (7,5-10 ml серум), поради по- ни-
ската токсичност на отровата.
Тези данни се определят въз основа 
на средна групова продуктивност от 
пепелянки, отглеждани при лабора-
торни условия. При ухапване обаче 
биха се проявявали индивидуалните 
особености на отделните екземпляри, 
а не средни показатели за цяла опитна 
група змии. От индивидуалните про-
би, получавани в Лабораторията по 
Херпетология и в терариума на Тра-
кийско Херпетологично дружество 
знаем, че от отделни едри пепелянки 
(най-често мъжки индивиди), могат 
да се получат много по-големи коли-
чества отрова 70-80 mg отрова (суха 
маса). Такива екземпляри спокойно 
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могат да отделят 12-14 mg суха отрова 
при ухапване. За инактивирането на 
подобни количества отрова ще са не-
обходими 5-6 дози (около 25-30 ml) за 
отровата на Южната пепелянка и 2-3 
дози (около. 10-15 ml) за отровата на 
Обикновената пепелянка.

Максималното количество отрова, по-
лучавано в България, е 130 mg и е от 
мъжки екземпляр, намерен в Югоза-
падна България. Такива едри мъжки 
пепелянки, които се срещат доста ряд-
ко, биха могли спокойно да инжекти-
рат при ухапване 21-23 mg отрова. За 
неутрализирането на подобно количе-
ство отрова ще са необходими 7-8 ам-
пули за Южна пепелянка и 3-4 ампули 
за Обикновена пепелянка.
Тези изчисления са твърде приблизи-
телни, но все пак биха могли да ори-
ентират за необходимите количества 
серум с минимална, стандартна ак-
тивност за обезвреждане на змийска-
та отрова попаднала в организма, след 
леки, средни и тежки ухапвания.

Трябва да се има предвид, че титраци-
ята на противозмийския серум, с коя-
то се измерва неговата активност, по-
голяма част от опита се извършва in 
vitro. Реакцията антиген-антитяло се 
преминава в термостат при 37ºС в ня-

колко милилитра буфериран физио-
логичен разтвор. При реални условия, 
където змийската отрова (антигените) 
и противозмийския серум (антитела-
та) са разредени в няколко литра те-
лесни течности, реалната антитоксич-
на активност е относително по-малка.

Тест за поносимост към проти-
возмийски серум
Противозмийският серум представля-
ва пречистени антитела (съвременни-
те серуми се състоят от фрагменти на 
антитела – Fab-фрагменти) от конски 
кръвен серум.
Поносимостта към кръвния конски 
серум се определя най-често чрез ин-
тракожна (подкожна) и по–рядко ин-
траконунктивна проба. Най-добре е да 
се прочетат препоръките в инструкци-
ята на съответния серум.
Интраконунктивните проби често да-
ват положителни резултати. При ин-
тракожна (подкожна) проба много 
пациенти, които преди това са имали 
множество алергични реакции към 
различни антигени дават отрицате-
лен резултат. Повечето от тези паци-
енти получават анафилактичен шок 
дори при въвеждане на 1% от налич-
ната доза на серума. Късни алергични 
реакции, като серумна болест, въобще 
не могат да бъдат открити чрез теста 
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за хиперинтензивност.
Най-чести 1:100 или 1:10 разтвор на 
серум се въвеждат интракожно дока-
то се образува подутина с диаметър 
около 2 mm, най-често на ръката, на 
която не се поставя венозна система. 
Тестът се проверява след 15 мин. Ако 
няма зачервяване и подутината не се 
е увеличила с 1 сантиметър, пробата се 
счита за отрицателна. Ако резултатите 
са съмнителни теста се проверява след 
още 15 мин.
Положителният тест не се явява абсо-
лютно противопоказание за използва-
нето на противозмийски серум. При 
ефективно ухапване на опасна отров-
на змия, където има реална опасност 
за живота на пострадалия, серумът 
следва да се въвежда независимо от 
чувствителността към него. Това тряб-
ва да се направи след предприемането 
на съответните противошокови мерки.

Въвеждане на серума
Най-добрият начин за въвеждането 
на серума е венозно чрез система, раз-
редена с 5% разтвор на глюкоза или 
Хартманов разтвор за 30-60 минути.
Серумът може и да се инжектира ве-
нозно със скорост 5 ml/min. При този 
начин на въвеждане симптомите на 
свръхчувствителност най-често се раз-
виват до 10-15 минути след инжекти-

рането на противоотровата.
Противозмийският серум също така 
може да се инжектира мускулно под 
формата на няколко дълбоки инжек-
ции във фронталната (предната) или 
латералната (страничната) повърхно-
сти на бедрото или в големите муску-
ли на ръката. Този начин, по метода на 
Безредка (поставяне на няколко раз-
редени с физиологичен разтвор части 
от една доза (ампула), през определен 
интервал от време) се предпочита от 
лекарите в България. При сериозно 
отравяне той не осигурява бърза анти-
токсична терапия и забавя обезвреж-
дането на проникналата в организма 
отрова. Дори в страни от Западна, 
Централна и Северна Европа, които се 
обитават от по-малко опасни видове 
отровни змии, сравнени с България, 
се препоръчва въвеждането на проти-
возмийския серум в разреден вид чрез 
венозна система. Този метод е приет в 
целия свят и без съмнение осигурява 
най-добри възможности за антиток-
сична терапия.
Понякога 1/3 от серума (разреден с 
физиологичен разтвор) може да се ин-
жектира в мястото на ухапването. Ня-
кои лекари се отнасят скептично към 
такъв способ на въвеждане, защото 
може да създаде условия за нарушава-
не в съсирването на кръвта и развитие 
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на некрози. Това може би е валидно 
при ухапвания от змии, чиито отрови 
силно въздействат върху съсирването 
на кръвта.
При ухапвания от двата подвида пе-
пелянки, съответно южния Vipera 
ammodytes montandoni и номинатния 
Vipera ammodytes ammodytes, сме 
прилагали въвеждане на разреден с 
физиологичен разтвор серум в места-
та на ухапванията и това води до по-
ложителни резултати. Не се наблюда-
ват хеморагични огнища или некрози. 
Това може би се дължи на факта, че 
отровата на двата подвида пепелянки 
слабо влияе на кръвосъсирването. Със 
сигурност подобен начин може да се 
използва и при ухапвания на усойни-
ца (Vipera berus).  
Преди въвеждането на серума по този 
начин е необходимо да се приемат ан-
тихистаминови средства: кортикосте-
роиди и адреналин.
Подобно въвеждане на серума, макар 
и да има известна ефективност, по- 
скоро е от експериментален характер 
и няма да е от голяма полза при тежки 
отравяния, защото така не е възможно 
да се въвеждат по-големи количества 
отрова, проникнала в организма.

Въвеждане на серум при пациен-
ти, алергични към конски серум 

(при положителна интракож-
на проба)
В тези случаи, където е необходимо 
вливането на големи количества се-
рум за кратко време, методът на Без-
редка е неприложим.
Физиологичните показатели се кон-
тролират като при шок.
Във вената на едната ръка се поставя 
система с 1000 ml 5% разтвор на глю-
коза с разтворен 1ml адреналин. Мето-
дът за поставяне на противозмийски 
серум при свръхчувствителни хора е 
разработен от американските медици 
W.Wingert и J.Wainschel през 1975 г.
Във вената на другата ръка се поставя 
система с 5% албумин, съдържащ 1-2 
ампули серум. Около 3 мин. преди въ-
веждането на серума в същата се вкар-
ват 50-70 мг димедрол (или алергозан, 
антиалерзин).
Ако се появят симптоми на свръх-
чувствителност, системата се спира, 
въвеждат се 25-50 ml алергозан или 
антиалерзин. След това вливането на 
албумина със серума се подновява, но 
с по – бавна скорост.
При пациенти с положителна кожна 
проба често се развиват късни алер-
гични реакции (серумна болест) след 
4-7 дни (понякога до 24 дни). В такива 
случаи се предписват антихистамино-
ви препарати (алергозан, супрастин, 
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фенкарол и метилпреднизолон 50 мг 
4 пъти дневно).

Дози (количества) серум
Противозмийският серум е единстве-
ния специфичен антидот срещу отра-
вяне със змийска отрова, след ухапва-
не, но дори и този антидот не следва 
да се използва във всички случаи.
Серум не трябва да се ползва при 
„сухи” ухапвания и при минимални 
леки отравяния.
Абсолютни противопоказания за 
прилагане на противозмийски серум 
няма.
При средни и тежки ухапвания, по–
често от пепелянки и по–рядко от 
усойници, серумът следва да се въвеж-
да в максимално ранни срокове, защо-
то това снижава тежестта на отравяне-
то.
Според повечето клинични данни се-
румът може да бъде ефективен до две 
денонощия след ухапването. При мор-
ските змии и отровните смоци след по-
вече от няколко дни след ухапването, 
при Пясъчните отровници (род Echis) 
до 10 дни след ухапването.
При въвеждането на серум трябва да 
се има предвид неговите антитоксич-
ни свойства (антитоксична активност) 
и симптомите на отравянето:

леко ухапване с минимално отравяне
ако за 30-60 мин. отокът не се раз-
пространява по пострадалия крайник, 
например, обхваща само пръста или 
малка част от китката, няма затруд-
нение в дишането, болезнени подути-
ни, гадене или повръщане, симптоми 
на парастезия (свръхчувствителност) 
около устата или други участъци по 
кожата, хипотония (падане на кръв-
ното налягане), както и изменения на 
лабораторните показатели – серум не 
се въвежда.
Отравянето се квалифицира като ми-
нимално, но наблюдението продължа-
ва 4 часа. Раната се промива и ухапа-
ният крайник може да се фиксира във 
функционално положение. Контролът 
на лабораторните показатели следва 
да продължи 24 часа.

Средно и тежко отравяне
ако в рамките на 30-60 минути отокът 
прогресира, заема цялата китка или 
достигне до лакътя, наблюдават се ня-
кои от симптомите на общо отравяне 
(болезнени подутини, затруднение в 
дишането, понижено кръвно наляга-
не, гадене и повръщане и други), се 
провежда тест за поносимост. При от-
рицателна проба серума се въвежда.
1-2 ампули се разреждат в банка 500 
ml 5% разтвор на глюкоза и чрез ве-
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нозна система се въвеждат за 1 час.
Ако не се наблюдават последващи 
симптоми на отравянето, 1-2 ампули 
се разреждат в същите съотношения и 
се въвеждат за час. При по-тежко от-
равяне отокът се разпространява ши-
роко (напр. над лакътя), появяват се 
гадене, повръщане, падане на кръвно-
то налягане. С първата банка глюкоза 
се поставят 2-3 ампули и по време на 
вливането може да се добави още една 
ампула. С втората банка се вливат още 
3-4 дози. При много тежко отравяне се 
въвеждат 3-4 ампули с първата банка, 
а с втората 4-5 ампули.
Според повечето медици, работили 
върху лечението на ухапвания от от-
ровни змии от пречистените проти-
возмийски серуми, могат да бъдат въ-
ведени до 40 дози, но рядко са нужни 
повече от 10.

Трябва ли при ухапаните от от-
ровни змии деца да въвеждат 
различни количества серум?
Не, дозите са едни и същи. Определе-
но количество серум ( в зависимост от 
антитоксичната си активност) обез-
врежда определено количество отро-
ва. Няма логика да мислим, че отров-
ната змия ще инжектира по-малко 
отрова при ухапване на дете в сравне-
ние с ухапване на възрастен. .Змиите 

не правят точна оценка на застраша-
ващите ги обекти и количеството от-
рова, отделена при ухапване, зависи 
от много фактори, но не и от точната 
големина на човека, който имал не-
щастието да е на критично разстояние 
в неподходящия момент.
Ако се въведе недостатъчно количе-
ство серум, значителна част отровата 
няма да бъде обезвредена и ако остане 
без да бъде инактивирана, тя ще инак-
тивира  пострадалия, особено ако той 
е малко дете.
При всички пациенти, които се леку-
ват с противозмийски серум за втори 
път или са работили със суха змийска 
отрова, е препоръчително да се поста-
ви и втора система с адреналин (0,1% 
разтвор 1 ml), разтворен в 1000 ml 5%-
тен разтвор на глюкоза. Подкожно 
може да се постави ефортил. Необхо-
димо е да има алергозан или антиа-
лерзин (ампули) за лечение на евенту-
ален анафилактичен шок.
 
Снимки: Марко Иванов и 
Красимир Христов
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Бозайниците се появяват за пър-
ви път през Триас, по времето на 
динозаврите. През Мезозоя по-

вечето бозайници са били дребни, хра-
нещи се с насекоми и водещи нощен 
начин на живот, докато динозаврите 
били доминиращата форма на живот 
на сушата. Това рязко се е променило 
преди около 65 млн. години, когато 
динозаврите изчезнали, с изключение 
на техните потомци, вероятно след 
метеоритен сблъсък. В началото на 
Палеоцен светът останал на практика 
без мегафауна на сушата. Това именно 
е било условието за последвалия ево-
люционен успех на бозайниците. Само 
10 млн. години по-късно, в края на Па-
леоцен, те заели голяма част от осво-
бодените екологични ниши.
Въпреки впечатляващото си разно-
образие, повечето палеоценски бо-
зайници са били доста примитивни, 
в сравнение с днешните. Най-често 
те са притежавали само наченки на 
специализациите, характерни за по-
томците им от по-късни епохи, като 
оптимизация на зъбите за преработ-
ка на конкретна храна или адапта-
ции на крайниците за бързо бягане. 
Палеоценската бозайникова фауна 
често е наричана архаична. Начало-
то на следващата епоха – Еоцен – се 
характеризира с модернизирането й. 

Няколко групи бозайници с нови, по-
съвременни черти се разпространили 
в северното полукълбо по това време, 
когато започва упадъкът на архаична-
та фауна.
Палеоценът е ключов период в исто-
рията на бозайниците. За съжаление 
фосилните находки от този период 
са оскъдни, а за някои части на света 
липсват. Затова можем само да пред-
полагаме как е изглеждала фауната 
по времето на изчезването на диноза-
врите. Дори там, където има фосилни 
находки, много видове са представени 
само от характерни зъби и много ряд-
ко от скелети.

Multituberculata
Разцветът на най-дълго просъщест-
вувалата група бозайници

Разредът Multituberculata е родствена 

Автор: Валентина Петкова

Бозайниците през Палеоцена
Първите 10 млн. години от еволюцията на бозайниците

Череп на Deltatherium fundaminis
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линия на мезозойските и раннонеозой-
ските бозайници, които заемат ниши, 
като тези на гризачите. Те се появяват 
в края на Юрския период и са живе-
ли до началото на Олигоцен. Пред-
ставителите на haramiyida от късен 
Триас понякога са смятани за ранни 
Multituberculata. По-пълни фосилни 
останки обаче показват, че haramiyida 
се различават от ранните бозайници. 
Но дори и без тях, Multituberculata съ-
ществуват за период от около 100 млн 
години, което е безспорен рекорд за 
бозайници.
Мултитуберкулатите не принадлежат 
към нито една от групите бозайни-
ци, които живеят днес – примитив-
ните яйцеснасящи еднопроходни и 
сравнително по-развитите торбести и 
плацентни, известни като живород-
ни. Връзката на мултитуберкулатите с 
тези групи все още се обсъжда. Уста-
новено е, че  Multituberculata са гру-
па, която се обособява като клон дори 
преди Еднопроходните, като близки 
техни или на плацентните бозайници 
роднини. При всички положения мул-
титуберкулатите са били много подоб-
ни на бозайниците, както в детайлите 
на вътрешната анатомия като структу-
ра на средното ухо с трите акустични 
костици, така и по външен вид, както 
доказаха неотдавна останки от козина. 

Анатомията на таза показва, че мулти-
туберкулатите не снасят яйца като ед-
нопроходните, но раждат своите мал-
ки много незрели като торбестите.
В края на Креда мултитуберкулатите 
били широко разпространени и много 
разнообразни в северното полукълбо, 
като съставлявали повече от полови-
ната видове бозайници на типичната 
за периода фауна. Въпреки че някои 
родове изчезнали в края на Креда по 
време на фаунистичния обрат, мулти-
туберкулатите успяват много успешно 
да преминат К/Т границата и да дос-
тигнат най-голямото си разнообразие 
през плейстоцена. Те са важен ком-
понент на почти всички палеоценски 
фауни на Европа и Северна Америка, 
както и за къснопалеоценската фауна 
на Азия. Мултитуберкулатите също 
така са били с много разнообразни 
размери по време на Палеоцена – като 

Реконструкция на Ptilodus
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се започне от размера на една много 
малка мишка и се стигне до този на 
бобър.
Ptilodus е типичен, среден по размер 
мултитуберкулат от Палеоцена на 
Северна Америка. Известен е от поч-
ти цял скелет открит в Канада, който 
показва, че Ptilodus най-добре може 
да се сравни с днешните катерици. 
Скелетът на Ptilodus показва няколко 
адаптации за живот по дърветата, на-
пример остри нокти. Както и при кате-
риците, кракът на Ptilodus е бил много 
подвижен и е можел да се обръща на-
зад, което е позволявало на животни-
те да се спускат по дърветата с главата 
надолу. Очевидна разлика с катерици-
те е дългата хватателна опашка, която 
Ptilodus са използвали като пети край-
ник при катеренето по дърветата.
Зъбите на Ptilodus и други мултитубер-
кулати са най-сходни с тези на гриза-
чите – широки предни зъби, особено 
чифтът долни резци, които са послед-
вани от диастема в долната челюст. 
Последните долни предкътници на 
повечето мултитуберкулати формират 
големи назъбени остриета. Този тип 
зъби се наричат plagiaulacoid, по име-
то на род мултитуберкулати от Мезо-
зоя – Plagiaulax.
Задната част от челюстта на мултиту-
беркулатите е заета от кътници, кои-

то изпълняват шлифоваща функция. 
Тези зъби имат няколко надлъжни 
реда от много малки гънки (или тубер-
кули), откъдето всъщност идва и наз-
ванието Multituberculata.

Диетата на мултитуберкулатите е дъл-
го обсъждан въпрос. Заради анало-
гията с гризачите, може да се пред-
положи, че са били растителноядни. 
Въпреки това, дори не всички днешни 
гризачи се хранят само с растителна 
храна. Трябва да бъдат взети под вни-
мание подобните на остриета долни 
предкътници. Съвременните плъхо-
подобни кенгура, които имат същата 
особеност, са по-скоро всеядни, като 
се хранят с растения, насекоми и дори 
мърша. Можем да си представим, че и 

Череп на Ptilodus montanus
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мултитуберкулатите са имали същата 
диета. В този случай широките резци 
би трябвало да са използвани за хва-
щане и убиване на насекоми и други 
животни. Острите предкътници може 
да са служили както за строшаване на 
твърди черупки, така и за разрязване 
на малки жертви.
Членовете на специализирано се-
мейство от мултитуберкулатите – 
Taeniolabididae – може по-уверено да 
бъдат определени като растителнояд-
ни. Както гризачите, taeniolabidide и 
някои родствени семейства мултиту-
беркулати са развили дълбаещи зъби 
със самостоятелен заточващ механи-
зъм. Само предната страна на резците 
е покрита с твърд емайл. Останалата 
част от зъба се състои от по-мек матери-
ал, който се изтърква по-лесно. Затова 
зъбите са винаги с остър ръб отпред. 
Острите предкътници са силно реду-
цирани за разлика от зъбите с шли-
фоваща функция. Родът е Taeniolabis 
от началото на Палеоцена в Северна 
Америка. Този бозайник с размери-
те на бобър е най-голимят известен 
от мултитуберкулатите. Taeniolabis е 
имал голям череп, имал и къса и тъпа 
муцуна. Добре развитите дълбаещи 
зъби и сложните кътници са сериозно 
доказателство, че Taeniolabis, за раз-
лика от повечето бозайници от нача-

лото на Палеоцена, се е придържал 
към растителна храна.

Забележителни фосили от късния 
Палеоцен на Китай са известни като 
втори taeniolabididа – Lambdopsalis. 
Скелетът на Lambdopsalis показва спе-
циализация за копаене, така че тези 
мултитуберкулати вероятно са жи-
веели в дупки под земята. Добре за-
пазени черепи показват, че ухото на 
Lambdopsalis е неефективно за слуша-
не на високочестотни звуци във възду-
ха, но е добре пригодено за вибрации 
с ниска честота, което е от полза при 
ровещи животни. Lambdopsalis оче-
видно е бил една от любимите жертви 
на хищните бозайници, което личи от 
наличието му в копролитни находки 

Череп на Taeniolabis taoensis

БИОЛОГИЯ



www.nauka.bg           345 

от месоядни животни в Китай. Абсо-
лютно уникален е фактът, че тези ко-
пролити са запазили фосилизирани 
косми от жертвите, включително и та-
кива от Lambdopsalis, които са много 
сходни по структура с тези на съвре-
менните бозайници. Това е единстве-
ното пряко доказателство, че изчез-
налите мултитуберкулати са имали 
козина и в същото време е най-стара-
та известна находка на фосилизирана 
козина.
След като развитието на мултитубер-
кулатите достига своя максимум през 
Палеоцен, в края на епохата започва 
упадъка му. Това може да се дължи 
на конкуренция с нарастващия брой 
плацентни растителноядни, особено с 
древните копитни бозайници, нарече-
ни condylarthа и приматите. В късния 
Палеоцен гризачите се явяват допъл-
нителна конкуренция, много близка 
по екологични характеристики. Реди-
ца мултитуберкулати оцеляват до Ео-
цен, но се развиват няколко нови рода 
и мултитуберкулатите изчезват в на-
чалото на Олигоцен.
Една група бозайници от късния Ме-
зозой до началото на Креда от старата 
суша Гондвана може да се отбележи 
тук, тъй като тя вероятно предста-
влява южното разклонение на мул-
титуберкулатите. Тези слабопознати 

животни, наречени гондванатери, са 
открити за първи път в къснокред-
ни пластове – Gondwanatherium (сем. 
Sudamericidae) и Ferugliotherium (сем. 
Ferugliotheriidae). Оскъдни фосили от 
края на Креда наскоро се появиха и в 
Мадагаскар и Индия – бивши части 
на разделената Гондвана. Всъщност 
Gondwanatherium и Ferugliotherium 
са имали широки, дълбаещи ре-
зци. Но най-забележителната черта 
на по-развитите гондванатери като 
Gondwanatherium и Sudamerica са 
кътниците с висока корона. В късния 
Терциер много групи растителноядни 
бозайници развиват подобни кътни-
ци, за да се справят с широко разпрос-
транените тогава треви, които силно 
износват определени зъби. Така или 
иначе тези зъби са уникални за Мезо-
зоя и ранна Креда и ние не знаем как-
во провокира ранната им еволюция у 
гондванатерите. Тревите се появяват 
в Южна Америка много по-късно, а 
фосилите на Sudamerica вероятно са 
били депозирани в мангрово блато.
Някои гондванатери преди са били 
считани за ранни представители на 
Непълнозъби, поради донякъде сход-
ните зъби и географското разпростра-
нение в Южна Америка, която е ро-
дина на Непълнозъбите. Подробните 
изследвания на зъбите, включително 
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микроструктурата на покриващия ги 
емайл, потвърждават, че гондвана-
терите може всъщност да са първите 
мултитуберкулати в Южна Америка. 
По-пълни фосилни находки ще спо-
могнат за решване на спора за род-
ствените отношения в тази загадъчна 
група от Гондвана.

Двуутробни
Двуутробните най-често се асоциират 
с австралийския континент, където се 
срещат така популярните кенгуру и 
коала... По-малко известно е, че реди-
ца торбести обитават Южна Америка. 

Като например опосумите – единстве-
ните торбести, които обитават север-
ното полукълбо в днешно време.
Мезозойските торбести са известни 
предимно от Северна Америка, като е 
възможно те да са се появили там по 
време на Креда. Примитивни, подоб-
ни на опосуми торбести са най-често 
срещаната и най-разнообразна група 
бозайници в Северна Америка в края 
на Креда. Те включват видове с разме-
рите на котка като Didelphodon – едни 
от най-големите мезозойски бозайни-
ци и най-популярните, благодарение 
на появата им в „Разходка с диноза-
ври”. Диделфодонът е имал зъби, спе-
циално пригодени за раздробяване на 
твърди черупки и се предполага, че се 
е хранил с миди, охлюви, костенурки 
и дори млади анкилозаври.
Разнообразието на торбестите в Се-
верна Америка е силно редуцирано в 
края на Креда. Само една линия, пред-
ставена от Alphadon и Peradectes (сем. 
Peradectidae), оцелява по време на 
фаунистичния обрат. Така торбестите 
успяват да се наложат в Северна Аме-
рика по-добре в сравнение с диноза-
врите, но не и в сравнение с влечугите 
като цяло. Peradectes се срещат през 
Еоцен, а няколко други подобни на 
опосуми торбести се появяват в Север-
на Америка през Палеоцен. Въпреки 

Зъб с висока корона на Sudamerica ameghinoi
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това торбестите никога не стават отно-
во съществен компонент от северната 
фауна и накрая изчезват от нея. Опо-
сумите навлизат повторно в Северна 
Америка от Южна Америка, когато се 
образува Панамският провлак през 
Плиоцен.

Двуутробните са много по-успешни 
на южния континент. Те пристигат 
в Южна Америка сравнително къс-
но през Креда, но до началото на Па-
леоцена тази група бозайници вече 
е процъфтяваща там. Двуутробните 
съставляват повече от 50% от видовете 
бозайници в палеоценската фауна на 
Южна Америка, включвайки адаптив-
ни форми като насекомоядни, всеяд-
ни, месоядни животни и малки трево-
пасни. Палеоценски бозайници не са 

намирани на Антарктида и Австралия 
все още. Въпреки това тези контитнен-
ти са били свързани един с друг, както 
и с Южна Америка и торбестите през 
Еоцен вероятно се разпространяват и 
там.
Много палеоценски торбести са близ-
кородствени на днешните опосуми, 

наричани „живи 
фосили”. Опосуми-
те и техните близ-
ки родствени групи 
спадат към разред 
D i d e l p h i m o r p h i a 
(именуван на съ-
временния опосум 
от Вирджиния – 
Didelphis). Най-пъл-
ни фосилни останки 

от ранни торбести принадлежат на 
Pucadelphys – примитивен опосум от 
началото на Палеоцена в Боливия. От-
крити са двойка почти пълни скелети, 
за които се предполага, че са мъжки и 
женски. Те вероятно са били блокира-
ни в дупката си по време на наводне-
ние. Пикаделфисът е бил пъргаво жи-
вотно, със способности за копаене и 
скачане, но без адаптация за катерене 
по дървета. Както и повечето днешни 
опосуми, той вероятно е бил всеяден и 
се е хранел с насекоми, плодове и мал-
ки гръбначни.

Реконструкция на Alphadon, късна Креда
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Изобилни изкопаеми на опосумопо-
добни (Didelphimorphia) от среден 
Палеоцен са намерени в Бразилия. 
Съществува голямо разнообразие по 
размери и форми сред членовете на 
този разред. Minusculodelphis е бил 
близък по размер до най-дребните из-
вестни бозайници. Информацията се 
базира на фосилна челюст, зъбите по 
която са по-малки от милиметър. Тези 
малки животинки вероятно са ловува-
ли насекоми. Eobrasilia е бил много по-
едър и е имал зъби, подобни на тези на 
къснокреден диделфодон. Преди е бил 
считан за родственик на месоядните 
Sparassodonta, за които ще стане дума 
по-долу, но днес се счита за независим 
клон на опосумоподобните, който се е 
адаптирал към по-месоядна ниша.
Втората група торбести – разредът 

Paucituberculata, е известна в Южна-
Америка от Палеоцен до днес. През 
Палеоцен групата с най-голямо значе-
ние били изчезналите полидолопиди, 
животни с размери на плъх или заек, 
които по екологични характеристи-
ки наподобявали гризачите. Родът 
Epidolops от среден Палеоцен е познат 
от почти цял скелет. Всички останали 
полидолопиди са представени само от 
фосилни челюсти или зъби. Също като 
гризачите полидолопидите са имали 
широки предни зъби. Още по-отличи-
телна черта е, че техните дъвкателни 
зъби, особено последните предкътни-
ци, са имали големи остриета за сря-
зване на храната. Подобни зъби с ос-
триета са се развили самостоятелно в 
няколко групи бозайници, например 
при мезозойските и раннотерциерни-
те мултитуберкулата и при днешните 
плъхоподобни кенгуру. Тези зъби са 
полезни при обработка на твърди рас-
тителни части, но животно с подобни 
зъби може да бъде и всеядно. При по-
лидолопидите настъпва упадък през 
Еоцен и те изчезват през Олигоцен, 
вероятно поради конкуренция с други 
групи Paucituberculata и имигрирали 
гризачи и примати.
Една група торбести, появила се през 
Палеоцен, заема екологичната роля на 
месоядните бозайници в Южна Аме-

Двойка скелети на Pucadelphys andinus
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рика. Тези животни са класифицира-
ни в изчезналия разред Sparassodonta, 
които се развиват до подобните на ку-
чета (или мечки) борхиени и подобни-
те на саблезъби котки тилакосмили-
ди в края на Неозой. Палеоценските 
представители на този разред показ-
ват развитие от примитивни, опосумо-
подобни животни (като Pucadelphys)  
до свирепи хищници. Mayulestes от 
началото на Палеоцена в Боливия е 
бил малък хищник, който е заемал 
екологични ниши, сходни с тези на 
невестулките и златките. Адаптации 
като хватателната опашка показват, 
че тези гъвкави животни са живее-
ли отчасти и по дърветата. На земята 
Mayulestes са можели да бягат бързо, 
но на кратки разстояния, за да хващат 
своите жертви.
Първите по-големи спарасодонти са 
известни от средата на Палеоцен в 
Бразилия. Те включват средните по 
размер животни от род Patene (което 
на местния език в Ю.Америка означа-

ва „лисица”) и слабопознати, с голе-
мина на вълк хищници. Тези торбести 
хищници развиват същата структура 
на зъбите за рязане на месо, както и 
истинските (плацентни) хищници от 
северното полукълбо. За разлика от 
истинските хищници обаче, при спа-
расодонтите не се развиват специ-
ални адаптации за бързо движение. 
Това може да е една от причините за 
техния упадък и изчезването им след 
пристигането на истинските хищници 
в Южна Америка в края на Неозой.

Повече може да прочетете в Nauka.bg

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9981

Epidolops ameghinoi
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Изчезването на повечето от вле-
чугите, като например дино-
заври и птерозаври, в края на 

мезозой оказва огромно влияние вър-
ху развитието на екосистемите в нача-
лото на терциер. Много други 
групи влечуги обаче про-
дължават да процъф-
тяват през палеоцен. 
Една такава група са 
костенурките, разред 
Chelonia или Testudines.
Костенурките са влечугите с най-изо-
билни фосилни находки и най-голямо 
разнообразие в палеоценската фауна, 
които явно не са повлияни особено от 
събитията през Креда – Терциер пе-
риода. Утаечни пластове в американ-
ския щат Монтана осигуряват обилни 
находки, представящи непрекъсната 
линия от развитието на костенурките 
от късна креда и ранен палеоцен. Въ-
преки че няколко рода изчезват през 
периода Креда – Терциер, раннопале-
оценските костенурки са представени 
от най-малко 15 рода и са с по-голямо 
разнообразие от който и да е послед-
ващ период. Освен това изкопаеми 
останки от тези животни се намират 
навсякъде, което дава основания на 
някои автори да наричат тази първа 
част от терциер „ерата на костенурки-
те“.

Palaeotrionyx
И съвременните, както и вече изчез-
нали семейства костенурки, са пред-
ставени в палеоценската 

фауна. От съвре-
менните най-до-

бре представени са 
сем. Trionychidae, 

костенурки с мек 
панцир. При тези во-
дни животни плътен 
слой кожа заменя ро-

г о в и т е плочи, които обикновено 
покриват горната страна на панци-
ра - карапакс. Също както живите си 
съвременници тези раннотерциерни 
костенурки са били водни хищници, 
криещи се в тинята по дъното на реки 
и езера, и нападащи жертвите си из 
засада. Групата е разнообразна и ши-
роко разпространена през палеоцен, 
но откъслечните фосили, каквито най-
често се намират, е трудно да бъдат 
идентифицирани. Родовете Trionyx 
и Aspideretes са съвременни триони-
хиди, които често са определяни като 
раннотерциерни членове на семей-
ството. Къснокредните и раннотерци-
ерни видове Aspideretes са били голе-
ми животни, с дължина на панцера 
50 см. Малките палеоценски триони-
хидни костенурки от Северна Амери-
ка може би принадлежат към изчез-

Автор: Валентина Петкова

Костенурките след периода Креда – 
Терциер 
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налия род Plastomenus, първоначално 
датиран като еоценски. Долната част 
на панцира – или пластрон, – който е 
редуциран при останалите членове на 
семейството, тук е добре развит. 

Trionyx
Други две съвременни групи косте-
нурки, съществуващи най-рано от па-
леоцен, са блатните и каймановите 
костенурки. Каймановите костенурки 
от сем. Chelydridae са водни, дебнещи 
в засада хищници, с голяма глава, сил-
ни челюсти и дълга, люспеста опашка. 
Днешните алигаторови костенурки 

(Macroclemys), например, са известни 
с това, че дебнат в засада с широко от-
ворена уста, примамвайки рибите със 
своя гърчещ се, червейоподобен език, 
докато мощните челюсти не уловят 
плячката. Това семейство костенурки 
е слабо представено във фосилните на-
ходки, най-вероятно заради самотни-
ят, изолиран начин на живот на чле-
новете му, но изглежда води началото 
си от Северна Америка. Protochelydra 
се среща най-рано в къснопалеоцен-
ски находки от Северна Дакота, а се-
верноамериканският Emarginochelys 
– срещащ се от късна креда до начало-
то на палеоцен – може би е дори още 
по-ранен член на групата. 
Блатните костенурки от сем. Emydidae 
са с много по-типично устройство. 
Това семейство днес включва голя-
мо разнообразие от видове, които са 
предимно водни. Те са били най-раз-
нообразни през палеоцен в Азия, къ-
дето вероятно са възникнали. През 
късен палеоцен групата на блатни-
те костенурки в Азия е включвала 
вече изчезналите родове Anhuichelys, 
Hokouchelys и Pseudochrysemys (днеш-
ните Chrysemys, или боядисани косте-
нурки). А в Северна Америка блатни-
те костенурки са представени от един, 
все още неименуван род (с работно 
име „Emydid C“), който е съществувал 
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още през среден палеоцен, а в края на 
периода се превръща в най-широко 
разпространеният. Тези животни са 
имали необичайно голяма глава, кое-
то дава отражение и върху карапакса, 
силно вдлъбнат отпред. Челюстите 
показват по-скоро смесена диета. 
Растителноядните сладководни кос-
тенурки са представени през пале-
оцен от Adocus – големи животни с 
дължина на панцира до 80 см. Adocus 
съществуват от късна креда до късен 
палеоцен в Северна Америка, а в Азия 
оцеляват до еоцен. Деликатно устро-
еният им панцир е гръбно-коремно 
сплеснат и издължен, със сравнително 
гладка повърхност, а пластронът има 
големи странични отвори, позволява-
щи по-свободно движение на крайни-
ците. Всичко това показва, че Adocus 
са били изключително водни живот-
ни и добри плувци. От съвременните 
костенурки подобни на тях са речните 
Dermatemys, срещащи се в Мексико и 
северната част на Централна Америка 
– реликтен вид, без живи родствени-
ци, който е класифициран в собстве-
но семейство, Dermatemyidae. Дъл-
го време Adocus са считани за ранни 
представители на Dermatemyidae, но 
сега са отделени в отделно семейство 
– Adocidae. Челюстите на Adocus при-
тежават много по-сложни дъвкателни 

повърхности, каквито се наблюдават 
при растителноядните Dermatemys. 
Това е признак за сходна диета. 

Пластрон на Adocus
Друга изчезнала група палеоцен-

ски сладководни костенурки са сем. 
Baenidae, срещащи се от креда до къ-
сен еоцен в Северна Америка. Тези 
животни са откривани предимно в 
утаечни скали на речни корита. Пан-
цирът им е бил с изпъкнала, заоблена 
форма, имали са много дълга опашка 
и извити нокти на силните си край-
ници. Baenidae притежават много ин-
тересен модел на нарастване - когато 
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бъдат достигнати размерите на въз-
растен индивид, плочите на панцира 
срастват и той спира да расте на шири-
на. Вместо това се увеличава неговата 
плътност, особено на пластрона, който 
в резултат на това достига изключи-
телна дебелина при някои представи-
тели. Повечето баениди притежават 
мощни челюсти, като вероятно са се 
хранили с мекотели. Известни са ня-
колко палеоценски рода от Монтана 
– Plesiobaena, Eubaena, Palatobaena, 
Stygiochelys и вероятно Neurankylus. 
Всички те успешно преминават грани-
цата Креда – Терциер. В една уникал-
на находка на фосилизиран панцир от 
големите палеоценски костенурки на 
Ню Мексико, Neurankylus, се различа-
ва дори оригиналният цвят на плоч-
ките – черни петна на червеникаво-
кафяв фон.
Compsemys, причудлив представител 

на костенурките в къснокредната до 
среднопалеоценска фауна на Северна 
Америка (а вероятно в началото на тер-
циер и в Европа), първоначално е счи-
тан за член на сем. Baenidae. Впослед-
ствие е преместен в друго семейство, 
Pleurosternidae, изчезнала група, чи-
ято история може да бъде проследена 
назад до юра. Здравият панцир на тези 
средни по размери животни, с дължи-
на около 30 см., е покрит с туберкули, 
които не се срещат при нито една дру-
га група, което позволява дори малки 
фрагменти от панцира на животните 
да бъдат лесно идентифицирани. Нас-
коро открит череп на Compsemys по-
казва поразително сходство с тези на 
алигаторовите костенурки – със силно 
извити (клюноподобни) челюсти с ви-
соки, тънки ръбове. Подобно на тези 
днешни костенурки Compsemys веро-
ятно е бил воден хищник. 

Въпреки че познанията ни относ-
но костенурките от палеоцена на 
Южна Америка са много ограниче-
ни, известни са поне две семейства, 
характеризиращи сладководната 
фауна на този континент. Змиегла-
вите костенурки от сем. Chelidae и 
сем. Pelomedusidae (афроамерикан-
ски страничношийни кастенурки). 
Двете семейства принадлежат към 
подразред Pleurodira, странично-

Черепи на костенурки от сем. Baenidae
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шийни костенурки, които прибират 
при опасност главата си в панцира 
чрез странично движение на врата. 
Всички останали, съвременни кос-
тенурки принадлежат към подраз-
ред Cryptodira и използват движение 
назад, за да прибират главата си. От 
страничношийните костенурки пове-
чето представители на Chelidae имат 
изключително дълъг врат, което им 
позволява да дишат на повърхността 
на водните басейни без да показват тя-
лото си. Сред палеоценските находки 
от това семейство има и представите-
ли на съвременния род Hydromedusa 
(южноамериканска змиеглава кос-
тенурка), които се появяват за първи 
път през ранен палеоцен в Патаго-
ния. Няколко вида афроамерикански 
страничношийни костенурки са се 
срещали през палеоцен в Южна Аме-
рика, включително подобни на днеш-
ните Podocnemis (южноамериканска 

страничношийна речна костенурка). 
Находки от Chelidae и Pelomedusidae 
могат да бъдат проследени в този кон-
тинент назад до късна креда. 
Докато сладководните костенурки са 
честосрещани в палеоценски седи-
менти, сухоземните са по-редки. Дори 
отчитайки факта, че животни обитава-
щи реки и езера имат по-голям шанс 
да бъдат фосилизирани, изключител-
но редките находки на сухоземни кос-
тенурки от палеоцен все пак показ-
ват, че това едва ли се дължи само на 
особености на процеса фосилизация, 
а по-скоро на слабото им присъствие 
в тогавашните съобщества. Basilemys, 
голяма сухоземна костенурка със сло-
ноподобни крайници и панцир, дос-
тигащ 1 метър дължина, е обитавал 
Сев. Америка през късна креда. Тези 
влечуги измират по време на Креда 
– Терциер периода, подобно на мно-

Hydromedusa

Podocnemis
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го други големи сухоземни животни. 
По-малки (с дължина на панцира 30 
см.) сухоземни костенурки, които оце-
ляват до палеоцен в Северна Америка, 
са Agomphus, далечни родственици на 
днешните блатни костенурки от сем. 
Kinosternidae. Също като последните, 
панцирът на Agomphus е имал овал-
на форма, силно изпъкнал, с гладка 
повърхност, което предполага, че са 
обитавали сходни хабитати. Истински 
костенурки от сем. Testudinidae не се 
срещат в Северна Америка до начало-
то на еоцен, но първите представите-
ли на това съвременно семейство са 
присъствали в къснопалеоценските 
съобщества на Азия. Мигрирането им 
в Северна Америка започва по време 
на затоплянето в началото на еоцен, 
когато благоприятните климатични 
условия позволяват и на много бозай-
ници да мигрират между северните 
континенти през провлак в големите 
географски ширини.
Други сухоземни костенурки са 
Planetochelys, срещащи се от късен 
палеоцен до ранен еоцен в Северна 
Америка. Въпреки че не са добре про-
учени, тези високоспециализирани 
животни имат много сходства с днеш-
ните костенурки Terrapene, например 
подвижно свързания пластрон, който 
им позволява при опасност плътно 

да затворят панцира след като при-
берат главата и крайниците. Формата 
на панцира показва, че тези животни 
са били предимно сухоземни, което се 
потвърждава и от следите пофосилите 
оставени от зъбите на гризачи. Челю-
стите на Planetochelys са характерни за 
всеядни животни. 
Може би най-необичайните от всич-
ки палеоценски сухоземни косте-
нурки са рогатите костенурки от сем. 
Meiolaniidae, като ранните предста-
вители на тази група са все още непо-
знати. Забележителни фосили от род 
Meiolania от това семейство, са откри-
ти в плейстоценски пластове в Австра-

Панцир на Agomphus
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лия, близо до остров Лорд Хоу. Тези 
гигантски животни от късен неозой 
са имали дължина на панцера над 1 
метър. Черепът им е притежавал го-
леми роговидни израстъци, а опаш-
ката завършва с костни образувания. 
Meiolaniidae са добре проучени, срав-
нително съвременни костенурки, чи-
ито фосилни находки в Аржентина 
могат да бъдат проследени назад до 
късна креда. Рогатите костенурки са 
част от южноамериканските влечуги 
до началото на еоцен. По-късното им 
присъствие в Австралия е в резултат 
на миграция през Антарктида, която 
тогава е била без ледена покривка и 
свързана с другите две големи суши. 
В областта на моретата истинските 
гиганти сред костенурките са вече из-
мрели дълго преди началото на пале-
оцен. В късна креда сем. Protostegidae 
е представено от гигантски морски 
костенурки като Archelon, с дължи-
на на панцира над 2,2 метра, но тези 
животни изчезват преди Креда – 
Терциер периода. Родствениците на 
днешните морски костенурки от сем. 
Cheloniidae обаче са процъфтявали в 
океаните на ранен неозой. Подобно 
на днешните морски костенурки те са 
притежавали големи предни крайни-
ци видоизменени в плавници, както и 
тенденция за редуциране и сплесване 

на масивния, костен панцир, наследен 
от предшествениците им. Много мезо-
зойски и раннонеозойски представи-
тели притежават все още примитивни 
черти и биват класифицирани често 
в изчезналото сем. Toxochelyidae, но 
разграничаването им от съвременни-
те Cheloniidae е трудно. Представите-
лите на Toxochelyidae вероятно не са 
били добри плувци, а орбитите им са 
насочени нагоре, не напред както при 
съвременните морски костенурки. 
Това означава, че тези животни веро-
ятно са обитавали дъното на плитко-
водни морета. Osteopygis, откривани 
в къснокредни до раннопалеоценски 
морски утаечни пластове в САЩ са ти-
пични представители на тези прими-
тивни влечуги, достигащи дължина на 
панцира до 70 см. Много съвременни 
представители също се срещат в па-
леоценски пластове. Например ос-
танките на голяма морска костенурка 
от ранен палеоцен в Илинойс, класи-
фицирана към Chelonia – родът, към 
който принадлежат днешните зелени 
морски костенурки. Докато повечето 
от случаите на определяне на късно-
мезозойски или раннонеозойски фо-
сили на влечуги към съвремени ро-
дове, впоследствие са доказани като 
грешни, тази класификация все още 
очаква потвърждение. 
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Osteopygis emarginatus
Съвременните морски костенур-
ки включват и още едно семейство, 

Dermochelyidae, представено един-
ствено от кожестите костенурки, 
Dermochelys. Това е най-голямата съ-
временна костенурка, с дължина на 
панцира над 2 метра. При кожестите 
костенурки се наблюдава силна редук-
ция на костния панцир, като вместо 
това притежават кожеста обвивка, до-
някъде сходна с тази на трионихидите. 
Фосилните находки от Dermochelyidae 
са много малко. Въпреки това е ясно, 
че семейството има дълга история, 
като най-ранните представители са се 
срещали още през късна креда. Малко 
се знае за кожестите костенурки през 
палеоцен, но предимно еоценският 
род Eosphargis, големи животни с дъл-
жина на панцира над 1-1,5 метра, може 

би се появяват за първи път през късен 
палеоцен в източните части на САЩ. 

Изненадващо, през късна креда и 
ранен терциер морските костенур-
ки са представени и от видове стра-
ничношийни костенурки от семей-
ство, което беше споменато по-горе 
– Pelomedusidae. Тъй като днешните 
представители на това семейство са 
изключително сладководни, можем да 
предположим, че в миналото са обита-
вали плтководни, крайбрежни морки 
води. Много широко разпространени 
са били например представителите 
на род Taphrosphys, който се появя-
ва първо през късна креда в Северна 
Америка, но в началото на неозой вече 
се е срещал от двете страни на Атлан-
тическия океан, включително в тери-
тории от днешните Северна и Южна 
Америка, Европа и Африка. Видове-
те от р. Taphrosphys са имали овален 
панцир, без отличителен релеф, който 
не е бил много изпъкнал. Африкан-
ският вид Taphrosphys congolensis от 
палеоценски пластове на Кабинда, по-
рано известен като Bantuchelys, е имал 
дължина на панцира около 50 см. За-
едно с други пеломедузидни костенур-
ки са обитавали плитки вътрешни мо-
рета, разположени на територията на 
днешна Сахара и свързани чрез пред-
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шественика на Средиземно море с Ат-
лантическия океан. 

Също както и днес, костенурките са 
обитавали разнообразни хабитати 
през палеоцен. От ранен палеоцен 
датират едни от най-разнообразните 
сладководни костенуркови съобще-
ства. Общо около 50 рода костенурки 
са известни от палеоценските пласто-
ве, които съставляват около 40% от 
всички родове влечуги от този период. 
С изключение на няколко изчезнали 

групи, почти всички съвременни се-
мейства костенурки възникват през 
палеоцена, както и някои от днешните 
родове. 

Може да се каже, че костенурките при-
тежават един наистина много успе-
шен, „вечен дизайн“, който се е оказал 
изключително подходящ, за да пре-
живеят събитията, които променят 
драматично екосистемите на земята 
преди около 65 милиона години.

БИОЛОГИЯ

http://nauka.bg


www.nauka.bg           359 

Ранният Неозой е известен със 
своите архаични бозайници и в 
повечето случаи – с причудливи 

адаптации. Те често нямат живи пре-
ки потомци. Най-ярък пример за това 
са тениодонтите и тилодонтите, два 
изчезнали разреда бозайници, които 
еволюират в приблизително една и 
съща посока. И двата разреда включ-
ват средни до едри по размер живот-
ни, чиито предни зъби се развиват 
в големи бивни, а на крайниците си 
имат нокти. В началото двата разреда 
са считани за родствени, но днес е из-
вестно, че те имат напълно самостоя-
телна история. 
Разред Taeniodonta е изцяло северно-
американски. Първите тениодонти се 
появяват в началото на Палеоцена, ве-
роятно не по-късно от 500 000 години 
след края на Креда. Възможно е да са 
еволюирали от насекомоядни бозай-
ници като Cimolestes и Procerberus, 
които са обитавали Скалистите пла-
нини в края на Креда и началото на 

Палеоцен. Възможни раннопалеоцен-
ски междинни форми са описани от 
същия регион, но все още предстои да 
бъдат по-детайлно изследвани.

Onychodectes

Автор: Валентина Петкова

Тениодонти и тилодонти

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

достъп до него.

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

Статия от брой 33 на сп. “Българска наука”



360  Българска наука, лято 2015 г.

Най-примитивните тениодонти са 
били неспециализирани животни. 
Най-добре изучен техен представи-
тел е Onychodectes от ранния Палео-
цен на Ню Мексико. С размерите на 
едра домашна котка Onychodectes е 
бил забележително по-едър от свои-
те насекомоядни предшественици, 
но устройството скелета му е срав-
нимо с това на по-примитивните бо-
зайници като опосумите. Черепът на 
Onychodectes е бил издължен и зао-
стрен, наподобявал е този на насеко-
моядните и се е различавал доста от 
скъсените черепи на по-напреднали-
те тениодонти. Кучешките зъби, кои-
то по-късно ще се развият в големи 
бивни, са все още средни по размери. 
Onychodectes са имали силни крайни-
ци, особено предните, които са били 
снабдени със силно подвижна китка, 
което предполага възможности за ко-
паене. Крайниците завършват с по пет 
пръста с нокти, а опашката е била из-
ключително дълга и силна, вероятно 
– и хватателна в определена степен, 
което ни кара да предположим, че са 
се и катерили добре. Зъбната редица 
показва, че животните са били все-
ядни. Острите резци и кучешки зъби, 
както и режещите предкътници, кои-
то са наследили от предшествениците 
си, вероятно са били приспособени за 

хранене с насекоми, яйца и малки без-
гръбначни. Както показва добре раз-
витата смилателна повърхност на тех-
ните дъвкателни зъби, голяма част от 
менюто им е било съставено от расти-
телна храна. Възможно е Onychodectes 
да са използвали силните си предни 
крайници и нокти, за да изкопават 
подземни растителни части. Голямото 
количество пръст, което са помелаи по 
този начин, може да обясни наблюда-
ваното силно износване на дъвкател-
ните им зъби.
Неспециализираните тениодонти като 
Onychodectes са съществували сравни-
телно кратко, до средата на Палеоцен. 
По това време вече по-добре адапти-
раните тревопасни и хищници заемат 
екосистемите, а по-напредналите те-
ниодонти заемат нишите на специа-
лизирани копаещи и ровещи животни 
и така възпрепятстват своите неспе-
циализирани родственици да сторят 
същото.
Най-прогресивните тениодонти, сти-
линодонтидите, са сред животните, 
еволюиращи изключително бързо 
след изчезването на динозаврите. До-
като техните предшественици от Кре-
да не са надвишавали размерите на 
плъх, раннопалеоценските стилино-
донтиди, Wortmania, достигат телес-
но тегло около 20 килограма, веро-
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ятно около 500 000 години след К/Т 
границата. Всички важни адаптации 
на стилинодонтидите се наблюдават 
при Wortmania. Около 2 млн. години 
по-късно типичното телесно устрой-
ство на стилинодонтидите се наблю-
дава при Psittacotherium, мощни жи-
вотни, тежащи близо 50 килограма. 
Wortmania и Psittacotherium са били 
едни от най-едрите животни за вре-
мето си. По-късните стилинодонтиди 
увеличават много малко размерите си. 
Родът Ectoganus от късен Палеоцен до 
ранен Еоцен включва много разноо-
бразни видове – и по-едри, и по-дреб-
ни от Psittacotherium. Последният от 
тениодонтите, ранно до средно ео-
ценският Stilinodon, достига телесно 
тегло над 80 килограма, 
приблизително с размери-
те на прасе. Още няколко 
групи едри животни също еволюират 
по това време, включително гигантите 
уинтатери. 

Череп на Psittacotherium  

Psittacotherium представят добре 
удивителните приспособления за 
хранене, които стилинодонтидите 
развиват. Техният скелет е масивен, 
скъсен и с много здрави челюсти. 

Както показват местата на свързване 
на мускулите, челюстите им са били 
много силни, а езикът голям и добре 
развит. В зъбната редица ударението 
пада върху предните зъби, които оф-
ормят впечатляващ режещ апарат. Ку-
чешките зъби са силно уголемени, по-
добно на горните резци, но в по-малка 
степен. Също както при резците на 
гризачите, емайлът е концентриран 
от предната страна на зъбите, докато 
задната е била заемана от по-мекият 
дентин, което им осигурява самоза-
острящи се ръбове. При Ectoganus и 
Stilinodon кучешките зъби са с постоя-
нен растеж. Дъвкателните зъби на тези 
напреднали стилинодонтиди са били 
редуцирани до обикновени мънички 
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клечици. Те загубват емайла си в ран-
ните етапи от индивидуалното разви-
тие на животните поради износване. А 
при Stilinodon целият комплект зъби 
са били с постоянен растеж.
Както показва скелетът им, стилино-
донтидите са били масивни животни. 
Вратът им е къс и набит. Крайници-
те са груби и силни, особено предни-
те, съдейки по местата за залавяне на 
мускулите. Предните и задните край-
ници имат по пет пръста, първият и 
петият са до голяма степен редуцира-
ни на предните крайници. Пръсти за-
вършват с големи нокти. Ноктите на 
предните крайници са извити и леко 
странично сплеснати. Нещо, което се 
наблюдава при по-ранните стилино-
донтиди, Wortmania. В допълнение 
към изключително здравите предни 
крайници тези нокти са позволявали 
на стилинодонтидите да бъдат мно-
го добри копачи. Ноктите на задните 
крайници са по-широки, а пръстите 
оформят дъга. Те също подпомагат 
копаенето, заедно с дългата, тежка 
опашка.
По отношение на скелета по-разви-
тите тениодонти, като Ectoganus и 

Stilinodon, могат да се сравнят с тръ-
бозъба Orycteropus – изключителен 
копач. Подобно на тези съвременни 
животни стилинодонтидите вероятно 
са копаели дупки под земята, в кои-
то да живеят. Силният им дъвкателен 
апарат показва, че са се хранили с по-
трудно преработваема храна от мрав-
ките и термитите, с които тръбозъбите 
се хранят, а  именно растения, които 
са изкопавали и разкъсвали с нокти и 
зъби. Със своите силни предни край-
ници и нокти стилинодонтидите са 
изравяли грудки, корени и други под-
земни растителни части. Възможно е 
подобно на днешните прасета и пека-
рита да са използвали при копаенето 
и своите мускулести зурли и уголеме-
ни кучешки зъби, а при сгоден случай 
да са похапвали мърша и друга живо-
тинска храна.
Стилинодонтидите изглежда са били 
бавноподвижни животни. Докато 
стилинодонтидите през Еоцен са ста-
вали жертва на по-развитите хищни 
бозайници, по-ранните форми като 
Psittacotherium не са били сериозно 
преследвани от примитивните хищ-
ници на своето време благодарение 

Черепи на: Onychodectes (вляво),    Wortmania(в средата),    Ectoganus (вдясно)
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на по-големите си размери, с изклю-
чение на териториите близо до вода, 
обитавани от крокодили. Срещите с 
тези опасни влечуги не са били чести, 
тъй като тениодонтите са обитавали 
предимно планински терени. Грудки-
те и корените са с високо съдържание 
на вода и хранителни вещества и дос-
тъпът на тениодонтите до тях може би 
им е позволявал да обитават и по-су-
хи местообитания, за разлика от жи-
вотните зависещи от надземната рас-
тителност. Ако тази хипотеза е вярна, 
това би обяснило защо находките на 
тениодонти са толкова редки, тъй като 
повечето фосилни находища от ра-
нен Терциер в С. Америка представят 
животински съобщества в близост до 
реки. В предпочитаните от тях пла-
нински хабитати тениодонтите веро-
ятно са били много по-добре предста-
вени, отколкото показват наличните 
вкаменелости. По аналогия с тръбозъ-
бите можем да си представим, че те-
ниодонтите са били самотни животни, 

обитаващи откритите пространства в 
търсене на храна и връщащи се в свои-
те подземни убежища в края на деня.

Членовете на втория разред големи 
растителноядни бозайници (с нокти) 
от ранен Терциер, Tillodontia, в много 
отношения са подобни на тениодон-
тите. Също като при последните, и 
при тилодонтите се развиват двойка 
уголемени длетовидни предни зъби. 
Това се е смятало за доказателство за 
близко родствена връзка между двата 
разреда. Но гризачоподбните зъби са 
представени от различни зъбни пози-
ции при двете групи (кучешките при 
тениодонтите, вторите резци при ти-
лодонтите), което означава, че е по-ве-
роятно да са еволюирали независимо.
Определянето на предшественици-
те на тилодонтите дълго време е въз-
препятствано от факта, че единстве-
ните значителни техни останки са от 
С. Америка. Типичните тилодонти се 
появяват внезапно на този континент 

Скелет на Psittacotherium
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с родът Esthonyx от късен Палеоцен 
до среден Еоцен, въпреки че по-ран-
ните видове се отделят от някои спе-
циалисти в отделен род, Azygonyx. 
Родът Esthonyx хвърля светлина вър-
ху произхода на длетовидните гриза-
чоподобни зъби на тилодонтите, тъй 
като при представителите му зъбният 
емайл е концентриран върху предната 
повърхност на зъбите. При по-късните 
тилодонти, като Trogosus и Tillodon, се 
развиват и вторите резци, които са и 
с неограничен растеж, докато остана-

лите зъби в предната част на челюстта 
са редуцирани или липсват. Заедно с 
издължаването на муцуната това води 
до образуване на диастема между уго-
лемените бивни и дъвкателните зъби 
– подобно на гризачите, но доста по-
различно от това при късомуцунести-
те тениодонти. Подобно на последни-
те тилодонтите са притежавали силни 
дъвкателни мускули, които се наблю-
дават при Esthonyx, чиито зъби често 
са силно износени. Това показва, че 
животните обикновено са приемали 

Реставрация на Ectoganus заедно с две тревопасни от р. Pantolambda
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значително количество пръст и пясък 
с храната си, която вероятно е била 
съставена от корени и грудки.
Първите северноамерикански тило-
донти са били все още средни по раз-
мер животни, с телесно тегло от 10 до 
30 килограма при различните видове  
Esthonyx. По късните членове на раз-
реда, като ранно до средноеоценски-
те Trogosus, са много по-едри, с тегло 
около 150 кг. Тези тилодонти са били 
силни, набити животни, сравними с 
днешните мечки по външен вид. Но-
ктите на предните крайници са големи 
и извити, а мускулатурата им изклю-
чително мощна, което свидетелства за 
способностите им за копаене, като при 
тениодонтите. Познанията ни за ро-
дът Esthonyx са все още силно ограни-
чени, освен фактът, че е бил доста раз-
пространен през късен Палеоцен до 
ранен Еоцен в западните части на кон-
тинента. Данните от скелети показват 
ниска специализация в придвижване-
то. Както при тилодонтите крайници-
те на Esthonyx са притежавали дълги, 
странично сплескани, извити нокти, 
които вероятно са подпомагали и ка-
теренето. Много малкият мозък пък 
показва, че тези архаични животни не 
са били особено интелигентни.

Зъбна редица на Esthonyx

Освен Esthonyx единствените предео-
ценски животни в Северна Америка, 
които могат да бъдат определени като 
тилодонти са известните Deltatherium 
от среден Палеоцен на Ню Мекси-
ко. Въпреки че дъвкателните зъби 
на Deltatherium донякъде са сходни с 
тези на тилодонтите, техните предни 
зъби са се различавали доста - с малки 
резци и дълги, саблевидни кучешки 
зъби, подобно на саблезъбите котки. 
Ако действително бъде определен като 
родствен на тилодонтите, Deltatherium 
вероятно ще представлява ранно раз-
клонение, което еволюира в различно 
(повече месоядно) направление, а не е 
техен директен предшественик.
Внезапната поява на Esthonyx през 
късен Палеоцен в Северна Америка 
може би е резултат от имиграция, по-
добно на нахлуването на тилодонтите 
в Европа в началото на Еоцен (веро-
ятно именно от Сев. Америка, която 
е била свързана с Европа по това вре-
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че чрез Гренландия). Нови открития 
през последните десетилетия на при-
митивни тилодонти в палеоценски 
пластове на Китай дават възможност 
да се предположи, че вероятно разре-
дът възниква в Азия. Сред китайските 
тилодонти Meiostilodon е най-близък 
до първите северноамерикански ви-
дове от род Esthonyx. Китайските ви-
дове са все още по-дребни по размер, 
но притежават характерните длето-
видни предни зъби. Meiostilodon е 
открит в раннопалеоценски седимен-
ти, което го прави много по-стар от 
Esthonyx. Вероятно е близкородствен 
на предшествениците на Esthonyx, 
които мигрират в Новия Свят през Бе-
рингия, когато климатичните условия 
стават сравнително по-меки в края на 
Палеоцен. Още един възможен тило-
донт от Китай, Interogale, е известен 
от къснопалеоценки пластове, но все 
пак е най-дребният представител на 
разреда – около половината от раз-
мерите на най-дребните Esthonyx. И 
накрая, изключително примитивен, 
тилодонтоподобен бозайник, наречен 
Lofochaius, е известен от ранен Па-
леоцен на Китай. Lofochaius може да 
се окаже в основата на родословно-
то дърво на тилодонтите, стига да се 
докаже родствената му връзка с тях. 
Тези, както и други интересни видове 

от Китай, са все още слабо проучени и 
са необходими още фосилни находки 
от този регион, за да добием по-пъл-
на представа за ранната еволюция на 
Tillodontia.

Череп на Deltatherium fundaminis

Китайските находки дадоха начало 
на нови дебати относно родствената 
връзка между тилодонтите и другите 
бозайници. Базирайки се на нови на-
ходки, днес учените определят тило-
донтите като близкородствени на друг 
изчезнал разред тревопасни животни, 
които се появяват в Азия - пантодон-
тите. Някои защитници на тази идея 
стигат дори по-далече, като включ-
ват тилодонтите в разред Pantodonta. 
Противно на по-ранните схващания, 
днес тилодонтите и пантодонтите не 
се определят като копитни животни, 
Ungulata. Вместо това е по-вероятно те 
да са преки потомци на примитивни, 
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подобни на насекомоядните бозайни-
ци, също – както и тениодонтите.

Тениодонтите и тилодонтите са част 
от първата вълна архаични бозайни-
ци, които доминират в палеоценската 
фауна, но не издържат на конкурен-
цията на по-съвременните бозайници 
през Еоцен. По-развитите членове на 
Taeniodonta и Tillodontia са били до го-
ляма степен сходни по отношение на 
екологията, затова е възможно да са 
били в пряка конкуренция помежду си 
в Сев. Америка, където са представени 
и двата разреда. Това може би допри-

нася за изчезването на тилодонтите 
от този континент в средата на Еоцен, 
докато през късен Еоцен в Азия родът 
все още е съществувал. Последните те-
ниодонти от род Stylinodon оцеляват 
до среден Еоцен в Сев. Америка, но в 
този период те срещат непреодолима-
та конкуренция на чифтокопитните 
Artiodactyla, които са имали сходни 
външен вид и екология, но доста по-
голям мозък. Свръхспециализирани, 
но не много адаптивни, последните 
тениодонти не успяват да издържат 
тази конкуренция.

http://www.gofundme.com/yf7f7f7g
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Когато говорим за животинския 
свят, неминуемо се сещаме как-
то за многообразието на фор-

ми и багри, така и за поведението на 
животните. Несъмнено най-важното 
поведение е товаq свързано с размно-
жаването. Бих искал да ви поканя на 
едно пътешествие из животинския 
свят, където ще видим наистина уни-
кални неща, дори може да открием 
частица от нас самите. 
Изписани са хиляди томове по този 
въпрос, затова ние ще „пътуваме“ из 
по-странни и непознати места.
В процеса на еволюция са възникнали 
хиляди брачни ритуали, някои от тях 
са толкова странни за нас хората, че 
трудно бихме могли да ги разберем.
Един от най-интересните примери за 
брачно поведение се среща при чети-
нестите червеи (Polychaeta). Повечето 
представители на този клас, който об-
хваща повече от 10 000 вида, са морски 
обитатели. Малка част обитават полу-
солени или сладки води, а само някол-
ко са сухоземните видове. Някои видо-
ве, особено от семействата Eunicidae и 
Syllidae (морски обитатели), имат не-
обичайния  „навик“ да откъсват части 
от тялото си, в които има полови клет-
ки. Откъснатите членчета извършват 
самостоятелни движения във водата 

и по този начин се осъществява сре-
щата между мъжките и женски поло-
ви клетки, а с това и размножаването. 
Особено подходящ е примерът със са-
моанския палоло (Eunice viridis), кой-
то се среща из цепнатините на корало-
вите рифове в архипелазите Самоа и 
Фиджи в Тихия океан в огромни коли-
чества. Преди размножителния пери-
од в задния край на червеите израст-

  (НЕ)ОБИКНОВЕНА ЛЮБОВ                                            
СТРАННОСТИТЕ НА ЛЮБОВТА

Откъс от книгата „(Не)обикновените животни“

 Автор: д-р Чавдар Черников 
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ват нови членчета, които са по-дълги 
от цялото тяло на червея. В тези член-
чета всички органи са регенерирали, 
освен половите. При едни от черве-
ите членчетата са изпълнени с яйца, 
а при други с мъжки полови клетки. 
След като членчетата „узреят”, палоло 
започват да чакат точно определено 
време – 2 или 3 дни след третата чет-
върт на луната (8 дни преди пълнолу-
ние) в края на октомври и началото на 
ноември. В определения ден, щом се 
свечери, се появяват първите мъжки 
и женски откъснали се членчета. С на-
стъпването на нощта техният брой се 
увеличава и водната повърхност бук-
вално закипява – членчетата извърш-
ват самостоятелни активни движения. 
Този момент чакат и местните жите-
ли, за които членчетата са голям де-
ликатес. Те ловят тези членчета, които 
са в огромни количества с всевъзмож-
ни пособия, като просто ги изгребват 
от повърхността на водата. Самите 
членчета благодарение на подскача-
щите движения, които извършват, се 
разпукват и яйцата и мъжките полови 
клетки се срещат – така става оплож-
дането. Милиони оплодени клетки се 
разстилат из морската вода и се пре-
връщат в плуващи ларви на червея па-
лоло. През деня отделянето на член-
чета се преустановява. Цялата тази 

любовна феерия и празник за мест-
ните жители продължава три нощи. 
Скоро след това възрастните червеи 
умират. Подобно е поведението и на 
Атлантическия палоло (Eunice fucata), 
но при него отделянето на членчетата 
става 2 или 3 дни преди третата чет-
върт на луната. 
Една стъпка напред в еволюционно 
отношение е сем. Syllidae. При някои 
представители от това семейство на 
откъснатите членчета се образуват 
нови глави, така до повърхността на 
водата стигат нови животни, получи-
ли се асексуално, те на свой ред се раз-
множават чрез мъжките и женски по-
лови клетки, които са в тях, по полов 
път. Този вид размножаване се нари-
ча шизогамна епитокия (schizogamic 
epitoky). Така при Syllidae има редува-
не на поколенията (безполово и поло-
во ).

Фиг. 1. Представител на Syllidae
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Няколко други вида от род Odontosyllis, 
принадлежащи също към сем. Syllidae, 
имат по-различна тактика. Може би 
най-известният представител на този 
род, т. нар. бермудски огнен червей 
(Odontosyllis enopla), който се пред-
полага че е бил наблюдаван още от 
моряците на Колумб, използва био-
луминисценция при размножаването 
си. Бермудският огнен червей може да 
достигне до 35 мм, но най-често жен-
ските са около 20 мм, а мъжките око-
ло 12 мм (Gatson and Hall 2000, Sterrer 
1986). Обитават морското дъно на не-
големи дълбочини. Интересно е, че 
очите на тези червеи (четири на брой) 
имат устройство подобно на тези при 
гръбначните и главоногите (Wolken & 
Florida 1984, Wilkens & Wolken 1981). 
Два-три дни след всяко пълнолуние и 
57 минути след залез женските започ-
ват да изплуват към повърхността на 
морето (Sterrer 1986), като отделят хи-
мично вещество, което флуоресцира 
в ярко зелен цвят. Образува се нещо 
като зелен светещ облак, в който жен-
ските изхвърлят яйцата си, и който 
бързо привлича мъжките. За да оп-
лодят яйцата, мъжките от своя страна 
също изхвърлят полови клетки в об-
лака. Пика на размножителната дей-
ност е през летните месеци (Huntsman 
1948). През 2009 г. беше разкрито, че 

полово незрелите екземпляри на един 
близък до бермудския огнен червей 
вид, а именно Odontosyllis phosphorea, 
използват биолуминисценцията като 
защитен механизъм, изхвърляйки све-
тещото вещество срещу своите врагове 
(Dimitri Deheyn & Michael Latz 2009). 
Някои видове главоноги живеят пела-
гично, т. е. плуват свободно в горните 
слоеве на морето. Това означава, че 
женските и мъжките индивиди трудно 
биха се открили или може би просто 
биха изгубили много енергия за тази 
цел. Природата е решила проблема по 
много нестандартен начин.
При Argonauta argo – едно от тези 
главоноги, женската е колкото длан , 
мъжкият е по-дребен – около 1,5-2 см. 
Именно с това главоного е свързана 
една от големите зоологически загад-
ки в миналото. Дълго време зоолозите 
са откривали само женски аргонав-
ти, мъжките просто са били неоткри-
ваеми. През 1827 г. един италиански 
естественик открива в мантийната 
празнина на една женска нещо стран-
но, прилично на червей, и решава, че 
това е някакъв паразит. Известният 
френски естествоизпитател Жак Кю-
вие достигнал до същия извод и дори 
му дал името хектокотил (hectocotilus 
– пипало със сто диска). Чак през 1853 
г. били открити мъжки екземпляри и 
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тогава загадката била разрешена. Как 
станало това, ще видим, като разгле-
даме брачното поведение на аргона-
вта. През размножителния период 
едно от пипалата при мъжкия се ви-
доизменя, това  е половият орган на 
мъжкия, в него има сперматофори- 
специални торбички, в които се съхра-
няват сперматозоидите, именно това 
е хектокотилът. Най-уникалното е, че 
този хектокотил се отделя от тялото на 
мъжкия и започва да плува енергично 
посредством едно камшиче в задния 
край, търсейки женската. Това пипало 
открива женската, прониква в манти-
йната и празнина, после открива вхо-
да на яйцепровода, където се залавя 

.и се освобождава от сперматофорите. 
Мъжкият често никога не вижда жен-
ската. Всички представители (7 вида – 
Argonauta argo, A. bottgeri, A. cornuta, 
A. hians, A. nodosa, A. noutyi, A. pacifica) 
на семейството, към което принадле-
жи  Argonauta argo-Argonautidae, се 
размножават по този начин.

Какво ли не е измислила природата, 
и всичко, за да може да продължи съ-
ществуването на вида. Понякога отно-
шенията между партньорите са твърде 
сложни, понякога странни, а друг път 
такива просто липсват. 
При някои видове от родствените на 
паяците псевдоскорпиони (разред 

Pseudoscorpionida) 
мъжкият хваща с 
една от щипките си 
щипката на жен-
ската и я притис-
ка. След това той 
се снишава към зе-
мята и отделя от 
половия си отвор 
кръгло спермато-
форче, към което е 
прикрепено тънко 
влакънце, с което 
сперматофорът се 
закрепва за земята. 
След това мъжкият Фиг. 2 .  Хектокотил на Argonauta
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започва да тегли женската към място-
то, където е прикрепен сперматофора. 
Чрез това придръпване женският лъ-
жескорпион се стимулира и половият 
й отвор в долната част на коремчето 
се отваря. Щом женската застане над 
сперматофора, нейният полов отвор 
го всмуква. Идентично е брачното по-
ведение при тритоните.
Един от най-удивителните случаи на 
оплождане се среща при т. нар. кади-
фени червеи. Тези животинки  съвсем 
не са червеи, а са отделени в самосто-
ятелен тип – Onychophora, като за по-
следните 300 милиона години те из-
общо не са се изменили. В миналото те 
са били причислявани дори към охлю-
вите, но сега се знае, че в еволюционно 
отношение са най-близо до членесто-
ногите (Arthropoda). На външен вид 
приличат на голи охлюви, но притежа-
ват множество крачка, които завърш-
ват с нокти, а на главата си имат ан-
тени. При различни видове размерите 
варират от 0.5 до 20 см. Телата им като 
че ли са покрити с кадифе, откъдето 
идва и популярното им име. Онихо-
форите са хищни животни и се хранят 
с различни дребни насекоми и паяче-
та, които улавят, като изстрелват през 
специални тръбички, разположени на 
главата, лепкава слуз, която блокира 
движенията на жертвата. Тези уни-

кални същества се срещат в Южна и 
Централна Америка, Африка, Австра-
лия и Югоизточна Азия. Онихофори-
те са разделнополови, с изключение 
на вида Epiperipatus inthurni, който се 
състои само от женски и се размножава 
чрез партеногенеза. Повечето видове 
се размножават, като сперматофори-
те се вкарват директно в гениталиите 
на женската – р. Peripatus, а видовете 
от род Paraperipatus дори притежават 
пенис. Пред начина на оплождане при 
видовете от род Peripatopsis, човек 
просто може да занемее. По време на 
оплождането те просто поставят спер-
матофорите (около 2 мм) на гърба на 
женската. В кръвта на женската за-
почва миграция на клетки, наречени 
амебоцити, които се нареждат точно 
под мястото, на което е разположен 
сперматофорът и започват да отделят 
разграждащи ензими. От друга страна 
от сперматофора също се отделят ен-
зими. Тези ензимни атаки довеждат 
до пробив на кожата и освободените 
от сперматофора сперматозоиди про-
никват в кръвта на женската, където 
свободно плуват и достигат яйчни-
ците, пробиват външната им стена и 
оплождат яйцеклетките. Защо обаче 
през нарушената цялост на кожата не 
проникват бактерии, засега не е из-
вестно.
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При пасищните кърлежчета (Oribatei) 
мъжките не търсят женската, те из-
граждат върху дръжките на листата 
малки кутийки, изпълнени с полови 
клетки, приличащи на плесен. Когато 
женската открие такава кутийка, тя я 
откъсва с половия си орган и сама се 
опложда. 
Твърде интересен е случаят с акара от 
Pyemotes herfsi (около 0.2 мм), който 
паразитира най-често върху гъсеници, 
но нерядко нападна и хора. Женската 
ражда своите малки, които още при 
раждането си са полово зрели. Мал-
ките мъжки, които се раждат първи, 
остават върху майката, хранят се, като 
смучат телесни течности от тялото ѝ 
и чакат, докато майка им роди след-
ващите малки – женските. Щом в по-
ловия и отвор се появи женско акар-
че, някой от братята му незабавно го 
опложда. Около 92% от поколението 
на Pyemotes herfsi се състои от женски, 
които след оплождането им започ-
ват търсене на нови гостоприемници. 
Благодарение на своите миниатюрни 
размери акарчетата често се разпрос-
траняват от вятъра. Мъжките, скоро 
след като изпълнят ролята си, умират.
Рибките, наречени пъстри цихлиди 
(род Haplochromis), населяващи Аф-
рика, имат уникално за рибите поведе-
ние. Женските снасят малко на брой, 

Фиг. 3  Представител на Onychophora

Фиг. 4 Атакуващ кадифен червей
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но сравнително едри яйца. Голямото 
количество жълтък, който съдържат, 
им придава жълт или оранжев цвят. За 
да бъдат предпазени тези лесно забе-
лязващи се яйца, непосредствено след 
хвърлянето на хайвера, още преди да 
бъдат оплодени, женската ги налапва. 
И оттук произтича разликата с дру-
гите риби, при които женската хвър-
ля хайвера, а мъжкият кръжи около 
него и изпуска семенна течност. При 
цихлидите това явно не може да стане 
и природата е решила да помогне на 
мъжките да решат проблема по мно-
го оригинален начин. Мъжките имат 
на аналния си плавник няколко жъл-
ти или оранжеви петна, които много 
наподобяват на хайверените зрънца. 
Женската се опитва да ги налапа, под-
будена от своя инстинкт, а мъжкият 
през това време изхвърля порции се-
менна течност и вместо яйца, в устата 
на женската попада семенна течност. 
Така яйцата се оплождат и се излюпват 
в устата на майката. През 2007 г. екип 
от немски учени (Walter Salzburger, 
Ingo Braasch, Axel Meyer) откри гена, 
отговарящ за образуването на петната 
по перките на мъжките – csf1ra.
Уникално е брачното поведение 
при австралийските жаби от род 
Rheobatrachus. По време на любовния 
период женската  снася над 20 яйца 

и след като мъжкият ги оплоди, тя ги 
поглъща. Женската спира да се храни, 
защото яйцата се развиват в стомаха 
й! След като се превърнат в попови 
лъжички, тя ги повръща и отново за-
почва да се храни. За съжаление двата 
вида от този род – Rheobatrachus silus 
и Rheobatrachus vitellinus са видяни за 
последно съответно през 1981 и 1984 г. 
Вероятно и двата вида са изчезнали!
Всяка пролет в провинция Манитоба, 
Канада се стичат множество туристи, 
за да наблюдават едно интересно яв-
ление – брачното поведение на аме-
риканската червено-ивичеста змия 
(Thamnophis sirtalis parietalis). На про-
лет, когато слънцето започне да сто-
пля земята, хиляди червеноивичести 
змии изпълзяват от своите зимни оби-
талища. Първоначално това са само 
мъжки, които търпеливо чакат поява-
та на женските. Когато женските се по-
явят, те започват да отделят феромон, 
който привлича стотици, дори хиляди 
мъжки змии, които се скупчват на ог-
ромни движещи се кълба около жен-
ската, като всеки се опитва да се до-
бере до нея и да я оплоди. Странното 
в цялата ситуация е, че някои мъжки 
също отделят женски феромон и съот-
ветно около тях също се скупчват мно-
жество мъжки. Всъщност отделящите 
феромон мъжки са си абсолютно пъл-
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ноценни и дори нивата им на тестос-
терон са три пъти по-високи от тези 
при нормалните мъжки. Тайната на 
това  поведение все още не е разгадана 
докрай, но се предполага, че така от-
делящите феромони мъжки целят две 
основни неща: първо, по този начин 
те добре биват затопляни от телата на 
другите мъжки, което през пролетта е 
важно за тях и второ, в средата на къл-
бото тези мъжки са добре защитени от 
многобройните си врагове.

Едно ново изследване на влиянието 
на феромоните, публикувано в Nature 
(октомври 2009), едновременно обър-
ква представите ни и хвърля нова 
светлина върху тяхното действие. 
Международен екип от учени, начело 
с Джоел Левин (Joel D. Levine) от уни-

верситета в Торонто, са изследвали по-
ведението на дрозофили (Drosophila 
melanogaster), като особено внимание 
са обърнали на т. нар. кутикуларен въ-
глеводороден феромон. Оказало се, че 
този феромон е нужен на мушиците, 
за да се идентифицират помежду си 
не само видово, но и по пол. По вре-
ме на своята работа учените създали 
линия дрозофили, които не изработ-
ват въпросния феромон. Случило се 
нещо много неочаквано, вместо да 
липсва каквото и да е полово привли-
чане, дрозофилите си устроили гло-
бална оргия без оглед на пола. Освен 
това лишените от феромон дрозофили 
се опитвали да копулират и с близкия 
вид Drosophila simulans. При обработ-
ка на подопитните мушици с феро-
мон, неумереното полово влечение се 
прекратило, а половата ориентация се 
възстановила. „Това открите е важно 
не само от гледна точка на разбира-
нето на социалното поведение при 
насекомите, но и за фундаментална-
та биология, доколкото тези феромо-
ни обезпечават взаимоотношенията 
между индивидите при техните реп-
рудуктивни функции – смята авторът 
на публикацията, Джоел Левин. – От-
съствието на съответстващ сигнал, 
поради липса на феромон отстранява 
такива препятствия като видовата ба-

Фиг. 5. Американска червено-ивичеста змия (Tham-
nophis sirtalis parietalis)
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риера и половите различия.”
Смята се, че едно от  най-сложните 
брачни общества има игуаната ута 
(Uta stansburiana), около 12-13 санти-
метров гущер, срещащ се в западните 
части на  Северна Америка. В нейни-
те популации има три типа мъжки-
„стандартни“, „подлеци“ и „мъжкари“. 
Цикълът започва със „стандартните“ 
– със сини гушки, те владеят опреде-
лена територия с 2-3 женски, като ги 
пазят ревностно. Това продължава 
няколко поколения. След това в тези 
територии нахлуват „мъжкарите“ – с 
оранжеви гушки, те са по-едри и сил-
ни и прогонват „стандартните“, завла-
дяват по-големи територии с по 8-10 
женски. През следващите поколения 
се раждат „мъжкари“. Постепенно 
обаче нахлуват „подлеците“ – с жъл-
ти гушки, те са най-дребни, приличат 
много на женски и по този начин ус-
пяват да надхитрят „мъжкарите“ - ус-
пяват да оплождат женските. Така се 
стига до поколение най-вече от „под-
леци“, а „мъжкарите“ почти изчезват. 
Това продължава, докато не се появят 
„стандартните“, те пък постепенно из-
местват „подлеците“ и цикълът се пов-
таря. „Стандартните“ не могат да бъ-
дат излъгани от „подлеците“, поради 
това че те владеят само 2-3 женски и 
много по-строго ги контролират, ос-

вен това се кооперират срещу „подле-
ците“ (Sinervo). 

Това сложно поведение беше пред-
сказано от еволюционните теоретици 
Сиуъл Райт (Sewall Wright) – 1968 г. и 
Джон Мейнард Смит (John Maynard 
Smith) – 1982 г., но беше описано едва 
през 1996 г. от професор Бари Синерво 
(Barry Sinervo) именно при ута.

***
(Не)обикновените животни
Чавдар Черников

Издателство: Българска наука
ISBN: 978-954-92613-1-8
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Фиг. 6 Трите типа мъжки на игуаната ута (Uta 
stansburiana)
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Враните

Семейството на враните Corvidae  
включва 113 вида, поделени в 25 
рода, които доста се различават 

един от друг. Тези видове са космопо-
литни пойни птици, като най-харак-
терните представители са враните, 
гарваните, сварчките, свраките, сойки-
те, чавките. Рода Corvus, който включ-
ва чавките, враните и гарваните съста-
влява повече от една трета от цялото 
семейство. Те се считат за едни от най 

– интелигентните животни, доказали 
своя интелект при редица наблюде-
ния. Отношението мозък/тяло е като 
на човекоподобните маймуни и кито-
подобните. През последните години е 
имало доста обсъждания относно ево-
люционните отношения в  семейство-
то на враните и техните родственици. 
Врановите и техните родственици са 
се появили преди около 35 милиона 
години на територията на днешна Ав-

Фиг. 1. Филогенетично дърво, основано на 169 нуклеотидна последователност на контролния 
регион на мт ДНК, на широко разпространените евразийски видове вранови, за да се представи 

географското поделение.

Статия от брой 63 на сп. “Българска наука”
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стралия и постепенно са се разпрос-
транили в Стария и Новия свят.
Филогеографията на тези космополит-
ни видове е изследвана с цел да се из-
ясни начинът на разпространение във 
времето. Общо за тези видове е деле-
нието им на Източни и Западни линии 
– мт.хаплотипове, като единствено 3 
вида – Corvus corax-гарван, Perisoreus 
infaustus-сибирска сойка и Nucifraga 
caryocatactes-сокерица са изключение 
и нямат такова деление.
Това поделение на източни и западни 
подклонове се обяснява с екологично 
събитие в късен плейстоцен, което се 

е отразило на почти всички видове. 
Трите вида, които са изключение и не 
дават такова поделение, вероятно по-
ради изключително силния генетичен  
поток в цяла Холарктика, което ги обе-
динява в общ клон.

Тук ще разгледаме само някой много 
популярни видове. 

Гарван , Common raven, Northern 
Raven, ворон, Corvus corax L. 1758
Когато дойдат зимните месеци януа-
ри и февруари, винаги си спомняме за 
картината „Обесването на Васил Лев-
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ски”. Много силен художествен образ 
е гарванът, тази птица проклета, която 
грозно грачи. Гарванът в човешката 
история е останал като символ на лошо 
проклятие или смърт. Предвестник на 
отвъдния свят, носител на душите на 
убитите и проклетите, на духовна фи-
гура или бог. В литературата е описван 
от творци като Шекспир, Едгар Алан 
По, Чарлз Дикенс, Толкин, Стивън 
Кинг и много други. По света все още 
се използва като административен 
символ в някой региони: национален 
символ на Бутан (кралят на Бутан носи 
корона с гарван), официална птица – 
символ на територията на Юкон. 
Гарванът е най-големият и най-раз-
пространеният представител от врано-
вите. Дължината на тялото 60-65 см. 
Мъжките са по-големи от женски-
те, но няма друг полов диморфизъм. 
Дължината на крилата на мъжките е  
410-473, на женските  385-460, средно 
441,2 и 432,3 мм. Мъжките тежат 1100-
1560, женските 798-1315, средно 1383 и 
1085 г. Размах на крилете достига 1,40-
1,50 м. Продължителност на живота до 
21 години. Възрастните са с черно опе-
рение с виолетов, син или пурпурен 
блясък. На гърлото имат множество 
щръкнали перца, които образуват бра-
да. Младите са матово черни, почти 
без блясък и със слабо изразена брада. 

При всички възрасти клюнът и крака-
та са черни, а опашката е дълга и кли-
новидна. Издава пронизителен кря-
сък „кро-кро-кро”, включително и в 
полет. Гарванът съжителства съвмест-
но с човека от хиляди години и по тази 
причина няма митология и фолклор, 
в който да не е отразен. На някой мес-
та гарваните са толкова многобройни, 
че хората ги считат за вредители. Като 
вид, една от причините да се реали-
зира така добре е всеядната му диета. 
Гарваните са изключително приспосо-
бителни и изобретателни в намиране-
то на източник на храна. Диетата им 
включва мърша, насекоми, гризачи, 
други малки животни, плодове, семе-
на, ядки, хранителни отпадъци. Из-
ключително интелигентни животни. 
Гнездовият му ареал обхваща Европа, 
Азия, Северна Америка, Северна Аф-
рика. На Балканския полуостров оби-
тава варовикови и вулканични скални 
комплекси, отвесни стени и разреде-
ни гори до алпийските части на пла-
нините. Гнездата са в труднодостъп-
ни ниши, цепки и входове на пещери, 
както и на дървета. През зимата обра-
зува концентрации (до около 200 ин-
дивида) около сметища, ферми и др.
Определят се следните подвидове на 
гарвана:
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C. c. corax – в цялата европейска част 
от ареала на вида  (без Испания и Пор-
тугалия) на юг до Крим, Кавказ, Ко-
петдаг, северен Иран, западен и сре-
ден Сибир. Има относително къса и 
извита човка.
C. c. varius – Фарьорски гарван, раз-
пространен в  Исландия и Фарьорски-
те острови. Има 2 варианта на окрас-
ка: белопетнист (Pied Raven (Corvus 
corax varius morpha leucophaeus) 
и по-тъмен, почти черен. Оперението 
е по-матово, отколкото на обикнове-
ния гарван, размерът е среден. От 1948 
г. насам белият вариант не е срещан и 
се счита за изчезнал. До днешно време 
има съхранени 15 препарирани пти-
ци от този цветови вариант в различ-
ни музеи. На 12 юни 1995 г. са пуснати 
в обръщение марки с образа на този 
гарван. Като цветови вариант, петнис-
тият гарван най-вероятно се различа-
ва по един/малко от няколкото алели 
за окраската спрямо черните видове. 
Този/тези алели са били рецесивни. 
Тоест теоретично напълно е възможно 
този вариант да не е напълно изчез-
нал, както се счита и все още да при-
състват тези рецесивни алели, но да не 
се проявяват. Тъй като популацията 
на фарьорския гарван е намаляваща и 
наброява няколко стотин птици, за съ-
жаление, това е много малко вероятно. 

C. c. subcorax – Гърция, Централна 
Азия,  западен Китай, без Хималаите. 
По външен вид е по-голям от обик-
новения, брадата е сравнително къса. 
Оперението е черно, на гърдите и ши-
ята перата имат кафеникав оттенък, 
както при пустинния гарван. Основата 
на перата на шията по правило е бяла. 
Понякога този подвид го наричат C. c. 
laurencei, основавайки се на попула-
цията, описана от Hume в Синд през 
1973 г., което се явява предпочитано, 
понеже видът subcorax, намерен и оп-
исан от Николай Северцов се отнася за 
пустинния гарван (Corvus ruficollis)
C. c. tingitanus – Канарски гарван, 
разпространен в  Северна Африка на 
юг до Суса (южно от Атлас), на изток 
до Киренаики и Мерса – Матрух, Ка-
нарските острови. Първоначално имал 
наименованието  C. c. canariensis. Най 
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-малкият по размер гарван от всички 
подвидове. Перата на гърлото са мно-
го къси, оперението има отличителен 
мазен отблясък, клюнът е къс, но ма-
сивен. Оперението има по-кафеникав 
оттенък от северноафриканските гар-
вани.
 C. c. tibetanus – Тибетски гарван, 
разпространен в цялата планинска 
част на Средна Азия (без Тюркмения), 
Хималаите и Тибет. По- голям и с по-
вече блясък в оперението от другите 
гарвани, масивен клюн, по-дълга бра-
да. Ирисът на окото е кафеникав, а ос-
новата на перата на шията е сива.
C. c. kamtschaticus – Камчатски 
гарван, разпространен в Сибир, на из-
ток до река Лена и на юг до Задбалка-
лието и Монголия. Размерът е  среден 
между размерите на C. c. corax и C. c. 
principalis, клюнът е по-дълъг и тънък. 
C. c. principalis – обитава Гренлан-
дия и Арктическа Северна Америка 
до Британска Колумбия. Размерът му 
е по-голям от на другите подвидове, 
клюнът му е най-дълъг, перата на ши-
ята са големи, оперението е с характе-
рен блясък.
 C. c. sinuatus – Западен гарван, раз-
пространен в западните САЩ, на юг до 
северен Хондурас и Мексико, както и 
прилежащите острови. Той е по-малък 
по размер и по-тънък и малък клюн в 

сравнение с   С. с. principalis. Освен ос-
новната популация има видове, оби-
таващи далеч в югозападните САЩ и 
северозападно Мексико (включително 
остров  Revillagigedo). Тези видове по-
някога се отнасят към С. С. sinuatus, но 
някои ги отделят в отделен подвид С. 
С. clarionensis.
С. с. laurencei – Израел, Сирия, Белу-
джистан, планините на източен Иран, 
северозападна Индия от Раджапутан 
до Синд и Пенджаб, вероятно и Мала 
Азия. Размерът е среден, клюнът е раз-
положен високо и по-извит за разлика 
от клюна на  C. c. corax, и по-дълъг, от-
колкото на  C. c. tingitanus.
С. с. hispanus – Испански гарван, 
разпространен в Испания, Португа-
лия и Балеарските острови. По размер 
е по-малък от C. c. corax, крилата са 
пропорционално по-малки.
Подвидовете се отличават основно по 
размера и окраската на основата на 
малките пера. В европейската и азиат-
ската част на ареала, размерите на гар-
ваните се увеличават в направление от 
запад на изток. Има и изключения: 
птиците от Исландия и Фарьорските 
острови са по-големи, гарваните от За-
паден Сибир, средно взето са  по-мал-
ки от гарваните в европейската част на 
Русия. Американските гарвани също 
намаляват размерите в посока на юг. 
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Екологичните различия основно са 
изразени в биотопично размесване на 
подвидовете и някои детайли на раз-
множителния цикъл.
Гарванът се е появил в Стария свят и 
се е разпространил през Беринговия 
проток, когато е бил заледен и е свърз-
вал двата континента, към Северна 
Америка. Нови генетични изследва-
ния, основаващи се на ДНК анализ 
на гарвани от цял свят определят раз-
делението им на два основни клона: 
Калифорнийски клон и Холарктиче-
ски клон. Калифорнийският клон е 
намерен само в югозападните САЩ, 
докато Холарктическият е разпрос-
транен в цялото западно полукълбо. 
Птиците от двата клона са подобни на 
вид, но групите са генетично различ-
ни и са започнали да се отделят една 
от друга преди 2 млн. години. Изслед-
вания, базирани на мтДНК, дават ин-
формация, че гарваните от останалата 
част на САЩ са по-близки генетично 
до тези от Европа и Азия, отколко-
то до тези от Калифорнийския клон. 
Гарваните от Калифорнийския клон 
са генетично по-близки до Чихуахуа 
гарван (C. Cryptoleucus), отколкото до  
гарваните от Холарктическия клон. 
Тези от Холарктическия клон са гене-
тично по-близки до бялата врана (C. 
albus), отколкото до гарваните от Ка-

лифорнийския клон. Така гарванът е 
определен като парафилетичен вид. 
Едно от логичните обяснения за тази 
парафилия е, че преди 2 млн. години 
гарваните от Калифорнийския клон 
са се отделили географски от тези в 
Европа и Азия по време на заледя-
ванията. Преди около 1 млн. години 
част от Калифорнийския клон дивер-
гират в нов вид – Чихуахуа гарван (C. 
cryptoleucus). Представители на Хо-
ларктическия клон са мигрирали по-
късно в Америка от Азия, навярно по 
едно и също време  с хората. Последни 
изследвания на мтДНК показват, че 
изолирана популация на Канарските 
острови е различна от останалите по-
пулации. Това изследване не включва 
представители от Северна Африка и 
затова все още не е окончателно из-
яснено, тъй като морфологично тези 
гарвани са много близки до попула-
цията на Канарските острови. 
Половата зрялост при гарвана настъп-
ва на възраст около 2 години. Двойки-
те са постоянни. Гнездовите участъци 
са обширни – около 3-4 км, но поня-
кога до 10 км, но винаги постоянни. В 
случай на разораване на гнездата и ги-
белта на новоизлюпените, гарваните 
строят нови гнезда (или заемат чуж-
до) пак в пределите на същия гнездо-
ви район. Двойките обикновено имат 

БИОЛОГИЯ



www.nauka.bg           383 

две гнезда, които птиците използват 
в различни години. Гнездата се из-
ползват много години, даже десети-
летия. Чифтосването и брачните игри 
при южните представители започва в 
началото на февруари (Туркмения), а 
при северните към средата и края на 
февруари. За гнезденето гарваните са 
свързани с гората, а където няма гора 
– към скални участъци. В направата 
на новото и ремонта на старото гнездо 
участие взимат и мъжкият и женската. 
Ако не се обезпокояват птиците, могат 
и на близко разстояние до човека да 
строят гнезда. Броят на яйцата на едно 
мътене са от 4 до 6, понякога 3 или 7 
броя. Размерът на яйцата средно е
49,7×33,4 мм. Цветът е светлосиньо 
зеленикав със сивкаво зелени и кафе-
никави точки. Мътенето продължава 
от 19 до 21 дни. Обичайно едно мътило 
се излюпва за година, освен в случай 
на смърт или разрушаване. Новоиз-
люпените гарванчета се хранят и от 
двамата родители със същата храна, 
която и възрастните. Първият полет 
на малките се случва около средата на 
май, а на север през юни. След като се 
научат да летят, младите остават бли-
зо до възрастните още дълго време и 
ги напускат или късна есен или даже 
януари на следващата година.
Гарванът притежава голямо търпение 

и преди да предприеме някакво дейст-
вие той може дълго да чака. Търпе-
нието му се изчислява в минути, което 
до доближава на ниво на приматите. 
Освен това гарваните имат жестове/
знаци, с помощта на които привли-
чат вниманието на другите гарвани: 
например взимат с клюна си някакъв 
предмет (който може да се намира 
близко до тях) и демонстрират на дру-
гите. В първия момент вниманието се 
привлича от предмета, но след това се 
разпознава самия подаден знак. Тази 
тактика е аналогична на действията 
на малките деца, които се опитват да 
привлекат внимание върху себе си.

Гарванът се счита за една от най-умни-
те птици. Британски учени потвърж-
дават наличието на интелект. Когато 
учените решават да проверят дейст-
вително ли гарвана има интелект, 
на птиците са давали да пият вода от 
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дълбока кана, в която той не може да 
достигне до водата с клюна си. Тогава 
гарванът е бутал в каната различни 
предмети, с които е повишил ниво-
то на водата, за да може да пие вода. 
Такава съобразителност по-рано уче-
ните са наблюдавали само при чове-
коподобните маймуни. По думите на 
ръководителя на експеримента Алекс 
Тейлър, гарваните са способни да раз-
личат обекти, които се държат на по-
върхността и плуват и такива, които 
потъват. Гарваните първо бутали в 
каната първоначално гумени и пласт-
масови предмети и като видели ,че не 
потъват и не повдигат повърхността 
на водата, продължили с по-тежки, 
които потъват. Британския лингвист 
Дерек Бикертон наскоро съобщи, че 
според него гарваните са един от чети-
рите познати животински вида, които 
могат да си подават знаци и сигнали 
за събития, които са отдалечени във 
времето от момента на предаване на 
тези сигнали. Има наблюдения, че 
гарваните са способни да организи-
рат други животни да им вършат по-
лезна работа, например да „извикат” 
вълци и койоти, когато намерят труп 
на животно. Когато дойдат хищници-
те, те разкъсват трупа и така го правят 
по-достъпен за птиците. Гарваните 
обичат да събират лъскави предмети и 

в началото учените са смятали, че го 
правят, за да впечатлят други гарвани. 
Впоследствие правят извод, че това е 
така, защото младите гарвани са лю-
бопитни за всяко ново нещо, това вле-
чение към новото отслабва с годините 
и старите гарвани дори показват фо-
бия към нови неща. Младите гарвани 
освен това са много игриви, разигра-
вайки всякакви игри във полет и дори 
включвайки други видове на игра тип 
„хвани ме, ако можеш”. Те са и едни от 
малкото видове, за които е известно че 
си правят играчки.
Гарваните охотно се хранят с мърша и 
затова се асоциират със смъртта, като 
и до днешен ден се отразяват в култу-
рата на човека:
В античната митология гарванът е бил 
спътник на Аполон, съзвездието Гар-
ван е свързано с древногръцкия култ 
към Аполон.
Върховният бог в германо – сканди-
навската митология Один се съпро-
вожда от гарваните Хугин и Мунин 
(мислещия и помнещия). 
В преданията гарваните обикновено 
долитат на местата с кръвопролитие и 
изкълвават очите на убитите воини.
В скандинавските митове появата на 
гарвана – това е лош знак, предвеща-
ващ нечия гибел.
В Стария завет гарваните носят храна 
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на пророк Илия в пустинята, а цветът 
на косата на цар Соломон в песните се 
сравняват с цвета на враново крило.
В епоса на Гилгамеш само гарваните, 
пуснати от ковчега, съумяват да наме-
рят суша след всемирния потоп.
Народната балада „Трите гарвана” 
(The Three Ravens) и нейната произ-
водна “Twa Corbies”, разказват за гар-
вани, обсъждащи изяждането на тяло-
то на водача с различен изход.
Стихотворението на Едгар Алън По 
„Гарванът” се счита за едно от най-
значимите в историята на поезията.
Разказът на Иван Бунин” Гарванът”.
Песента на The Scorpions “Черен гар-
ван”.
Песента на шведската симфо – метал 
група Therion „Raven Of Dispersion“ от 

албума Vovin.
Кинофилмът „Гарван”, с интересен 
сюжет, в който гарвана се явява ангел- 
хранител на главния герой.
Книгата” Гарвани” на американския 
писател Джордж Доус Грин.
В книгата на Чарлз Де Линт „Напус-
нати небеса” се разказва за девойки  - 
гарвани.
Съществува и разработчик на компю-
търни игри Raven Software, на който 
логотипът е гарван.
В измислената вселена Warhammer 
40000 Корвус Коракс – е името на 
примарха на легиона на Гвардията на 
Гарвана.
Древноримската пословица Comix 
cornici nunquam confodit oculum (кор-
никс корници нунквам конфодит оку-

Фиг. 2. Географски ареал на разпространение на гарвана.
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лум) – Гарван гарвану око не вади

Черна врана, Чёрная ворона, 
Сarrion Crow, Corvus corone L. 
1758
Сива врана, Серая ворона, 
Hooded Crow, Corvus (corone) 
cornix L. 1758

Черната и сива врана, подобно на 
гарвана са едни от най-разпростра-
нените и обичайни представители на 
рода Вранови в Европа и Азия. Името 
Corvus corone произлиза от латинско-
то сorvus – гарван и гръцкото  κορώνη  
– врана. Дискусионен е въпроса за 
това доколко източните подвидове се 
различават от западните и дали има 

достатъчно разлики, за да се отделят 
в отделни видове. Въпреки, че сива-
та и черната врана са описани от Ли-
ней като отделни видове, до днешен 
ден продължават споровете относно 
таксономичния статус на тези врани. 
Редица генетични изследвания, по-
казват липса на генетична разлика 
между тези видове и затова редица 
автори приемат, че сивата и черна-
та врана могат да се разглеждат като 
един вид. Тогава черната врана опис-
ват като Corvus corone corone, а сива-
та – Corvus corone cornix. Далекоиз-
точната черна врана понякога също 
разглеждат като отделен вид Corvus 
orientalis, а за европейската черна 
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врана оставят Corvus corone. 

Видът Corvus corone се поделя на 6 
подвида, повсеместно разпростране-
ни.
Corvus corone cornix Обикновена сива 
врана определяна още като Corvus 
cornix, Hooded crow
Corvus corone sharpii Източна сива 
врана
Corvus corone corone Обикновена чер-
на врана
Corvus corone orientalis Източна чер-
на врана
Corvus cornix cappella среща се в Меж-
дуречието и Южен Иран
Corvus cornix sardonius Сардинска 
врана

 Съгласно филогеографските изледва-
ния, основани на мтДНК, тези подви-
дове се поделят на източни и западни 
подклонове. Оперението е съответно 
– C. c. corone и C. c. orientalis – чер-
но, а C. c. cornix, C. c. sardonius и C. c. 
capellanus – сивочерно. Източният 
подклон включва птици от руския да-
лечен изток и Япония, които са черни.  
Разпространението на C. c.orientalis 
се простира на юг до Китай и Кашмир 
и също се включва към тази хаплог-
рупа. Западният подклон вероятно е 
обособен от два рефугиума – подклон 
„а”, формиран главно от индивиди от 
Англия до Централен Сибир и вто-
ри подклон „в”, включващ индивиди 
от източните региони, Киргизстан и 
Байкалския регион до североизточна 
Русия (Камчатка). Сред западния под-
клон, съставът на черната популация е 
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на запад и на изток, докато сивочерна-
та формира центъра. Хибридната зона 
между C. c. cornix и C. c. orientalis се 
простира между река Об и Енисей в за-
паден Сибир и е широка около 150 км. 
Европейската хибридна зона , с шири-
на от 30 до 100 км между C.c. corone и 
C. c. Cornix се простира от Лигурските 
Апенини през южния край на Алпите 
и през централна Европа на север до 
Ютландия до южна Шотландия.
Няколко изследвания показват, че 
тази хибридна зона е изключително 
стабилна за последните сто години и 
се премества относително слабо и ло-
кално. Отношенията между C. c. corone 
и C. c. cornix са определени като вто-
рична контактна зона, след като тези 
популации веднъж са били изолира-
ни в миналото. Тъй като не може да 
се определи строга зависимост между 
оперението и генетичните различия, 
може да се каже, че има продължи-
телен и постоянен генен поток меж-
ду двата подвида. Това се подкрепя и 
с наблюденията в хибридната зона на 
междинни цветови морфотипове (от 
cornix сиво – черно до чисто черно). 
Възможни са три обяснения за сегаш-
ното разпространение на окраската: 
(1) Сивочерните форми са възникнали 
по-скоро в центъра на иначе черните 
видове с ниско генетично разнообра-

зие. Освен това има наблюдение, че 
сивочерната окраска е свързана с ге-
нетично предимство при по-сухи ус-
ловия на околната среда  (тази форма 
възниква в Арало – Каспийския ре-
фугиум). След това тази окраска се е 
разпространила относително бързо в 
голям ареал. В този случай няма от-
крити различия на ниво мтДНК. (2) 
Сивочерната форма/C. c. cornix,
C. c. sardonius и  C. c. capellanus (про-
излиза от относително малка родител-
ска популация от отделен (южен) ре-
фугиум. Първоначално, може би, тази 
форма е притежавала различен мт. 
хаплотип, но впоследствие при пост-
глациалното разширение на ареала са 
влезли в контакт и са хибридизирали 
с черните C. c. corone на запад и C. c. 
orientalis на изток. Така постепенно 
мтДНК гени са се уеднаквили с тези 
на черно - сивите форми. (3) Черните 
C. c. orientalis, представени от подклон 
(в) оцеляват на заледяването в отде-
лен Югоизточен рефугиум. Подклон 
(а) остават в отделен рефугиум, къде-
то формите (черносивите и черните) 
присъстват съвместно и успешно се 
хибридизират. C. c. corone може да е в 
резултат и на постглациална хибриди-
зация на мъжки C. c. Orientalis (черен) 
с женска от сиво-черните форми. За да 
се потвърди някоя от трите хипотези е 
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необходимо да се продължат генетич-
ните изследвания с нуклеарни марке-
ри, които да потвърдят или не съот-
ветните мтДНК хаплотипове. За целта 
на таксономията по-горе цитираните 
изследвания на мтДНК не подкрепят 
съвременното делене на европейската 
черна и сива врана C. corone и C. cornix, 
като отделни систематични видове. 
Този неясен таксономичен статус 
също се подчертава от по-ранни ге-
нетични изследвания на двата опре-
делени вида, основаващи се на RAPD 
– PCR анализ, микросателитни марке-
ри, RFLPs, алозимни маркери и нукле-
арни интрони, които показват липса 
на генетична диференциация между 

сивата и черната врана.  На основа 
на RAPD – PCR анализ при предста-
вители от Сибирската хибридна зона, 
където двата вида се срещат и хибри-
дизират, се установява, че между тези 
два вида има по-малка генетична раз-
лика, отколкото между техните хибри-
ди. Така се подкрепя идеята, че сивата 
и черната врани, представляват всъщ-
ност един широко разпространен су-
первид, включващ редица подвидове 
и най-вече хибридни морфоформи с 
различна окраска. 
Двата вида/подвида се интересни от 
гледна точка на видообразуването в 
ново време. Могат да се разглеждат 
като вид, чиято популация се е разде-

Фиг. 3. Разпространение на сивата и черната врана. С тъмен шрифт е указано положението 
на Европейската и Сибирската хибридни зони. Долу в дясно, родствената Corvus pectoralis, 

разпространена в Китай.
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лила на няколко популации по време 
на заледяванията през късен плейсто-
цен, в отделни рефугиуми. Средната 
популация е закрепила дивергенция 
по отношение на окраската. Счита се, 
че полиморфизма в окраската е стъп-
ка по посока на репродуктивна изола-
ция при птиците, тъй като по време на 
брачния период птиците се влияят от 
външния изглед на партньора. Тоест 
появата на сивото оперение при чер-
ните врани е довело до стъпка в посока 
на репродуктивна изолация, което оз-
начава, че видът е в посока на дивер-
генция и разделение на два нови вида. 
Така сивата и черната врана могат да 
се разглеждат като междинни видове, 
част от пътя на ново видообразуване и 
поява на нови два вида. След края на 
плейстоценското заледяване и послед-
ващо затопляне, следва популационна 
експанзия. При разширението на по-

пулациите от трите рефугиума, те дос-
тигат контактните зони на сегашното 
положение на хибридните ивици. Хи-
бридните зони представляват интерес, 
от гледна точка изясняване на еволю-
ционните механизми при видообра-
зуването. Могат да се нарекат „еволю-
ционни лаборатории. Наблюдението 
на такива хибридни зони би могло да 
поясни механизмите, при които две 
популации еволюират до два отдел-
ни вида. Да разгледаме случая, когато 
популацията на един вид бъде разде-
лена от някакъв изолиращ фактор на 
две или повече популации. Ако това 
изолиращо събитие е достатъчно про-
дължително, за да доведе до стабили-
зирането на различия между тези по-
пулации и, впоследствие, когато този 
фактор вече го няма, т.е популации-
те отново могат да влизат в контакт 
една с друга, могат да се наблюдават 

Фиг. 4. Разпространение на сивата и черна врана по подвидове. Щрихованите участъци указват 
Европейската и Сибирската хибридни зони. Със синьо и червено е дадено поделението на Източен 

и Западен подклон, на основа на мтДНК хаплотипове.
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следните събития. Ако различията са 
съществени, настъпва репродуктивна 
изолация, водеща до обособяването 
на два вида. Ако различията са несъ-
ществени, настъпва панмиксия, коя-
то уеднаквява генофонда в една обща 
популация. В случая на сивата/черна 
врана, интересното е, че тези хибрид-
ни зони са постоянни, т.е. не се уве-
личават, довеждайки до уеднаквява-
не на вида като цяло. Не се стесняват, 
водейки до окончателно разделение 
на двата вида. Наблюдават се и дру-
ги механизми за репродуктивна из-
олация при тях, освен различията в 
окраската, като отлагане на по-малки 
по размер яйца, социално придържа-
не към строго определени групи. За да 
се изясни механизма на видово разде-
ление, сивата и черната врана пред-
ставляват добър модел за изследване, 
като основната насока на изследва-
нията се насочва към реализация на 
гените, кодиращи окраската при тези 
птици, тъй като се счита, че окраска-
та е един от най-съществените белези, 
определящи репродуктивна изолация 
при птиците. Тъй като секвениране на 
тези гени, а и по-горе описани методи 
за ДНК анализ показват ниско ниво 
на диференциация между двата вида, 
се преминава към изследване на ниво 
транскриптом. Нов метод, наречен  

РНК – секвениране (RNA-seq), дава 
възможност за оценка на предаване 
на биоинформационния поток, т.е кои 
дадени гени за окраска се реализират 
и водят до различията между двете 
врани и кое води до отключването на 
тази реализация по този начин. Дру-
га насока на работа е плейотропното 
влияние на гените на меланокорти-
новата система. Меланин базирани 
окраски, както е и случая с враните, е 
установено че имат плейотропно вли-
яние и са свързани с физиологични и 
поведенчески белези. Например ви-
довете с повече меланин, са по устой-
чиви на стрес, болести, по енергични 
са, сексуално активни и се различават 
по хомеостазата си. Това се дължи на 
плейотропния ефект на гените отго-
ворни за меланогенезата. Отношение-
то на меланинбазирана окраска с по-
ведението и физиологията има важни 
последствия за еволюционната дина-
мика на популаците.
 За  изясняване на таксономичния ста-
тус на двете врани е необходимо да се 
разширят изследванията в две насоки 
– досегашните методи да се продъл-
жат при по-голяма извадка, която за-
дължително да включва индивиди от 
рефугиалните региони; да се секвени-
ра и изследва по-голяма част от гено-
ма на двете врани.
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Сивата и черната врана не се различа-
ват по своята екология. Обитават сход-
ни хабитати и имат широко разпрос-
транение.
Оперението на черната врана е чер-
но със зеленикави или виолетови от-
блясъци, по зеленеещо от блясъка на 
гарвана. Клюнът, краката и стъпалата 
също са черни. Черната врана се отли-
чава от сивата по оперението. Клюнът 
е къс, масивен, слабо извит надолу. 
Сивата врана е със сиво тяло, докато 
главата, крилата и опашката са черни. 
Дължината е около 50 см, тежи 460-
690 г. Средно е по-голяма от посевна-
та врана, по-масивно е сложена, има 
по-дебел и по-извит клюн от нея. На 
полето се отличава по окраската и по 
по-широките криле, леко извития на-
долу клюн. 
Враните са всеядни птици, хранят се с 
насекоми, малки птички и яйца, гри-

зачи и гущери, жаби, риба, растителна 
храна – семена на различни растения, 
както и растителни части, хранителни 
отпадъци и мърша. Всеизвестна е съ-
образителността на враните и тяхно-
то умение да използват предмети на 
околната среда, например намирайки 
орех, градската врана, може съобрази-
телно да го хвърли на пътя и да почака 
да мине кола, която да го счупи и така 
да изяде ядката.
Сезонът на размножаване се предше-
ства от брачна игра с въздушни гон-
ки, различни премятания, лупинги и 
други игри. Партньорите строят гнез-
до всеки сезон. Размерът на гнездото, 
цветът на яйцата, срокът на инкуба-
ция, отглеждането, разпределението 
на брачните отговорности е както при 
гарвана. Сивата врана започва да гнез-
ди в март-април (в зависимост от кли-
мата). Гнездата си строят в парковете, 
на разклоненията на дебелите клони 
на дърветата, под стрехите, по водос-
точни тръби. Женската снася 4-6 си-
ньо-зелени яйца с тъмни точки към 
края на март до май. Мъти ги по око-
ло 18-19 часа, без да напуска гнездото, 
като мъжкия през това време я храни. 
След 25 дни се излюпват птиченцата, 
които се хранят и от двамата родители. 
В средата на юни малките започват да 
летят, като още не напускат гнездото 
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и се държат близо до родителите си, 
които им помагат да намират храна. 
През юли семейството се разпада. Към 
есента враните се събират на ята около 
сметища и места, където биха нами-
рали лесно храна, за да презимуват. 
Максимално известна продължител-
ност на живот 20 години.
Враните прекрасно различават и съот-
ветно реагират на просто разхождащ 
се човек и на ловец с оръжие. Наиме-
нованието на английски на плашило 
е scarecrow и именно произлиза от 
това,че е създадено да плаши врани-
те. Въпреки че не са големи по размер, 
те защитават безстрашно малките си. 
Ако малко падне от гнездото, по-добре 
не се опитвайте да го вземете в ръка, 
враната веднага ще започне да грачи, 
привличайки така други врани, които 
се събират много на брой и атакуват 
натрапника, било то котка, куче или 
човек. Враните запомнят натрапника 
и следващия път още щом се появи за-
почват да грачат и шумят.
Сивата и черната врана са едни от 
най-синантропните видове, типични 
обитатели на градовете. Съществуват 
както и напълно установени градски 
популации, така и приходящи от по-
лето. Много от тях, прекарват топлите 
месеци в горите и селските региони, а 
зимуват край и в градовете. На места 

поради плътността на популациите 
им, враните представляват проблем . 

Фиг. 5. Ареал на разпространение на 
черната/сива врана 

Посевна врана, Грач, Rook, 
Corvus frugilegus L. 1758

Посевната врана (Corvus frugilegus)  
е също член на сем. Вранови. Името, 
дадено от Карл Линей  frugilegus идва 
от латинското събирач на храна. Този 
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вид е подобен на черната врана, но е 
по-малък. Отличава се от нея и по си-
во-бялата гола кожа около основата на 
човката пред очите. Перата около кра-
ката изглеждат по-рошави и по-дълги 
от тези на черната врана. 
Счита се за резидентна във Великобри-
тания и Ирландия, както и за голяма 
част от северна и централна Европа, 
вагрантен вид за Исландия и северна 
Скандинавия, среща се и в Източна 
Азия, където слабо се отличава. Се-
верните популации имат тенденцията 
да мигрират на юг през есента, докато 
южните мигрират спорадично. Видът 
е интродуциран в Нова Зеландия, като 
няколко стотин птици са пуснати там 
на свобода от 1862 до 1874 г., но сега се 
смята, че техният ареал е строго лока-
лиризан.
Посевната врана е всеядна, но основно 
се храни с червеи и личинки на насе-
коми, които намира, като разрива зе-
мята със клюна си. Обичат на големи 
ята да следват тракторите, които орат 
земята. 
Гнездят по дърветата на големи ко-
лонии. Обикновенно зимува в градо-
вете и населените места. Обитател на 
откритите ландшафти. В населените 
места по дърветата на стари пътища, 
много често се виждат цели поселения 
от тези врани. Гнезда, които те използ-

ват дългогодишно. Макар всеядни, 
през зимата се хранят с хранителни 
отпадъци от човека и растителни хра-
ни. Зимата преживяват поединично 
или на неголеми групи, често с други 
родствени вранови.
През пролетта посевната врана прили-
та рано, още докато снегът се топи на 
полето. Периодът на прилитане е раз-
личен в различните места – от февруа-
ри до април. Гнездовата колония може 
да се поддържа десетилетия. Веднъж в 
годината се снасят от 3 до 7 яйца. Пти-
ченцата се появяват в началото - сре-
дата на април. Мътенето продължава 
от 16 до 20 дни. Птиченцата започват 
да летят след около 30 дни. Отлитат в 
началото на май до първата половина 
на юни.
Още в края на XIX век месото на тези 
врани се е използвало за храна от „бе-
дната класа“ в Европа, в частност, в 
Германия и Украина. В Германия ги 
осолявали в бъчви.
Интелигентността и на тези вранови 
е всеизвестна, най-вече с това да из-
ползват различни прости инструмен-
ти с клюна си и с краката си. Учени 
сравняват техния интелект с този на 
човекоподобните маймуни.

Филогеографските изследвания раз-
делят вида на две отделни групи, пред-
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ставени от два мт. подклона, и това ко-
респондира като цяло с разделянето 
на вида на два парапатрични подвида 
C. f. frugilegus и  C. f. pastinator. След-
ващи изследвания с повече индиви-
ди от различни географски региони, 
включващи и нуклеарни генетични 
маркери биха дали повече яснота за 
парапатричното обособяване на тези 
подвидове, генетичния поток и хибри-
дизация в местата на припокриване.

Фиг. 6. Ареал на разпространение на 
посевната врана

Сврака, Сорока, Common magpie, 
Pica pica L. 1758

Свраките населяват цяла Европа от 
Нардкап в Скандинавия до южните 
части на Испания и Гърция. Отсъства 
само на няколко острова в Средизем-
но море. Също така населяват край-
брежни части на Мароко, Алжир и 
Тунис в северна Африка. От Източна 
Европа е разпространена до  65° се-
верна ширина, от Близкия изток аре-
алът й се простира до Турция и част 
от Иран почти до крайбрежието на 
Персийския залив. В Далечния изток 
северната граница на разпростране-
ние отстъпва на юг до Японско море. В 
Азия до Северен Виетнам и североза-
падна Монголия. Изолирана попула-
ция се намира на полуостров Камчат-
ка. Освен това една малка популация 
се опазва като паметник на природата 
на остров Кюсю. 

Фиг. 7. Ареал на разпространение на 
свраката
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Благодарение на характерното черно 
– бяло оперение и необичайно дълга-
та опашка, свраката е неповторима и 
лесно се разпознава. Главата, шията, 
гърдите и гърба се черни с виолетов 
или синьо-зелен метален отблясък, 
корема и плещите са бели. Често са 
бели и краищата на крилете. Дългата 
опашка (по-дълга от тялото) и крилете 
са черни. Черното оперение има мета-
лен отблясък. Перата на опашката и 
външната страна на маховите пера от-
блясват в зависимост от светлината в 
метално виолетово или синьозелено. 
Пролетта цвета отслабва и по-трудно 
се определя. Мъжките и женските не 
се различават един от друг външно, 
мъжките са малко по-тежки, средно 
233 г (женските – средно 203 г). Свра-
ките достигат дължина 51 см, размахът 
на крилете достига 90 см. На земята 
се придвижват на подскоци, но могат 
и да ходят с характерна за врановите 
походка. Много умело се придвижват 
между клоните на дърветата. Полетът 
е вълнообразен, планиращ. Свраката 
често издава характерни звуци, силни, 
пронизителни, като така „говори” с 
другите свраки или сигнализира опас-
ност. 
За привличане на партньор сврака-
та използва тихо пеене, много силно 
вариращо в зависимост от времето и 

индивида. Може да е ритмично или 
аритмично, често се съчетава с меки 
трели и високи подсвирвания. Отдел-
ните птици имитират други животни. 
За обозначаване на своята територия 
издават крясъци „киа“, „кьяя“ или 
„кик“, като се намират високо на дър-
ветата. Птиците в гнездото просят с 
високо стържещо „пиррр“. Често изда-
ват също така дълги крясъци  „чакр“, 
„чирк“, „чиррл“ или „чара“. В зависи-
мост от интонацията (меко, твърдо, 
дълго, кратко), призивът има различ-
ни значения. Носовите протяжни кря-
съци могат да звучат като „грех“. 
Обитават неголеми гори, паркове, гра-
дини, често недалече от човешки посе-
ления. Избягват гъстите гори. Живеят 
по двойки. Партньора избират през 
първата година от живота си, първо-
то чифтосване е на около двегодишна 
възраст. На следващата пролет започ-
ват да строят гнездо и да се грижат за 
потомството. Защитават своята тери-
тория от други свраки. Неспокойният 
вик на обезпокоената от ловец сврака, 
ще бъде чут не само от своите събратя, 
но и от вълка, мечката и други горски 
животни. Свраките строят няколко 
гнезда, но използват само едно. Гнез-
дото е характерно кълбовидно. Жен-
ската снася от 5-8 яйца през април и 
ги мъти по 17-18 часа.
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Както и останалите вранови, свраки-
те се хранят с разнообразна храна. В 
нейното меню влизат както малки бо-
зайници, така и насекоми. Често раз-
рушават чужди гнезда, вземайки яйца 
и птиченца. Понякога успяват дори и 
на кучета да вземат кокалите. Живе-
ещите недалеч от човека свраки не се 
боят да откраднат някаква храна. Като 
цяло са всеядни, като се хранят и с жи-
вотинска, и с растителна храна. На-
секоми, червеи, гущери, паяци, мок-
рици, гъсеници на пеперуди, често на 
изораната нива, разкопавайки с клю-
на. Събират зърна и семена на полето, 
особено след събиране на урожай. Със 
силния си клюн разравят лесно земята 
или разрушават гнезда. Ако плячката 
е голяма, я затискат с единия крак и 
откъсват парчета с клюна.
Свраката се счита за една от най-инте-
лигентните птици. При нея са наблю-
давани щателно замислени социални 
ритуали, като включително израз на 
печал. 
Свраката е единственото известно 
животно, различно от бозайник, кое-
то различава себе си в огледалото. За 
сравнение папагалите не могат да се 
различат в огледалото и смятат отра-
жението за друг папагал.

Известни са няколко подвида, раз-
пространението на които може да си 
види на фигурата. 

Pica pica asirensis
Pica pica mauritanica
Pica pica melanotos
Pica pica pica
Pica pica fennorum
Pica pica bactriana
Pica pica hemileucoptera
Pica pica leucoptera
Pica pica kamtschatica
Pica pica serica
Pica pica bottanensis

Северозападните Африкански раси се 
различават по синята гола кожа око-
ло очите,  липсата на бяло на трътка-
та и опашката. Югоизточните Араб-
ски раси се отличават по по-малките 
си размери и матово черното опере-
ние без отблясъци, на перата бялото е 
малко. Сибирските раси имат по-ин-
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тензивно бяло на крилете и диаманте-
нозелен отблясък, Корейските птици 
имат виолетов отблясък , относително 
дълги криле и по-къса опашка.
Анализ на мтДНК последователно-
сти показва, че Корейския подвид P.p. 
sericea е много по различна от евра-
зийските форми и може дори да се 
разглежда като отделен вид. Северно 
американските свраки, които изглеж-
дат идентични с Евразийските форми 
и досега се считаха за сродни с тях, са 
генетично по-близки до жълтоклю-
ната сврака (Pica nuttalli). Основните 
евразийски линии, които са доста раз-
личаващи се, все още не са достатъч-
но добре изследвани, за да може да 
се определи статуса на такива форми 
като северозападния африкански по-
двид P. p. Mauretanica и югозападния 
арабски подвид P. p. Asirensis, които се 
разглеждат като евентуално отделни 
видове. Най-големият палео – подвид 
е описан като Pica pica major.
Като цяло подвидовете се поделят, как-
то при повечето изследвани вранови, 
на Източен и Западен мт. подклонове. 
Западните подвидове генетично са по-
близки с Pica hudsonia и Pica nuttalli. 
Това потвърждава по-скоро много-
кратното разширяване и свиване на 
ареалите на видовете от западния под-
клон. От друга страна, в този подклон, 

видове от доста отдалечени региони 
(Испания и Чукотка) показват голя-
ма генетична близост, което означава 
доста бърз темп на разпространение 
на голям ареал, което най-вероятно е 
постглациална колонизация на райо-
ни подходящи условия, понеже като 
цяло видът е седентарен. Най-веро-
ятно двата северно американски вида 
Pica hudsonia и Pica nuttalli са произ-
лезли от видове на западната хаплог-
рупа при разширението на ареала към 
Северна Америка. Изолирането на по-
пулацията в Северна Америка по вре-
ме на заледяването е довело до поява-
та на тези два нови вида Pica hudsonia 
и Pica nuttalli. Източната хаплогрупа 
се простира до Кнабаровския регион в 
руския Далечен изток. Работи се вър-
ху възможна хибридизация на двете 
хаплогрупи в контактните региони, но 
изследванията тепърва предстоят.
В европейския фолклор, свраката е 
свързана с редица суеверия, които 
създават репутацията и на поличба 
на лош късмет. Донякъде тези репу-
тация е създадена от навика й да кра-
де лъскави предмети и агресивното й 
поведение спрямо други пойни птици. 
През 19 век в книгата A Guide to the 
Scientific Knowledge of Things Familiar 
се цитира поговорката „Ако видиш 
сама сврака, времето се разваля”. В 
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книгата се обяснява, че това суеверие 
е възникнало от това, че свраките по 
двойки събират храна и правят гнез-
до при хубаво време. В Шотландия 
сврака близо до прозореца предвеща-
ва смърт.  В италианския и френския 
фолклор склонността на свраката да 
краде лъскави предмети се обяснява 
с търсенето и на скъпоценни камъни. 
Редица произведения са посветени на 
тази тема. В българския, чешкия, ун-
гарския, полския и шведския фолклор 
свраката също се описва като крадец. 
В Швеция тя се свързва и с магьосни-
чеството. В Норвегия свраката също се 
счита за хитра и крадлива, но се счи-
та и за птица на хулдра – подземните 
хора.

Сокерица
Kедровка, Spotted Nutcracker, 
Nucifraga caryocatactes L. 1758

Неголяма вранова птица, по-малка от 

сойката с по-тънък и по-дълъг клюн. 
Дължината й достига  30 см, опашката 
11 см. Тегло  125-190 г.  Окраската е тъм-
но шоколадовокафяв цвят с бели пет-
на липсващи само на главата. Крилете 
и горната част на опашката са черни 
със зеленикавосин отблясък. На края 
на опашката има светло петно. Жен-
ската малко се отличава от мъжкия 
по това, че е малко по-светла и белите 
петна не са така рязко ограничени.
Разпространена е в горите, преоблада-
ващо иглолистни, на Европа и Азия, от 
Скандинавия и Алпите до Камчатка, 

Фиг 8.  Разпространение на подвидовете свраки
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Примория, Курилските острови, Япо-
ния и Китай. Сокерицата (кедровка) е 
единственият разпространител на си-
бирския кедър Pínus sibírica.
Името й, дадено от Линей, е дублирано 
първо на латински и второ на гръцки, 
имащо едно значение, ядкотрошачка. 
Английското „лешникотрошачка” се 
появява през 1738 при превод на нем-
ски пътеводител, тъй като птицата не 
е била позната до 1753 г.
Описани са следните подвидове:
caryocatactes (Linnaeus, 1785) – в 
Скандинавия на запад и изток в Евро-
па, Кавказ и северен Казакстан, зиму-
ва на юг в 
macrorhynchos (Brehm, 1823) север-
на и североизточна Азия, към северен 
Иран, Корея и северен Китай, вагрант 

във 
rothschildi (Hartert, 1903) Планината 
Тян Шан и Дзунгариан Алтай, Каз-
хстан и Китай 
japonica (Hartert, 1897) централни и 
северни Курилски осторови, Хокайдо, 
Хоншу и Хондо, Япония
owstoni (Ingram, 1910) Тайван
interdicta (Kleinschmidt and Weigold, 
1922) планините на северен Китай
hemispila (Vigors, 1831) Хималаите (от 
западен Непал на юг до Кашмир)
macella (Thayer and Bangs, 1909)  из-
точни Хималаи до северен Тибет, за-
паден Непал, северен Мианмар и юго-
западен Китай yunnanensis (Ingram 
1910) югоизточен Китай
Въпреки широкото разпространение 
на вида генетичните изследвания, ос-

Фиг 9. Географско разпространение на сокерицата.
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новани на секвениране на част от кон-
тролния регион на мтДНК, показват 
относителна генетична хомогенност. 
Този вид е един от трите вида вранови, 
които не показват характерното деле-
не на източен и западен хаплотип.
Основен хранителен ресурс на сокери-
цата са боровите ядки на различни ви-
дове борови дървета (Pinus sp.). Къде-
то липсват борови дървета, се храни с 
ядки на смърчове (Picea sp.) или лески 
(Corylus sp. лешници). Тези които се 
хранят с лешници имат по-дебела чов-
ка. С помощта на човката разчупват 
твърдите черупки. Понякога могат да 
се хранят и с насекоми, малки птички 
и яйца, гризачи и мърша. Интересно 
за този вид е, че има подезична тор-
бичка, в която може да съхрани и пре-
несе до 100 кедрови ядки на един път. 
Видът е известен със сравнително дъл-
гите си хранителни миграции.
Двойките на сокерицата остават заед-
но цял живот и тяхната територия се 
простира от 20 до 30 акра. Гнездене-
то е винаги рано при този вид за це-
лия ареал, като използват запасите, 
натрупани от предната есен. Гнездото 
обикновено е построено високо на ня-
кое иглолистно дърво. Снасят от 2 до 
4 яйца, които се мътят 18 дни. И два-
мата родители хранят малките, които 
започват да летят на около 23 дни, но 

остават с възрастните за няколко месе-
ца, следвайки ги в търсенето на храна, 
учейки се на техники, важни за тяхно-
то бъдеще.

Обикновенна чавка
Гарга, Jackdaw, Галка, Corvus 
monedula L. 1758
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Разпространена в Европа, Западна 
Азия и Северна Африка. Въпреки че 
като цяло видът не е мигриращ север-
ните и източните популации мигри-
рат на юг през зимата. Пръв видът е 
описан от Линей, който и дава името 
Corvus monedula от monedula  – моне-
та. Английското име jackdaw” идва от 
jack-малък и daw-чавка, на староан-
глийски.
ДНК анализ показва, че този вид е 
генетично близък с даурската гарга 
Corvus dauuricus. Двата вида се раз-
глеждат достатъчно отличаващи се, 
за да бъдат отделени систематично в 
подрод Coloeus. Тази група се явява 
базална за врановите. Има описани 
случаи на хибридизация между двата 
вида в планината Алтай, Южен Сибир 
и Монголия.
Познати са четири подвида, които се 
различават главно по окраската на пе-
рата на главата.

C. m. monedula (Linnaeus, 1758)  Аре-
алът му простира в Скандинавия, от 
Южна Финладия на юг до Дания, през 
Германия и Полша, южно Източна и 
Централна Европа до Карпатите и се-
верозападна Румъния, Северна Сър-
бия и Словения.
 C. m. spermologus (Vieillot, 1817) Раз-
пространен в Западна и Централна Ев-
ропа от Британските острови, Нидер-
ландия, през Швейцария до Италия 
на югоизток, Иберийския полуостров 
и Корсика. Името му идва от гръцкото 
σπερμολόγος – събирач на семена. По 
– тъмен на цвят от останалите подви-
дове. 
C. m. soemmerringii (Fischer, 1811) Раз-
пространен е в североизточна Европа 
и Северна и Централна Азия - Русия, 
езерото Байкал, Монголия, на юг до 
Турция, Израел и източни Хималаи. 
Този подвид е описан като Corvus 
soemmerringii през 1811 от Johann 
Fisher von Waldeheim  в памет на 
Samuel Thomas von Somemerring. 
C. m. cirtensis (Rothschild and Hartert
,  1912) Разпространен в Мароко и Ал-
жир в Северозападна Африка. Името 
идва от древните градове – Цирта и 
Нумидия
На дължина достига до 34-39 см, те-
гло 175-280 г. Оперението е от черно 
до сребристосив (главата и гърдите) 
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цвят. Ирисите са светлосиви, почти 
бели. Има и индивиди със светлозеле-
ни или светлосини очи. Полов димор-
физъм няма. 
Населяват скалисти участъци по край-
брежията, разредени гори със ста-
ри дървета, населени места със стари 
постройки. За гнездене се нуждаят 
от укрития и затова е разбираемо не-
равномерното им разпределение в 
градските райони, където предпочи-
тат къщи с чардаци и стрехи, високи 
постройки с вентилационна система. 
Срещат се и в земеделски региони. Об-
щителни, социални птици, които жи-
веят на малки групи с комплексна со-
циална структура. Обичат да издават 
звуци. Обикновено по време на полет 
издават силен метален звук  „чак-чак” 
или „как-как”, с което поздравяват на 
себеподобните си. „Киау” или „ куоу”, 
когато викат малките си за храна или 
мъжкия вика за храна женската. Ко-

гато женската моли за храна мъжкия, 
тя издава малко по-различно „кииай”, 
„чаийк” или „гиааа”. Гаргите се съби-
рат по много и шумейки,  издавайки 
всякакви звуци, „си бърборят” преди 
сън.  За предупреждение издават дъ-
лъг стръжещ звук, „ аррррр” или” кар-
ррр”. Пиленцата започват да писукат 
на около седмица, а до 18 ден вече мо-
гат да издават силен пронизващ звук.
Всеядни са, като се хранят с голямо 
разнообразие от растителна храна и 
безгръбначни животни, хранителни 
отпадъци в населените места. Моно-
гамни са, като строят просто гнездо в 
избраните укрития, скални цепнати-
ни, хралупи на дърветата и по сгра-
дите. Женската снася около от 2-9  
светлосини или синьозелени яйца с 
кафяви пръски. Мътенето продължава 
до 17-18 дни, когато се излюпват голи-
те и безпомощни малки, зависими от 
родителите за храна. След около 28-35 

Фиг. 10. Географско разпространение на гаргата
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дни започват да летят, но продължа-
ват да са близо до родителите си.
Според Древногръцката митология 
гаргата може да бъде уловена с паница 
олио. Това нарцистично създание ще 
започне да се оглежда самовлюбено, 
докато не падне и не се удави. В една 
от басните на Езоп, гаргата е олицетво-
рение на суетата, заимствайки чужди 
пера, за да се представи за по-красива 
птица и да стане цар на птиците. Дру-
га басня осмива глупостта на гаргата 
да чака смокините под смокинята да 
узреят. Има гръцка и римска поговор-
ка, която казва „Лебедите ще запеят, 
когато гаргите замълчат”. Тълкува се, 
че гласа на мъдрите ще се чуе, когато 
неразумните замълчат. Принцеса Ар-
нет е подкупена със злато от цар Ми-
нос на остров Крит и е наказана, като 
се превръща в също толкова алчни 
гарги, крадящи лъскави предмети. 
Римския поет Овидий описва чавките 

като предвестници на дъжд. Плиний 
отбелязва, че тесалийците, илирите и 
лемнийците толерирали чавките, за 
да унищожават яйцата на скакалците. 
В различните култури има различни 
поверия за чавките. Чавка, застана-
ла на покрива, показва пристигане на 
някой нов. Гарга, стояща на покрива, 
но спускаща се по комина предвещава 
смърт. Лоша поличба е да ти пресече 
пътя. Чавки на кулите на катедралата 
предвещавали дъжд. В XІІ-ти век Уи-
лиам от Малсбъри записал случката с 
една жена, която, чувайки по-силните 
крясъци на гарги, започнала да кре-
щи, че наближава страшна катастро-
фа и тя е чула предвещанието за нея. 
Според чешките вярвания, каращи се 
гарги предвещават война.
Поради широкото си разпространение 
и плътните си популации, гаргите на 
места се считат за вредители. В някои 
страни са разрешени за отстрел. 



www.nauka.bg           405 

„Тюркоазено-синият Протей,
Който пътува сред морската шир,
И колесницата му се движи от впрег-
нати риби и двукраки коне.
Него, ние нимфите и древния Нерей 
поддържаме.
В негова чест, защото той знае всич-
ко.
Така е, така е било и така трябва да 
бъде.
Знае всичко по волята на Нептун.
Негови са стадата от морски чудо-
вища.
Неприятните тюлени, които той 
пасе на подводните ливади.”
Вергилий, „Енеида”

Паметник на тюлена монах в мест-
ността Траката – Варна.

Няма по-тъжна роля от тази на 
автора, който трябва да пише 
за смъртта. Смъртта, сама по 

себе си, на един индивид е разстрой-
ваща, но смъртта на хиляди индивиди 
и изгледа на вида, поел по пътя на из-
чезването, е трудно описуема, а изла-
гането й на лист хартия е почти непо-
силно тежка задача. Ние, хората, сме 
отговорни за изчезването или довеж-
дането до изчезване на немалко видо-
ве по света. Тюленът монах или мор-
ският слон, както го наричат местните 
жители, е един от тях.

Тюлените монаси принадлежат към 
надсемейство Перконоги (Pinnipedia), 
семейството на същинските тюлени 
Phocidae, подсемейство Monachinae. 
Съществуват три съвременни вида 
тюлени монаси: Хавайски тюлен мо-
нах (Neomonachus schauinslandi), Ка-
рибски тюлен монах (Neomonachus 
tropicalis) и Средиземноморски тюлен 
монах (Monachus monachus). Кариб-
ският тюлен монах се счита за изчез-
нал вид, тъй като не е срещан от 1952 
г. до сега. Смята се за един от малко-
то изчезнали видове в сегашно време. 

Тюленът монах – изпятата песен на един 
изчезващ вид

Автори: д-р Чавдар Черников 
Димитра Лефтерова

Статия от брой 71 на сп. “Българска наука”
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Хавайският тюлен монах е застрашен 
от изчезване вид; счита се, че в момен-
та наброява около 1200-1300 индиви-
да, ендемични за Хавайските острови, 
като бройката им намалява с при-
близително 5% на година. Средизем-
номорският тюлен монах е критич-
но застрашен от изчезване вид и към 
днешно време се смята, че наброява 
под 500 индивида. Тюлените монаси 
се считат за живи фосили.
Средиземноморският тюлен монах, 
наричан още белокоремен тюлен, по-
ради характерното бяло петно на ко-
рема е назоваван от местните  морска 
мечка или морско теле. Като всички 
перконоги, крайниците му са видоиз-
менени за плуване и така той обитава, 
както водата, така и сушата, близо до 
морския бряг. Тялото му е приспособе-
но за плуване, закръглено, източено, 
вретеновидно и покрито с къси косми. 
Дебел слой подкожна мазнина спома-
га добрата плаваемост и предпазва от 

загуба на топлината на тялото. Край-
ниците наподобяват плавници и с тях-
на помощ тюлените са добри плувци, 
а на сушата се придвижват тромаво. 
Оцветяването на тялото е тъмнокафя-
во до черно, сивкаво и по-светло ко-
ремно. През различните етапи от жи-
вота си, тези тюлени менят окраската 
си. Муцуната е леко издължена и зао-
блена. Дългите вибриси са бледо жъл-
ти до кафяви. Предните плавници са 
къси и покрити с косми, с малки нокти 
на всеки от петте пръстта. Нокти има 
на всеки един от предните и задните 
плавници, но са редуцирани, в срав-
нение с други тюлени. Първият пръст 
на предния крайник е приблизително 
25 мм дълъг, а останалите намаляват 
по дължина до петия пръст. Задните 
плавници са ориентирани назад и не 
могат да се завъртат напред. Тънка 
ципа, покрита с косми свързва отдел-
ните пръсти. Опашката е къса и широ-
ка. На корема женските имат четири 
(2+2) сукателни зърна, за разлика от 
другите тюлени, които имат само две. 
Черепът е по-широк, отколкото дълъг 
и задното разширение на зигоматич-
ната дъга на максилата е по-голямо, 
отколкото на другите тюлени. Зъбна 
формула I 2/2, C 1/1, PC 5/5 при въз-
растните, а млечните зъби са I 2/2, C 
1/1, PC 3/3 .

БИОЛОГИЯ
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Средиземноморският тюлен монах е 
сред най-големите същински тюлени 
и има полов диморфизъм, мъжките са 
леко по-големи от женските. Средна 
дължина на мъжките достига 250 -270 
см, а женските 210-270. На килограми 
достигат от 220 до 360 кг. В миналото 
са регистрирани екземпляри, достига-
щи 3-3,5 метра. Новородените са със 
средна дължина около 100 см и при-
близително тежат 14-22 кг. Новороде-
ните имат характерно бяло петно на 
корема, което е различно при мъжки-
те и женските и по него може да бъде 
определен пола.

Фиг. 1. Коремно петно при новороде-
ни тюлени монаси. Вляво на женски 
индивид, вдясно на мъжки.

Въз основа на наблюдения се характе-

ризират следните морфологични ста-
дии на подрастващите тюлени:
от 0 до 10 дневна възраст – типична 
много тъмна, черна козина, дълга 2 
см, имаща мокър вид; коремното пет-
но има  жълтеникаво – оранжев цвят.
От 10 до 30 дневна възраст – малките 
имат същата черна козина, която из-
глежда по-вълниста и пухкава; корем-
ното петно изсветлява до бяло; тялото 
започва да придобива характерната 
заоблена, вретеновидна форма.
От 30 до 50 дневна възраст – започ-
ва оформяне на кожата и козината на 
животното, поради това има петнист 
вид, една част от тялото е покрита все 
още с лануго, а друга е с вече оформе-
на козина, къса на дължина и по-свет-
ла на цвят.

От 50 дневна и повече възраст – тю-
ленчетата изцяло вече са покрити с 
нова сивкава  козина, по-тъмна на 

Брой 80, лято 2015
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гърба и по-светла коремно; натрупа-
ли си известно количество подкожна 
мазнина, така че тялото изглежда по-
дебело; светлото коремно петно посте-
пенно прелива; този вид тюлените за-
пазват до 4-5 месеца.
Тюленът монах има най-късата козина 
от всички тюлени, само 5 мм при въз-
растните. За разлика от други бозай-
ници, имат необичайно линеене, като 
козината опадва на големи парчета, а 
през втвърдения епидермис пробива 
новата козина. Женски от колонията 
в Кабо Бланко линеят веднъж годиш-
но, като пикът на линеене е през март. 
Мъжките линеят от април до октом-
ври, с пик през юни. Възрастните имат 
забележим полов диморфизъм във 
възрастовата окраска. Определени са 
6 морфологични възрастови групи: 
1) Новородено/малко тюленче от 0 
до 70 дневна възраст. Космената по-
кривка е вълнеста, пухкава, тялото е 
в черна окраска, коремно има жъл-
то-оранжево петно с различна форма 
при мъжките и женските. Първото ли-
неене започва приблизително 45 дена 
от раждането и продължава около 25 
дни. 
2) Подрастващо тюленче – от 70 дни 
до 9 месечна възраст. Окраската е 
светло сива, видът е закръглен. 
3) Ювенилно – от 7 до 23 месечна въз-

раст. Окраската е тъмно сива, видът на 
тялото е леко по-слаб от подрастващо-
то. 
4) Юноша – от 18 до ? месечна възраст 
(все още се уточнява времевата про-
дължителност на групата). Окраската 
е от средно до тъмно сива. По гърба се 
наблюдават редица ивици, белези. 
5) Възрастен женски. Подобен на юно-
шеския, но на гърба има повече беле-
зи, които формират отделен гръбен 
регион, гръбно петно или крило. 
6) Възрастен мъжки. Окраската е чер-
на, с изключение на гърлото и корема, 
където има бяло петно, подобно на 
това при раждането. Гърбът е осеян с 
белези, но нямат гръбно петно като на 
женската. 
Белезите по гърба са в резултат на 
липса на космена пигментация, при-
чинени от наранявания  и търкания 
на индивидите един в друг. Гръбните 
петна са по-характерни за женските, 
отколкото за мъжките, което допуска 
вероятността да са причинени от мъж-
ките при копулацията.

БИОЛОГИЯ
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Къде и как живеят Средиземно-
морските тюлени монаси?
Някога Средиземноморският тюлен е 
обитавал широк географски ареал. Ко-
лонии са се срещали по цялото Среди-
земноморие, Мраморно и Черно море. 
Бил е чест вид  за Атлантическия бряг 
на Африка, южно от Мавритания, Се-
негал и Гамбия, също така на Атлан-
тическите острови Кейп Верде, Канар-
ските острови, Мадейра и Азорите. 
В днешно време, видът е изчезнал от 
повечето свои региони, претърпявай-
ки силно намаляване на популацията 
си и фрагментиране на две малки, ос-
новни, отделни, отдалечени на 4000 
км популации. Всичко това се случва 
за кратко време, основно през 20 век и 
продължава и до днес. Страните и ос-
тровите, където се счита, че тюленът е 

изчезнал през последния век са Фран-
ция и Корсика, Испания и Балеарски-
те острови, Италия и Сицилия, Египет, 
Израел и Ливан. Съвсем скоро видът е 
изчезнал от Черно море. В България 
последно е наблюдаван през 1975 г. 
Въпреки спорадичните наблюдения,  
Monachus monachus може да се счита 
за ефективно изчезнал в Сардиния, 
Адриатическите брегове и острови 
на Словения, Мраморно море, Тунис. 
Единствените две популации, остана-
ли от това популационно свиване са в 
Егейско море, по бреговете на Гърция 
и Турция и в североизточния Атлан-
тически океан по бреговете на северо-
западна Африка. Счита се, че тези две 
популации са достатъчно отдалечени 
една от друга, за да няма контакт меж-
ду индивидите.
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Фиг. 2. Съвременен ареал на Среди-
земноморския тюлен монах

Фиг. 3. Историческо (със син цвят) и 
съвременно (с керемиден цвят) раз-
пространение на Средиземномор-
ския тюлен монах. Отбелязан е и не-
потвърденият статус.

Ако някога тюленът монах е бил оби-
чаен вид за крайбрежните ивици, къ-
дето стотици са се излежавали по пя-
съчните брегове, описани като стадата 
на морския старец Протей, то сега ви-

дът изключително само се среща по 
каменисти брегове, осеяни с подводни 
морски пещери, където се крие. Ес-
тественият хабитат на тюлена е пясъч-
ният бряг, безопасен за новородените. 
Малките се раждали на плажа и нео-
безпокоявано се излежавали и бозае-
ли от майките си. Женската след 10-11 
месечна бременност, ражда по едно 
малко, което бозае 3-4 месеца и след 
това става самостоятелно. Чест е бил 
случая, когато малкото бозае не само 
от своята майка. Сега са изключител-
но редки случаите на раждане  на от-
крит пясъчен плаж. Това е наблюда-
вано в необезпокояваната популация 
в Африка. Съвременен хабитат на тю-
лените са станали каменистите бре-
гове, осеяни с различни подводни и 
надводни пещери, където тюленът се 
крие, за да се предпази. Това опещеря-
ване на тюлените е станало вследствие 
на силното стесняване на естествените 
местообитания от човешката намеса. 
Хората преследват и убиват тюлените 
от хиляди години, но през последните 
два века това става причина за тяхното 
изчезване. Малкото останали индиви-
ди са се приспособили към местооби-
тания, където да бъдат защитени от 
намеса. В пещерите се раждат и мал-
ките тюленчета. Този нехарактерен, 
принудителен хабитат има своя риск. 
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Чести са смъртните случаи на подра-
стващите тюлени, смъртно наранени 
от скалите при вълнение. Други съ-
временни фактори за опещеряване-
то на тюлените са туризма (милиони 
туристи посещават годишно Среди-
земноморието), замърсяванията на 
плажовете с петрол и други отпадъци, 
преследването от рибарите.

Какво яде тюлена монах?
Любимата храна на тюлените мона-
си са октоподите (обикновен октопод 
Octopus vulgaris). Храни се и с различ-
ни видове риба и ракообразни. Храна-
та си търсят в близост до крайбрежи-
ята, като най-предпочитаната е тази, 
която е в най-голямо изобилие и най-
лесно може да бъде уловена. Гмуркат 
се, като са наблюдавани гмуркания 
от 38 до 70 м дълбочина, с продължи-
телност до 6 мин. Октоподи, омари 
и големи риби се улавят най-лесно, 
като тюленът ги завлича до повърх-
ността и разтърсва. Основно ловуват 
при прилив, рядко в период на отлив 
на водата. Преследват рибните стада 
и така могат да извършват сравнител-
но дълги хранителни миграции. Често 
влизат в мрежите на рибарите, където 
доста добре се ориентират в устрой-
ството и ако не е обезпокояван, тюле-
нът може да влезе и излезе през входа, 

без да разкъсва мрежата. Когато обаче 
е изненадан от появата на риболовци, 
може да разкъса мрежата и да избяга. 
В мрежите избира от улова големи-
те екземпляри, на които изяжда пре-
димно страничните части (филетат), 
а главата, гръбначния стълб и опаш-
ката оставя недоядени. По същия на-
чин „обелва” паламуди и други риби. 
Навлизането на тюлена в рибарските 
мрежи, от една страна, му е спечелил 
враг в лицето на рибарите, които от 
векове го преследват като вредител. 
От друга страна, не са малки случаите 
на заплитане, особено в полиетилено-
ви мрежи и умъртвяване на тюлена.
Филогеография на тюлените мо-
наси

Фиг. 4. Географско разпространение 
на Средиземноморския тюлен мо-
нах Monachus monachus (синьо), Ха-
вайски тюлен монах (Neomonachus 
schauinslandi) (розово), Карибски тю-
лен монах (Neomonachus tropicalis) 
(жълто).
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Изчезването и западането на големи 
морски гръбначни животни има голя-
мо екологично значение и е критично 
за морските екосистеми. Карибският 
тюлен монах Monachus tropicalis, по-
следно виждан през 1952, е един от 
малкото видове изчезнали през исто-
рическо време. Все още се изяснява 
еволюционната биогеография на юж-
ните тюлени, както и отношенията 
между изчезналия вече Карибски тю-
лен монах и двата все още съществу-
ващи Средиземноморски и Хавайски 
тюлени монаси.
Карибският тюлен монах Monachus 
tropicalis (Gray, 1850), за пръв път е 
описан от откривателите на Новия 
свят, експедициите на Колумб през 
1494 и Хуан Понсе де Леон през 1513 г, 
е един от малкото големи бозайници, 
изчезнали през 20 век. До неотдавна 
този тюлен е бил широко разпростра-
нен в Карибския регион, включително 
по Карибските крайбрежия на Север-
на, Централна и Южна Америка, Баха-
мите и Големите и Малки Антили. Ис-
торически популацията е наброявала 
233 000-338 000 преди катастрофал-
ния упадък на вида, предизвикан от 
безразборно избиване от човека, осо-
бено през 19 век. Последно видът е оп-
исан за видян през 1952 г. и оттогава 

се счита за изчезнал. Това е единстве-
ният пример за изчезнал вид морски 
бозайник в тропиците и сред малкото 
изчезнали видове в историческо вре-
ме.

Фотография на Карибски тюлен мо-
нах, направена през 1910 г. в Ню Йорк-
ския аквариум.

В началото на 19 век хиляди Ха-
вайски тюлени монаси (Monachus 
schauinslandi) били избити заради ме-
сото, кожата и маста. От 1893 до 1913 г. 
са били срещани само няколко тюлена 
около Северозападните Хавайски ос-
трови и видът е бил на крачка от из-
чезването. След което започва бавно 
възстановяване на популацията и през 
1958 г. популацията наброява прибли-
зително 1182 индивида, а към днешно 
време – около 1400 индивида.  Еже-
годно популацията бавно намалява, 
поради ниската ювенилна преживяе-
мост, гладуване, преследване от аку-
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ли, вируси, замърсяване и унищожа-
ване на хабитати, заплитане в морски 
ловни мрежи. Видът е включен в Чер-
вената книга на IUCN като критично 
застрашен.

Хавайски тюлен монах

Филогенетичните и филогеографски-
те отношения между трите вида тю-
лени монаси, както и систематичното 
положение на триба Monachus се изя-
сняват и до днешен ден. Съвременни 
изследвания, основани на ДНК ана-
лиз на проби от трите вида тюлени 
монаси, сравнително анатомичен и 
морфологичен анализ отговарят на 
доста въпроси. Родът на тюлените мо-
наси Monachus е монофилетичeн и е 
възникнал от общ предшественик в 
източната част на Средния Атланти-

чески океан преди около 6 милиона 
години. Следва разпространение на 
запад на общ предшественик за Ка-
рибския и Хавайски тюлени монаси и 
на изток, даващ съвременния Среди-
земноморски тюлен монах. Доста фо-
сили на тюлени монаси са датирани 
от среден миоцен и плиоценски нахо-
дища в Европа, северозападен Атлан-
тик, Тихоокеанските брегове на Южна 
Америка, което кара редица автори да 
твърдят, че най-вероятно този вид тю-
лени да са били доминиращи за Север-
ния Атлантически океан до плиоцена, 
като съвременното разпространение 
може да се предположи, че произтича 
от изчезване на видовете от по-високи 
географски ширини и заместването 
им с други видове тюлени. 

Фиг. 5. Филогенетично дърво, осно-
вано на ДНК анализ на нуклеарни 
и мтДНК локуси. Ясно се обособя-
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ва монофилетизма на Monachus, 
появата му преди около 6 млн. го-
дини и разделянето му на два три-
ба  - Средиземноморски тюлен 
монах Monachus monachus и отде-
лените в нов род Neomonachus, Ха-
вайски (Neomonachus schauinslandi)  
и Карибски (Neomonachus tropicalis) 
тюлен монах. Горе е указано цирку-
лацията на вода между Тихия и Ат-
лантическия океани преди и след поя-
вата на Панамския провлак.

Морфологични и генетични изследва-
ния потвърждават близостта на двата 
тюлена монаси на Новия Свят – Ка-
рибски и Хавайски. Разликите на тези 
два вида, спрямо Средиземномор-
ския тюлен монах са такива, че поз-
воляват отделянето им в отделен род 
Neomonachus. Анализът потвърждава, 
че затварянето на Централно Амери-
канския воден път след завършването 
на Панамския провлак играе същест-
вена роля в еволюцията и разпрос-
транението на двата тюлена монаси 
от Новия Свят. Ясно е, че двата вида 
се отделят именно по това време и ос-
тават изолирани от двете страни на 
Панамския провлак. Точната дати-
ровка на завършването на Панамския 
континентален мост, който води до 
Голямата Американска Биотична Об-

мяна на сухоземните екосистеми, не е 
точно определена, но е около от 4 до 2 
млн. години. За дивергенцията на два-
та тюлена от Новия Свят е изчислено 
време отпреди 3,67 млн. години, което 
съвпада с появата и завършването на 
Панамския провлак и ограничаването 
на циркулацията на вода между двата 
океански басейна, Тихи и Атлантиче-
ски, което именно подкрепя идеята 
за видообразуване вследствие на из-
олация. Най-вероятно общият пред-
шественик на двата вида е бил широ-
ко разпространен по крайбрежията на 
Централна Америка през късен плио-
цен. Окончателното затваряне на во-
дния път от Панамския провлак, което 
е станало преди около 2,5-2 млн. годи-
ни, създава две алопатрични попула-
ции дали появата на двата вида тюле-
ни монаси – Карибски и Хавайски. 
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Защо тюлените монаси се нари-
чат така?
Името монах е предложено от Йохан 
Херман през 1779 г., когато този ес-
тественик публикува първото модерно 
описание на вида, основано на наблю-
дения върху затворен екземпляр, кой-
то той открива в едно пътуващо шоу 
в Страсбург. Херман предлага името 
на животното Münchs-Robbe (Phoca 
monachus), поради това, че той смът-
но си спомнял описание на животно, 
приличащо на отшелник в Марсилия, 
за което предполагал, че е същото 
това животно. По някакъв начин тю-
ленът при своето движение и заста-
ване на края на басейна, с раменете 
и главата, му наподобявал молещ се 
монах. Херман не смятал да променя 
името. Името се свързва и с антични 
описания още от времето на Римска-
та империя. Плиний Стари отбелязва 
поразителната прилика между наля-
галите по плажовете тюлени и шест-
вие от монаси. Аристотел също описва 
този вид в своите трудове. Де факто в 
римско време тюленът монах е бил по-
знат като Фока или морско теле (vituli 
marini), поради характерните звуци, 
наподобяващи мучене.

Тюленът монах в античността
Немалко са свидетелствата, че това 

животно е било познато, и то много до-
бре, на хората от античния свят. Нещо 
повече, тюленът монах е бил много-
числен и обичаен вид за крайбрежни-
те ивици. Споменат е в над 200 съчине-
ния на автори от Елинския, Римския и 
Византийския период. Тюленът монах 
е играел важна роля в много митове и 
легенди. Негово описание има в „Оди-
сея” на Омир и други старогръцки из-
вори. Според старогръцките легенди 
и митове, Протей е „старецът от море-
то”,  който „пасял многобройните ста-
да” от морски същества, включително 
и стадата от тюлени. Описанието на 
самия Протей, съгласно Омир, доста 
наподобява тюлен монах. Протей е 
считан, че притежава магически сили 
и поради това, неговите „овце” – тюле-
ните, също са били магически живот-
ни и са считани за много полезни при 
правенето на магия. В по-късен фолк-
лор, тюлените са свързвани с носенето 
на нещастие. Макар това поверие да 
се счита, че се основава на желанието 
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за освобождаване от угризения на съ-
вестта на ловците, избивали тюлените 
– „ хората на морето”, носещи мистич-
ни сили, които са плачели, когато ги 
убиват. 
Тюленът монах е вдъхновявал не мал-
ко митове и легенди от фолклора на 
Античността и на Средновековието, 
където най-често е описван като ру-
салка, нимфа или сирена. Одисей, 
прибирайки се към дома, по пътя е 
привлечен от коварната песен на си-
рените, които привличали моряците 
към каменисти брегове. Клавдий Ели-
ан също пише за „морските телета”, 
които лежейки по плажовете и ска-
лите, издавали смразяващ вик. Който 
чуел този вик, скоро след това умирал. 
Сега е ясно, че майките предупрежда-
ват малките тюленчета за наближава-
ща опасност с пронизителен вик. Но 
за хората от Античността, плаващи с 
месеци в необятната морска шир, на-
лягалите тюлени и виковете, които 
издават, им се стрували мистични и 
опасни.
По-нови елински легенди разказват, 
че майката на Александър Велики е 
била тюлен, а сестра му русалка. След 
смъртта на Александър, сестра му 
пресрещала корабите и питала моря-
ците дали е жив. Ако моряците отго-
ворели, че е мъртъв тя предизвиква-

ла бури и смъртта им. Затова се носел 
мита, че ако моряците срещнат сестра-
та на Александър, трябва да и отгово-
рят „ Той живее и царува”.
Фокида и Фокея  носят името на тюле-
на и са го поставили като свой символ. 
„Phokos, Φоκος е древногръцкото наи-
менование на тюлен. Една от легенди-
те разказва, че Фок е син на Еак, цар на 
Егина и нереидата Псамате. Псамате, 
бягайки от Еак се превръща в тюлен 
и после ражда в морето Фок. В „Ме-
таморфозите” на Овидий се разказва 
за старецът Цефизус, речен бог във 
Фокида, който се оплаква от злощаст-
ната съдба на внука си, превърнат от 
Аполон в дебеличко морско теле. Фо-
кида е бил силен икономически район 
в Древна Гърция. Името му се свърз-
ва с легендата за Фок, който бива убит 
от полубратята си и заровен в гората. 
Фокея е старогръцки град, върху кой-
то сега съществува турския град Фоча 
на Егейското крайбрежие. Легендите 
за града също разказват за Фок и не-
говата майка тюлен. Основаването на 
града се записва от Павзаний, който 
през ІІ-ри в. в своя „Пътеводител на 
Гърция” отбелязва, че Фокейците са 
родени на земята под Парнас, която 
все още се нарича Фок (тюлен).
Образът на тюлена монах присъства и 
в античното изкуство. От областта Фо-
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кида са намирани съдове с изобразени 
тюлени, сребърни и златни монети, 
печатани с образа на тюлен. В разцве-
та си Фокея е бил важен военен и тър-
говски център. До VІ  век пр. н.е. е бил 
един от  най-големите градове в света, 
а неговите крепостни стени са били 5 
км дълги. Според Херодот, фокейците 
са били най-добрите елински море-
плаватели и техните кораби достигали 
до бреговете на Испания. Фокейците 
се считат за основатели на Марсилия 
(тогава Масалия) – град, който също 
избира за емблема тюлен.
Въпреки мистичното му описване в 
легендите, тюленът монах е бил опре-
делян от хората като мръсен, мириз-
лив и със злобен характер. В редица 
творби тюлените са описани дори като 
разкъсващи човешка плът. Демонизи-
рането му опрощавало и извинявало 
безмилостното му избиване през веко-
вете. В Ливан и Турция по-нови леген-
ди твърдят, че нараняването на тюле-
на носи смъртен грях, но въпреки това 
той е повсеместно избит. Негативните 
описания на тюлена датират от ранна 
история и редица автори като Теок-
рит, Овидий, Аристотел и Плутарх, не 
остават безпристрастни в своите твор-
би.
Хората са гледали на тюлените като 
ценен природен ресурс още от време-

то на заселването си по Средиземно-
морските брегове. Кости на тюлени са 
намирани при археологични находки 
на хора от палеолита, т.е тюлените са 
ловувани за храна и дрехи още от ка-
менната ера. Ловът на тюлени е бил 
важна дейност на хората по крайбре-
жието, особено на бедните рибари, 
които са  използвали за основни нуж-
ди кожите, месото и маста. Но основ-
ните виновници за упадъка на вида 
не са бедните рибари, а всички дока-
зателства сочат към Древен Рим и не-
говата историческа роля в унищоже-
нието на Средиземноморската флора 
и фауна. Тюлените биват избивани не 
само заради месото, ценни са били и 
скъпо са се продавали кожите им, как-
то и редица техни части, участващи 
в магически и медицински ритуали. 
Безспорно най-сериозен дял в тяхната 
участ има уловът им за римските цир-
кове. Хиляди животни са умирали на 
път или на арените, убивани за удо-
волствие на тълпата. Това е продължа-
вало хилядолетие. Древните текстове 
показват, че дълги години пазарът на 
тюленови кожи и техни субпродукти е 
бил изключително активен. Това про-
дължава до около 300 г. от н.е., когато 
вече видът бележи явен упадък и ста-
ва изключително рядък. Въпреки това 
все още продължава търговията му. 
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Стадата от мръсни и миризливи тю-
лени присъстват само в легендите за 
Протей.
Необичайните качества на тюленска-
та кожа се споменава в много древни 
текстове, включително в Библията, 
Одисея, Дионисиада и др. Нейната 
здравина и износоустойчивост е била 
забележителна и редица владетели са 
се възползвали от това нейно предим-
ство. Когато видът запада, цената на 
тази кожа се вдига неимоверно и тя се 
превръща в луксозна вещ, привилегия 
само на богатите. Тюленската кожа е 
имала едно качество, което я е пра-
вило изключително ценна за всички 
мореплаватели. Козината на кожата 
настръхва, когато наближава буря и 
времето се разваля, а се сляга когато 
времето се оправя. Този естествен ба-
рометър и това така чудно свойство, 
правели тюленската кожа желана от 
всеки пътешественик, който обикно-
вено купувал скъп колан от тюленска 
кожа и го слагал на пояса си. Изклю-
чително популярно било суеверие-
то, че тюленската кожа предпазва от 
светкавици и гръмотевици. Ако човек 
прекара тюленска кожа през имота си, 
то никога гръм няма да го удари. На-
метало от тюленска кожа предпазва 
човек от гръм. Задължително било на 
корабите да има парче тюленска кожа, 

която да ги предпазва от гръм и буря. 
В Античността суеверието, поверията 
и изцелението са се преплитали. Така 
тюленът, като магическо животно е 
намирал най-странни приложения за 
медицински цели. Едни от най-попу-
лярните медицински приложения на 
тюлена по това време са: десен плав-
ник под възглавницата лекува от без-
съние, а стомашно съдържимо от тю-
ленче кърмаче е било незаменимо и 
сигурно средство за лечение на епи-
лепсия. Жени с проблеми на генита-
лиите са лекувани с дишане на пушек 
от горена тюленска козина. Плиний 
Стари в своята 37 том на  „Естествена 
история” включва няколко хиляди ле-
карства, включително и тези от тюле-
ни. Този негов труд е бил изключител-
но популярен не само в античността, 
но и в Средните векове и по време на 
Ренесанса, втори по признание след 
Библията и Евклидовата математика. 
Аристотел и Хипократ също включ-
ват редица медицински приложения в 
своите трудове. Именно тези рецепту-
ри, основани до голяма степен на суе-
верия и легенди, играят не малка роля 
в преследването на вида с цел търго-
вия. Рецептурите са били предавани 
и преписвани от антични до ренесан-
сови времена и активно прилагани в 
действие.
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Двубоят между рибарите и тюлените 
по исторически данни датира от древ-
ни времена до днешен ден. Още от 
древни времена тюлените са набежда-
вани, че крадат рибата на рибарите и 
вредят на улова им, поради това биват 
безмилостно преследвани. До днешен 
ден продължават да умират тюлени, 
заплетени в рибарски мрежи.

Тюленът монах от падането на 
Римската империя до XX век
Макар към 300 г.от н.е. тюленът мо-
нах да бележи видим спад и вече да се 
среща рядко по крайбрежията, по вре-
ме на Тъмните векове той по някакъв 
начин частично възстановява ръста на 
популацията си. Многобройни са сви-
детелствата, че видът е преследван ос-
новно за кожи и мас до XX век.
След падането на Римската империя 
през V век, Европа навлиза в тъмни-
те векове. Единствените източници за 
знания за природата са били пречупе-
ни през призмата на юдео-християн-
ството и оформени от мирогледите на 

църквата. „Физиолог” – един сборник 
от описания и легенди, чиито автор се 
отнася в Александрия през ІІ век от 
н.е. е единствената и най-влиятелна 
книга, освен Библията, даваща сведе-
ния за естествения свят през времето 
на тъмните векове. В началото на XІ 
век в Бенедиктинското абатство Мон-
те Касино попадат творби на Гален и 
Хипократ, а също така и сборник, на-
речен De quadrupedibus, описващи 
медицински приложения, лечение на 
редица болести, рецептури и пред-
писания. Там Константин Африкан-
ски, лекар, познаващ древните езици, 
превежда и преписва 37 медицински 
трактата от арабски, гръцки, латин-
ски и персийски източници. Тогава се 
завръщат и рецептурите, свързани с 
тюлена монах. През XІІІ век фламанд-
ският духовник Гийом де Мьорбек се 
счита, че пръв превежда на латински 
трудовете на Аристотел и по този на-
чин възстановява Аристотеловите 
трактати за ранните естественици от 
Средните векове и Ренесанса. Така 
отново се реабилитират описанието, 
приложенията и рецептурите, пре-
плетени с легендите и поверията за 
средиземноморския тюлен. Основен 
привърженик, наложил аристотели-
зма в Европа през Средните векове, е 
Алберт Велики. В „За животните”, Ал-

Брой 80, лято 2015



420  Българска наука, лято 2015 г.

берт Велики преписва Аристотеловото 
описание за средиземноморския мо-
нах. Така влиянието на античните ав-
тори върху развитието на зоологията 
в Ренесансова Европа е било толкова 
голямо, че повечето от трудовете на 
авторите са били преплетени с древ-
ни поверия и погрешни схващания, 
и дори описания. Конрад Геснер от 
Цюрих се счита за баща на съвремен-
ната зоология със своя труд „Historiae 
Animalium”, публикуван през 1551 г. 
в 5 тома и хиляди страници, посве-
тени на животните от Стария и 
Новия свят. Конрад полага основи-
те на съвременната зоология с опи-
сания, заимствани от Аристотел и 
Теофраст.Редица други автори от 
това време, като Гийом Ронделе, 
Пиер Белон, Улисе Алдрованди и Ипо-
лито Салвиани също са повлияни от 
Аристотеловите трактати, но те 
всички заедно павират пътя на Карл 
Линей и неговата „Systema Naturae”, 
излязла 1735 г. и положила основата 
на съвременната видова биноминал-
на номенклатура. Всички тези автори, 
въпреки своята ерудиция, заслуги за 
развитието на съвременната зоология, 
все пак се повлияват от преданията и 
легендите и преписвайки информаци-
ята, предават едно свръхестествено оп-
исание на средиземноморския тюлен. 

Това се случва, защото в онова време 
за тези натуралисти е било по-важно 
да се работи с книги и в кабинет, от-
колкото да се обикаля и да се прави 
действително описание на място.
Средиземноморският тюлен монах 
продължава да е част от фолклора и 
през този период. Описание за „хората 
от морето”, морски чудовища, сирени, 
русалки и нереиди, увличащи моря-
ците към смъртта им, продължават да 
се носят от древна Гърция, през сред-
новековна Мадейра към ренесансова 
Италия. Тези застрашителни, опасни и 
по най-различен начин зловещо набе-
дени тюлени, отвличащи жени и ата-
куващи рибарите, намерили различни 
преобразувания в хорските поверия, 
са вкоренени от античните митове и 
дори намират отражение в сериозни-
те научни трудове и енциклопедии от 
времето на Ренесанса. Така може да се 
проследи отношението на човека от 
Античността до Ренесанса към среди-
земноморския тюлен, като същество 
зловещо, вредно и неприятно, което 
трябва да бъде унищожавано. Отно-
шение, потопено в суеверие, страх и 
невежество. Избиването на тюлените 
продължава до почти пълното им из-
требване през XX век, основно за кожи 
и мас. Един от последните „бастиони” 
на средиземноморските тюлени ос-
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тават западно африканските брегове, 
където те са се излежавали с хиляди 
по плажовете и каменистите брегове. 
През 1434 г. португалски изследова-
тели на нови земи акостират по тези 
брегове и откриват „находището” на 
тюлените. Веднага се започва активно 
печалбарско избиване на тюлените за 
кожи и мас. Колонизаторските кораби 
продължават „златните” си похожде-
ния по африканските брегове и през 
следващите векове. Автори отбеляз-
ват за успешно натоварване на кора-
би с кожи и тюленска мас, които стру-
ват скъпо по онова време, през 1562 г. 
През 1932 г. френският натуралист Те-
одор Монод вече критикува сериозно-
то разграбване на Африка и отбелязва, 
че това води до застрашаване на при-
родата и нейните богатства, отбелязва 
сериозния упадък на животинските 
видове и предупреждава, че се налага 
те да бъдат опазвани.
Атлантическите архипелази – Мадей-
ра, Азорите и Канарите, също са били 
населявани обилно със средиземно-
морски тюлени монаси. При първите 
им описания, те са определяни като 
островите на морските хора или на 
морските вълци. След колонизиране-
то им през XІІІ-XІV век, започва уси-
лено избиване за кожи и мас на тюле-
ните и през XVІ-ти век тези животни 

стават изключително редки.
В страните от Средиземно море ко-
жите на тюлените продължават да са 
много ценни и широко потребявани 
с различни цели, от волски впряг до 
колани на моряците, от туники и ръ-
кавици до обуща (навуща). От бедни-
те моряци, кожите са се използвали за 
завивки и зимни облекла. Макар и по-
рядко, но има случай на използването 
на месото на тюлена за храна. Продъл-
жава употребата на тюлена по вярва-
ния и предубеждения, а също така и за 
медицински цели.
Тюлените са се убивали трудно, пора-
ди дебелата кожа и натрупаната по-
дкожна мас. Хиляди описания има на 
ловни тактики, успехи и неуспехи в 
лова и убиването на тюлени.
Макар римските циркове, където тю-
лените са пускани срещу мечки и ти-
гри,  да са останали далеч в минало-
то, в Ренесанса обичайно било да се 
ловят животни за пътуващи циркове 
и атракции. Тъй като много хора от 
континента не са били виждали та-
кова животно, интереса към „човека 
от морето”, „говорещата риба” е бил 
голям. За съжаление не малка част от 
тези тюлени са умирали бързо, пора-
ди невежеството на своите надзорни-
ци и тежките условия на пътуванията. 
Тюлените били лесни за опитомяване, 
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бързо усвоявали различни номера и 
били много привързани към своите 
дресьори. Противно на много митове, 
легенди и древни предания, тюлените 
имали благ характер, добронамерени 
към хората.
Не малко средиземноморски тюлени 
са улавяни и убивани за колекциите 
на музеи, зоопаркове и менажерии. 
Редица известни, реномирани музеи и 
колекционери плащали добре за ула-
вянето на тюлени за своите колекции. 
Естествено никой по-късно не обя-
вявал официално как насилствено е 
придобил своя екземпляр, а напротив 
тюлените са излагани с благовидните 
описания на злощастно събитие, кое-
то е довело до тяхното препариране. 
Зоопарковете давали мило и драго за 
жив екземпляр. За съжаление, много 
е ниска преживяемостта на тюлените 
в зоопарковете, поради трудна адапта-
ция на вида и небрежно и неправилно 
отглеждане.

Съвременно състояние на тюле-
ните монаси

Средиземноморски тюлен монах
Средиземноморския тюлен монах е 
най-застрашеният морски бозайник, 
включен в Червената книга на IUCN 
като критично застрашен вид. При-

чините за това положение са: висока 
смъртност на възрастни и ювенилни 
форми от директно убиване, най-ве-
че от рибари; от оплитане в рибарски 
мрежи; от човешка намеса – най-вече 
туризъм, риболов и корабоплаване; 
повишена смъртност на новородените, 
поради загуба на естествения хабитат; 
гладуване; заболявания; намалена 
раждаемост и смъртност на новороде-
ните поради инбридинг. Популацион-
ният статус на вида по географски ре-
гиони:
Кабо Бланко – През XV-ти век тюле-
ните монаси са наброявали поне 5000 
индивида само на залива Дакла, а като 
цяло са били хиляди и поради това 
са били убивани за кожи и мас. Пре-
експлоатацията и разрушаването на 
хабитати води до бърз упадък на вида. 
До 1997 г. там все още е била най-мно-
гочислената популация, наброяваща 
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около 300 индивида. През 1997 г. две 
трети от популация измира поради то-
ксини от морски цъфтежи или от мор-
били вирус. Днес популация наброява 
не повече от 130 индивида.
Мадейра – Поради масово избиване, 
тюленът монах е на път окончателно 
да изчезне. Днес има не повече от 26- 
28  индивида.
Егейско море, Гърция и Турция – 
Днешната популация наброява около 
300 индивида, разпръснати на дългата 
няколко хиляди километра крайбреж-
на ивица на малки и големи острови.
Двете основни популации са отдале-
чени на близо 4000 км. Малка е веро-
ятността те да си комуникират помеж-
ду си, поради голямото разстояние. 
Въпреки това генетични изследвания 
показват ниска хетерозиготност на 
двете отдалечени популации – в Егей-
ско море и в Атлантика. Обяснява се 
с това, че разделението е настъпило 
твърде скоро в историческо време и 
все още не са стабилизирани какви-
то и да са генетични различия. Освен 
това общата популация е преживяла 
сериозно свиване и инбридинга е ви-
сок. Учените препоръчват изкуствено 
смесване на двете отдалечени попула-
ции, за да се засили хетерозиготността 
на вида и по този начин да се увеличи 
шанса му за оцеляване.

Тюленът монах е защитен от редица 
международни конвенции и закони в 
целия си ареал. Защитени територии 
са създадени на островите Десертас, 
архипелага Мадейра и Северните Спо-
ради в Гърция. В ход са редица плано-
ве за създаване на още защитени те-
ритории по местообитанието на вида. 
Вниманието на природозащитниците 
е насочено към ограмотяване на насе-
лението от контактните райони и ин-
формирането му с цел предпазване на 
вида. Разработват се редица програми 
за рехабилитация на наранени и изо-
ставени малки тюлени. Въпреки всич-
ки усилия спадът на вида е все още го-
лям и не е изключено той напълно да 
изчезне в близко време.

В България средиземноморският тю-
лен монах за последно е бил виждан 
през 1975 г. (Созопол) и после 1979 г. 
(Калиакра). Единични непотвърде-
ни съобщения има през 1981 и 1985 г. 
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Видът масово е избиван от рибарите в 
средата на века, като вредител на мре-
жите и улова. Тюлените са се срещали 
край Маслен нос, от местността Кас-
трич до с. Резово, край нос Калиакра. 
Село Тюленово е кръстено на тюлена, 
поради подводните пещери в мест-
ността, които са били населявани от 
потомствата на двойка тюлени, пусна-
ти на свобода тук от румънската кра-
лица Мария. Днес тюленът монах се 
счита за изчезнал вид за българската 
фауна. Макар местообитанията, под-
ходящи за неговото завръщане да са 
включени в защитени зони, бъдещето 
е негативно. 
В случай, че разпознаете тюленът мо-
нах на територията на нашето Черно-
морие, важно е да направите следното:
1. В никакъв случай не го безпокойте, 
освен ако не е ранен.
2. Фотографирайте го, за да може да 
се установи наистина ли сте срещна-
ли морска мечка. Отбележете датата и 
мястото на фогорафирането.
3. За да съобщите, се свържете  с:
проф., д.б.н Златозар Боев от Нацио-
нален Природонаучен музей  – София: 
телефон: 087 7089048; 02/988 5115 
(в. 620, 640); 
е-поща: boev@nmnhs.com, 
z l a t o z a r b o e v @ g m a i l . c o m 
уеб: http://boev-nmnh.hit.bg

Хавайски тюлен монах
Този тюлен монах е избиван за кожи 
и мас почти до пълното му унищоже-
ние през IX век  – от 1805 (годината 
на първото му описание) до 1886 г.  
Днес видът е ендемичен и основно е 
разпространен на Северозападните 
Хавайски острови, където по съвре-
менни данни наброява около 1400 ин-
дивида. Видът е описан като критично 
застрашен в Червената книга на IUCN.  
Съвременни причини за намаляване 
на популацията са основно антропо-
генни. Оплитане в рибарски мрежи; 
натравяне с токсини; гладуване по-
ради намаляване на рибата от прека-
лен улов от човека; разрушаване на 
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хабитатите; обезпокояване от турис-
ти; военните американски бази и тех-
ните учения, свързани с замърсяване 
и разрушение. Тези основни фактори 
заедно с нападения от акули, нисък 
репродуктивен успех и висока юве-
нилна смъртност, вирусни заболява-
ния, са също решаващи за тежкото по-
ложение на популацията. Генетични 
изследвания показват изключително 
ниска хетерозиготност на популация-
та, което е показателно, че тя е силно 
застрашена поради липса на адаптив-
ност. Териториите на Хавайските ос-
трови, населени с тюлени са защитени 
територии. Има създадени много про-
грами за консервация, предпазване, 
отглеждане на наранени и изоставени 
тюленчета, както и многобройни из-
следвания за статуса и положението 
на вида. Всички те се правят така, че 
видът да не се чувства обезпокояван.
Карибски тюлен монах

Наблюдавайки Карибските „морски 

вълци” на брега на Санто Доминго 
през 1494 г., Колумб нарежда да се 
убият осем от тези животни за храна и 
така открива експлоатацията на вида 
от Европейските емигранти, които 
идват тук. Това унищожение продъл-
жава до XX-ти век, като ловците поня-
кога са убивали стотици животни на 
вечер. Карибският монах тюлен е бил 
избиван и от учени за своите научни  и 
музейни колекции, улавян за зоопар-
кове. Така последният видян тюлен е 
бил на Серанила Банк през 1952 г.,  с 
което се слага точка на съществува-
нето на този вид. От хиляди тюлени, 
излежаващи се необезпокоявано по 
плажовете на Карибите, до последния 
видян жив тюлен.
В онова време, Карибският или още 
Западно Индийският тюлен монах, 
обитавал Карибско море, северозапад-
но от Мексиканския залив, от Баха-
мите до Полуостров Юкатан, южно по 
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продължението на Централно Амери-
канските крайбрежия, на изток до Се-
верните Антили. Има данни и за юго-
източните САЩ.
Видът е включен в Червената книга на 
IUCN като напълно изчезнал от при-
родата. Описван е като добродушен 
и лесно достъпен, неагресивен вид. 
Живял е по пясъчните и каменисти 
крайбрежия и острови. Хранел се е със 
змиорки, омари, октоподи и риби.

Важни връзки:
http://www.monachus-guardian.org/
index.html
http://www.mom.gr/displayITM1.
asp?ITMID=31&LANG=EN

Видео:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=QS_JryQ9osM

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=PcarrliQu0Q

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=nQGU2_gDUsc

http://www.monachus-guardian.org/index.html
http://www.monachus-guardian.org/index.html
http://www.mom.gr/displayITM1.asp?ITMID=31&LANG=EN
http://www.mom.gr/displayITM1.asp?ITMID=31&LANG=EN
https://www.youtube.com/watch?v=QS_JryQ9osM
https://www.youtube.com/watch?v=QS_JryQ9osM
https://www.youtube.com/watch?v=PcarrliQu0Q
https://www.youtube.com/watch?v=PcarrliQu0Q
https://www.youtube.com/watch?v=nQGU2_gDUsc
https://www.youtube.com/watch?v=nQGU2_gDUsc
http://nauka.bg
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Ако сте решили да плувате или се 
гмуркате във водите на Австра-
лийските северни територии, 

трябва да знаете, че това може да е 
опасно за живота. Едно слабо опарване 
от почти незабележима полупрозрач-
на малка медуза, може да Ви докара 
големи главоболия. В началото почти 
няма да усетите нищо, а може и да не 
забележите кога сте били опарени, но 
след около 20-30 минути, ще получите 
изключителни болки по тялото, най-
вече в гърба, главоболие, втрисане, га-
дене, повръщане, мускулни крампи по 
краката и корема, силно повишаване 
на  кръвното налягане, което вторично 
да доведе белодробна едема, мозъчен 
кръвоизлив (инсулт) и смърт. Болките 
са толкова силни, че дори и морфин не 
помага. Това състояние продължава 
дни, а в някои случаи до две седмици.  

Описано е като Ируканджи синдром и 
е доказано, че се предизвиква от допи-
ра до малките кубомедузи, наречени 
още Ируканджи медузи.
Името Ируканджи (Irukandji) е взе-
то от английската версия на името на 
аборигени, пазители на земята, меж-
ду Кернс и порт Дъглас (the Yirrganydji 
people), където синдрома Ируканджи 
е за първи път регистриран. За пър-
ви път този термин се използва през 
1952 г, когато са регистрирани случаи 
на тежки последствия от едно малко 
ужилване/опарване, без да има ви-
дими наранявания на кожата. Сауф-
кот и Поуис през 1944,  наричат това 
явление „ужилване/опарване тип А”. 
Късната 1944 г., един непознат вое-
нен доктор в Нова Гвинея има подо-
бен случай, но той регистрира кожни 
лезии около мястото на опарването 
и агент, който ги е причинил (малка 
прозрачна медуза). Преди този случай 
има спорадични съобщения за подоб-
ни такива по света. През 1961 г., док-
тор Джак Барнс от Кернс доказва, че 
все още некласифициран вид медуза 
предизвиква Ируканджи ефект. Той 
използва индивид, за да опари себе си, 
9 годишния си син и доброволец, спа-
сител на сърфисти. Тримата оживяват 
след последствията. Тази медуза по-
късно е наречена Carukia barnesi, Ка-

Опарване, предизвикващо Ируканджи 
синдром

Автори: д-р Чавдар Черников 
Димитра Лефтерова
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рукия на Барнс, в негова чест. Само 40 
години по-късно към групата на Иру-
канджи медузите се добавят и други 
видове, които причиняват такива сим-
томи, макар и с вариации.

История на изследванията на 
Ируканджи синдром 1935-1936 
На Медицинска конференция в Кернс 
се препоръчва запознаването със съ-
брана информация за опарвания/
ужилвания, включително от морски 
животни, в околността на Северен Ку-
инсленд. Това е направено под егида-
та на доктор Хюго Флекер, който за-
почва да регистрира такива случаи от 
началото на 1935, включително и тези, 
които по-късно са разпознати като 
Ируканджи синдром
През 1964 г. ретроспективно са обяве-
ни два случая от 1944 г. на Ируканджи 
синдром на остров Нумфор, североза-
падно от Папуа. Описано е, че това е 
предизвикано от малка (3-5 см), почти 
безцветна медуза. Информацията е от 
местен  шаман/доктор.
Първото официално обявление, на ос-
нова на симптоматиката и епидемио-
логията на това, което сега се знае като 
Ируканджи синдром, групирани като 
категория на „поражения от неизвес-
тен агент, върху къпещите се в северен 
Куинсленд”.

Сауфкот ретроспективно обявява око-
ло 90 случая на „остър, засягащ цяло-
то тяло ефект, без видими обриви” от 
плажовете около Кернс през лятото на 
1943-1944 г и го нарича „опарване тип 
А”.
Терминът „Ируканджи синдром” за 
пръв път се използва като описание 
на случаите около района на Кернс, по 
името на местните пазители. Флекер 
започва да определя епидемиология-
та на този вид опарвания, базирайки 
се на случаи от дългогодишен регис-
тър на Северен Куйнсленд.
Барнс детайлизира серия от Ирукан-
джи опарвания, включително сравни-
телни данни от такива случаи около 
Кернс,  регистрирани случаи от Амбу-
латорния център в Кернс и Базовата 
болница, за периода от 1956-1960 г.
На 10 декември, Барнс хваща мал-
ка медуза и експериментално опарва 
себе си, сина си и един доброволец, за 
да може да потвърди версията си за аг-
ента, предизвикващ Ируканджи синд-
ром
Медузата, предизвикваща Ируканджи 
синдром е описана и класифицирана 
като Carukia barnesi 
Пусната е за ползване първата про-
тивоотрова за Ируканджи синдрома 
(CSL Ltd). Барнс докладва, че за съжа-
ление тази противоотрова е неефек-
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тивна.
1986 г. Първото официално съобще-
ние, че противоотрова за кубомеду-
зата Chironex fleckeri, е използвана за 
случаи на Ируканджи синдром, но без 
особен ефект.
Предполага се, че α- и 
β-адренорецепторни антагонисти мо-
гат да се използват за противодействие 
на проявите на Ируканджи синдрома 
и специално по отношение на пови-
шаването на кръвното налягане.
Остър белодробен едем с дисфункция 
на лявата сърдечна камера е опреде-
лен като част от Ируканджи синдром.

1988 г. Барбара Кинси съобщава за 
определянето на различни видове ку-
бомедузи, предизвикващи подобен на 
Ируканджи синдрома, с вариации при 
отравянето
1997 г. Съобщение за първата жертва 
на Ируканджи синдрома, предизви-
кан от опарване на кубомедуза.
Първо съобщение за папилоедем и 
кома, свързани с Ируканджи синдром, 
дължащи се вероятно на церебрален 
едем.
Случай с подобен на Ируканджи синд-
ром в Геелонг Болница във Виктория
Публикувано е, че екстракт от Carukia 
barnesi предизвиква масово освобож-
даване на катехоламини в опитни жи-

вотни.
Съобщение, че животозастрашаваща 
сърдечна недостатъчност се наблюда-
ва при Ируканджи синдром.
2000 г.  Към Университета Джеймс 
Кук в Кернс се открива център TASRU 
– Tropical Australian Stinger Research 
Unit, чиято работа се фокусира върху 
биологията на кубомедузите и меди-
цински направления при опарване с 
тях.   
Съобщение за подобен на Ируканджи 
синдром случай от Хавай, САЩ 
В Куинсленд са регистрирани два 
смъртни случая, вследствие на Иру-
канджи, като смъртта е настъпила от 
интрацеребрален кръвоизлив, пре-
дизвикан от високото кръвно наляга-
не.
При остъргване на мястото на опарва-
не е идентифициран нематоцист, кой-
то не принадлежи на Carukia barnesi, 
така се потвърждава хипотезата, че 
Ируканджи се предизвиква не само 
от един вид медуза. Тези нематоцисти 
са определени на нов Ируканджи вид   
–  Malo kingi. По-късно се съобщава, 
че нематоцистите принадлежат на 
Carukia barnesi, но са различни от оби-
чайните.
Ируканджи синдром е регистриран 
във Флорида, САЩ
Интравенозно вливане на магнезий за 
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пръв път е използвано за лечение на 
последствията от Ируканджи синдро-
ма.
2004 г. Съобщава се, че интраве-
нозния магнезий се използва ефек-
тивно при лечение на болката и висо-
кото кръвно налягане от Ируканджи 
ефекта.
Документиран е Ируканджи ефект в 
Брум, Австралия.
Описани са нови родове и видове Иру-
канджи медузи: Malo maxima; Carukia 
shinju; Alatina mordens; Gerongia 
rifkinae.
Фармакологичен анализ на екстракт 
от отровата на  Carukia barnesi по-
твърждава освобождаването на кате-
холамини и модулацията на неврал-
ните натриеви канали.
Регистриран е Ируканджи подобен 
синдром в Гваделупе, Кариби.
Потвърден е нов вид Ируканджи ме-
дуза – Malo kingi и с нея е свързан фа-
тален случай от 2002 г.
Определен и класифициран още един 
вид Ируканджи медуза – Morbakka 
feneri.
2008 г. Експериментално е демон-
стрирано освобождаване на катехо-
ламини предизвикано на отровата от 
Alatina mordens.
2009 г. Непубликувана десертация, 
съобщава за създаването на първите 

клонални ДНК библиотеки на Иру-
канджи медузи.
Съобщения за случаи на Ируканджи 
синдром за период от 1997 до 2007 в 
Северната територия, Австралия
Съобщение за Ируканджи синдром 
случай в Малайзия.
Публикувани са данни за експеримен-
тални изследвания, които потвържда-
ват подобен на Ируканджи синдром, 
ефект върху симпатиковото нервно-
трансмитерно освобождаване от отро-
вата на Malo maxima
2012 г. Напълно е секвениран ми-
тохондриалния геном на Alatina moseri
CSIRO разработва първоначален мо-
дел на прогнозиране на  климатични 
условия, с цел да се предскаже масова 
поява на Ируканджи медузи.
2013  г. Необичайно голям брой слу-
чаи на Ируканджи синдром, вслед-
ствие на ужилване от медузи в Север-
на Австралия, съчетано с необичайни 
климатични условия
2013 г. Списанието Advance in Marine 
Biology, посвещава брой 66 на биоло-
гията и екологията на Ируканджи ме-
дузите.

Важни връзки:
http://marinestingers.com.au/index.
cfm
http://jcu.edu.au/stingers/index.htm
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Кой предизвиква Ируканджи 
синдром?

Живеещите по крайбрежието кубом-
едузи са малък клас книдарии, наре-
чен Cubozoa, който е близък със съ-
щинските медузи Scyphozoa. В клас 
Cubozoa досега са описани досега 50 
вида, в 7 семейства, които се отлича-
ват с няколко забележителни качест-
ва: наличие на очи, свързани с визуал-
ни способности; необичайно ухажване 
и брачно поведение; изключителна 
токсичност. Тези техни интригуващи 
качества ги поставят в центъра на на-
учен и публичен интерес. Жизненият 
цикъл на кубомедузите се състои от по-

липна фаза – прикрепена и възрастна 
подвижна фаза – медуза, подобно на 
същинските медузи. Слабото разноо-
бразие в рамките на класа се обяснява 
или с еволюционна история /липсата 
на алопатрично видообразуване/ или 
с недостатъчно таксономична изуча-
ване на групата. Cubozoa се дели на два 
монофилетични разреда Chirodropida   
и Caribdeida. Името на медузите идва 
от формата на тялото, което е по скоро 
кубично или с формата на камбанка /
чадърче/, като долната част има капак 
наречен велариум, с помощта на кой-
то се концентрира и увеличава пото-
ка вода, с цел движение. Нервната им 
система е много добре развита, като в 
основата на чадъра имат нервен пръс-
тен, който координира движенията. 
Обикновено пипалата надвишават 
неколкократно камбанката, и именно 
там са разположени парливите клетки 
– нематоцистите.
Разпространени са в тропиците и суб-
тропиците, като някой достигат и до 
умерените ширини. Като цяло видо-
вете не са добре описани и изследвани 
по отношение на екология, системати-
ка, токсичност, етология, физиология, 
генетика и т.н. 

Табл 1. Екология и синдромни харак-
теристики на Ируканджи кубомеду-
зи

Брой 80, лято 2015
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Фиг. 2 Видове Австралийски Ирукан-
джи медузи: (А) Alatina sp. От Нин-
галу риф, Западна Австралия; (В) 
Malo kingi  от Северен Куинсленд; (C) 
Morbakka fenneri  от Централен Ку-
инсленд; (D) Carukia barnesi  от Севе-

рен Куинсленд; (E) Carukia shinju  от 
Брум, Западна Австралия; (F) Malo 
maxima от Брум, Западна Австра-
лия; (G) Gerongia rifkinae  от Север-
ните Територии; (H) Carukia 
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sp. От Големия Бариерен Риф; (I) 
Alatina mordens от Големия Бариерен 
Риф; (J) Morbakka sp. От Ню Саут 
Уелс
Еволюционната история на Cubozoa 
не е добре изследвана, но вследствие 
от изясняване на филогенията, ос-
новано на анализ на рибозомни, 
нуклеарни и митохондриални гени са 
направени няколко хипотези по отно-
шение на еволюцията на токсичността 
и  биогеографията. Първо, че послед-
ния най-близък предшественик на съ-

временните видове е притежавал спо-
собността да предизвиква Ируканджи 
синдром. Второ, основното разделе-
ние на Атлантически и Индо-Тихооке-
ански клонове може да се обясни с из-
олация, вследствие на древно събитие. 
Трето, счита се че сексуалния димор-
физъм е възникнал еднократно, заед-
но с комплексно брачно поведение. 
Важно откритие, вследствие от фило-
географския анализ е, че видът Alatina 
moseri  от Хавай и Alatina mordens от 
Австралия, са всъщност един и същ 

Фиг. 2. Географско разпространение на Ируканджи синдрома в Австралия. NT – Северни 
територии, QLD – Куинсленд, WA – Западна Австралия. Сивите участъци на крайбре-
жията показват географското разпространение на синдрома Ируканджи.
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вид, представен с една непрекъсната 
метапопулация, разширила се посред-
ством природни и/или антропогенни 
фактори.

Фиг 3. Филогенетични отношения, 
основани на данни от изследвания на 
митохондриална и нуклерна ДНК на 
кубомедузи. 

Еволюцията на токсичността на кубо-
медузите представлява сериозен ин-
терес, тъй като е известно, че основна 
част от тези медузи са силно токсични, 
в резултат предизвикват големи загу-
би, както в сферата на общественото 

здраве, така и на туристическата ин-
дустрия, най-вече в Австралия. Усили-
ята, положени за изолиране на компо-

нентите на отровата и създаването на 
антиотрова, по-специално за смърто-
носната Chironex fleeckeri , като цяло не 
са успешни. Във връзка с това филоге-
нетични изследвания на токсичност-
та на видовете би била в помощ, още 
повече че е логично родствените ви-
дове да проявяват сродна токсичност. 
Токсичността варира между отделни-
те видове, като при едни тя е безвред-
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на за хората, а при други може да убие 
човек за минути. Chironex fleeckeri от 
Chirodropida е най-отровната медуза, 
позната досега. Секвенирането на хе-
молитичните протеини от отровата на 
две карибдеиди и три хиродропиди 
показват умерена дивергенция. Въ-
преки че в рамките на Cubozoa между 
аминокиселинните последователно-
сти на токсичните протеини са наблю-
давани различия, модели на вторич-
ната структура предполагат най-малко 
два общи структурни мотива, които са 
свързани с цитолитичната активност. 
Няма открит хомоложен протеин из-

вън групата на кубомедузите и затова 
се счита, че те притежават ново и уни-
кално семейство протеини.
Ируканджи синдрома, предизвикван 
от отровата на няколко вида кубом-
едузи, първоначално се смята, че е 
характерен само за един вид – Кару-
кия на Барнс, Carukia barnesi, но впо-
следствие се описва и за други видове 
– Morbakka,  Alatina, Malo,  Gerongia. 
Обикновено Ируканджи синдромът 
на другите видове, се определя като 
подобен на него, тъй като има същите 
базови симтоми на класическия синд-
ром, предизвикван от Карукията на 

Фиг 4. Проследяване на токсичността при филогенетичните отношения на 
кубомедузите.
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Барнс, но те могат да бъдат не толко-
ва остри. Всички видове кубомедузи, 
предизвикващи Ируканджи синдром, 
спадат към Caribdeida. Сем. Carukiidae 
включва родовете Carukia, Morbakka,  
Malo, Gerongia. Най-рано се отделя 
в еволюционен план Alatinidae, след 
това Carukiidae и Tamoyidae,  а послед-
ни Carybdeidae и Tripedaliidaе. Като за 
последните се предполага, че  губят 
токсичността.  Тази топология поз-
волява да се предположи, че общият 
предшественик е притежавал възмож-
ността да предизвиква Ируканджи 
синдром.
Въпреки изясняването на филогени-
ята, съществуват няколко проблема 
при изследването на токсина на кубо-
медузите. Трудно се изолира отрова-
та, като се използват цели тентакли, 
вместо отделни нематоцисти и има 
доста противоречиви резултати меж-
ду отделните изследователски групи. 
Токсините, получени от различни час-
ти на една медуза и от различни ин-
дивиди на различен онтогенетичен 
стадий, се различават, както се разли-
чават и тези получени от отделни ин-
дивиди на един вид, но от различни 
географски региони.
Биогеографията на кубомедузите не 
е добре документирана по средни ге-
ографски скали (провинции, региони 

или държави), поради липса на данни. 
На голяма географска скала (океани) 
има по-голяма яснота. Голяма дивер-
генция се открива между Индо-Тихоо-
кеанските  и Атлантическите клонове. 
При Chirodropida, родът Chiropsalmus 
е изключително Атлантически, дока-
то Chiropsella и Chironex са към Ин-
до-Тихоокеанската група. Подобно е 
разделението и при Caribdeida, където 
Tamoyidae е ограничен в Атлантика, а 
видовете от Carukiidae са известни от 
Австралия и Япония, но е много веро-
ятно да са разпространени и в целия 
Индо-Тихоокеански регион. 
Друга характерна особеност, която 
най-вероятно ще се потвърди за всич-
ки видове кубомедузи е, че те не пре-
сичат местообитанията през океана. 
Обикновенно се придържат към шел-
фа на даден регион. Така разделение-
то на два основни клона – Индо-Ти-
хоокеански и Атлантически, може да 
се обясни с древно събитие, което ги 
е разделило и изолирало. За съжале-
ние, фосили от медузи са голяма ряд-
кост и по тази причина трудно би се 
установило с точност кога и какво се е 
случило.
Определени са няколко таксономич-
ни ключа за определяне на различни-
те видове кубомедузи от Bentlage et al. 
(2010)
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Фиг 4. Родствени връзки при кубо-
медузите, съгласно посочените от 
Bentlage et al. (2010) таксономични 
ключове, посочени на кладограма-
та, разделящи разредите и семей-
ствата. Chirodropida имат някол-
ко тантакли на педалиум (а), докато 
Carybdeida имат само по един (b). При  
Tripedaliidae, всеки педалий, носи 
по един тентакъл, но създава впе-
чатлението, че има много тентакли 
на един общ педалиум. Семействата 
от  Carybdeida се идентифицират по 
следните характеристики: Alatinidae 
(с) – остиума на ропалийната ниша е 

т – образен; Carukiidae (d) – остиума 
на ропалийната ниша с ропалиални 
рогца, стомаха няма гастрофоцели; 
Tamoyidae (е) – остиума на ропалийна-
та ниша е с форма на намръщена уст-
на, липсват ропалийни рогца, гастро-
фоцелите са вертикални; Tripedaliidae 
(f) – остиума на ропалийната ниша е с 
форма на отвор на ключалка или по из-
ключение като намръщена устна, има 
по 2-3 педалия на ъгъл; Carybdeidae 
(g) – отворът на ропалийната ниша е 
сърцевиден.
Важен и характерен белег за медузи-
те са техните нематоцисти или ко-
привни (жилещи) клетки. Немато-
цистите преставляват сами по себе си 
капсула с намотан „харпун”, потопен 
в отрова, със спусък (косъм) в единия 
край. Бързото му освобождаване води 
до експлозивно изстрелване на „хар-
пуна”. Когато е освободен, нематоци-
стът се поделя на три части: лукович-
на капсула, стрела за пробиване, дълга 
подвижна тубула, която носи голяма 
част от отровата. Идентификацията 
на нематоцистите се основава на голе-
мината и формата на капсулата, броя 
и разположението на иглите на стре-
лата. Ируканджи медузите имат раз-
лични типове и размери нематоцисти, 
които се използват за видово опреде-
ляне и характеристика на ужилвания-
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та. За характеристика на опарването, 
нематоцистите се получават или чрез 
остъргване от кожата или чрез стикер 
– проба, като последната е за предпо-
читане, тъй като не плаши пациента 
и не разрушава нематоцистите. При 
някой видове нематоцистите са раз-
лични типове, освен това се проме-
нят онтогенетично. Пропорциите на 
даден тип немотицисти спрямо друг 
тип, също се използва като характе-

ристика. По принцип нематоцистите 
са разположени на тентаклите във вид 
на ивици (бандове), но при някои ви-
дове има и на камбанката. Бандовете 
нематоцисти са видовоспецифични и 
често се използват при определяне на 
видовете.

Фиг. 5. Представители на кубомедузи от всяко семейство на Carybdeida (a-
e) и една форма от Chirodropida (f). Вижда се, че последните имат много 
тентакли на педалиум. a) Tamoya (Tamoyidae); b) Malo kingi (Carukiidae); c) 
мъжки и женски на  Copula Sivickisi,  копулирайки (Tripedaliidae); d) Carybdea 
branchi (Carybdeidae); e) Alatina sp. (Alatinidae); f) Chiropsalmus quadrumanus 
(Chiropsalmidae). sb: камбанката, куба на кубомедузите; pe: педалиум; te: 
тентакъл
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Фиг 6. Ируканджи нематоцисти. (А) 
Carukia shinju, освободен немато-
цист; (B) Malo maxima, неосвободен; 
(C) Carukia shinju, неосвободен нема-
тоцист  (D) Malo kingi, освободен; (E) 
Carukia shinju.

Отровите и токсините присъстват при 
не малко животни, не само за да ула-
вят плячка, но и за собствена защита 
от други животни, а също така  при 
седентарните форми за превенция на 
инфекции и болести. Тъй като мешес-
тите успешно се развиват при услови-
ята на високо конкурентни хабитати 
от милиони години, не е изненадващо 
откритието, че притежават различни 

клетъчни изобретения и иновации. 
Биоактивни компоненти са открити 
при всички класове мешести и то в 
целия организъм, не изключително 
свързани с положението на немато-
цистите. Химичния арсенал на Иру-
канджи медузите включва сложна 
смес от биологично активни вещества, 
включващ цитолизини, невротоксини 
и липази, пептидази, протеинови ин-
хибитори и антимикробни вещества.
Друга характерна особеност на Иру-
канджи медузите са статолитите  
или баланс-камъчета. Всеки ропалиум 
има един голям статолит под клъстера 
с очите. Статолитът расте посредством 
секреция на дневни растежни пръсте-
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ни, подобно на отолитите на рибите 
или годишните пръстени на дървета-
та. Тези растежни пръстени на стато-
литите при Ируканджи се използват 
за определяне на възрастта, а химич-
ният състав може да покаже къде е 
живяла медузата. Формата на стато-
литите е родовоспецифична и служи 
за таксономичен белег. Тъй като са 
единствената твърда част, на иначе 
мекото тяло на медузите, статолити-
те са важни при идентификацията на 
фрагментарни проби, проби съхраня-
вани в етанол или замразени, както и 
при фосили.

Кубомедузите имат комплексен жиз-
нен цикъл, състоящ се от етап на пър-
воначален, прикрепен, бентосен по-
лип; етап на бавноподвижен полип и 
след почти пълна метаморфоза, етап 
на подвижна ювенилна медуза; на-
края зряла разделнополова възрастна 
медуза. Точният жизнен цикъл и дан-
ни за метаморфозата липсват при по-
вечето Ируканджи медузи. 
Най-интригуващата характеристика 
на кубомедузите е наличието на до-
бре развити очи, въпреки липсата на 
относително сложно развит мозък. 
По това свое качество, да притежа-

Фиг 7. Типове тентакли при Ируканджи медузите. (A) Carukia 
spp.; (B) Carukia, отблизо; (C) Caribdea, Malo, Gerongia, Morbakka, 
Alatina; (D) Malo kingi, отблизо.
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ват комплекс от очи, кубомедузите са 
изключителни сред медузите, дори 
и сред безгръбначните въобще. Дъл-
ги години се дебатира, дали  тези очи 
имат физическата възможност да раз-
познават изображения. Сега е ясно, че 
кубомедузите използват очите си да 
навигират, да откриват плячка и да се 
чифтосват. По-неясно е дали тези очи 
формират образи по начин, който ние 
все още не разбираме или се справят с 
размазани и неясни картини. По прин-
цип кубомедузите имат 24 очи, групи-
рани в 4 групи на всеки ропалиум. На 
средната линия на ропалиума има две 
комплексни очи, всяко с леща, рети-

на и роговица. Отстрани на тези очи 
има два чифта прости с пигментирани 
чашки, очи – оцели: един чифт цепна-
товидни очи и един чифт ямковидни. 
Четирите групи очи имат различна 
структура и функция. Двете медианни 
очи са тип камера със сферична или 
елипсовидна, подобна на тази при ри-
бите, леща ретина и роговица. Има 
около 11 000 сензорни клетки във вся-
ко око. Ретината е съставена от чети-
ри слоя – сензорен слой, пигментен 
слой, нуклеарен слой и слой на нерв-
ните фибри. Лещата е отделена от ре-
тината с малко камерно пространство. 
Пигментният слой покрива отвън ре-

Фиг. 8. Хипотетичен жизнен цикъл на Carukiidae.
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тината, формирайки ирис около ле-
щата. Зеницата на долното око може 
да се променя, съобразно светлинния 
интензитет, като променя отвора си за 
по-малко от минута, а на горното око е 
неподвижна. Горното лещовидно око 
е насочено нагоре, независимо от по-
зицията на медузата и е установено, че 
се използва за сухоземна навигация.

Фиг. 8. Очи на кубомедуза. А) Горно 
лещовидно око;  Долно лещовидно 
око; цепнатовидно и ямковидно око; 
статолит от Chiropsalmus. В) Лип-
са на цепнатовидни и ямковидно око 

при Malo. С) Изключително голямо 
долно лещовидно око при Alatina.

Долното лещовидно око е ориентира-
но надолу и е с малко по-широк диа-
пазон на видимост. Страничните, цеп-
натовидното и ямковидното, очи имат 
различни структурни характеристики. 
Ямковидното око има единствено пиг-

ментирани фо-
торецептори и се 
счита, че служи 
за отчитане на 
осветеността без 
п р о с т р а н с т в е -
на резолюция.  
Цепнатовидното 
око е съставено 
от четири типа 
клетки, вклю-
чително  кану-
подобна група 
на стъкловидни 
клетки, форми-
ращи лещопо-
добна структура 
върху ретина. 
Това стъкловид-

на група има набраздена повърхност и 
се смята, че действа като УВ филтър. 
Предполага се, че това око има прос-
транствена резолюция и служи за оп-
ределяне на вертикалното движение.

Брой 80, лято 2015
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Експериментални изследвания по-
казват, че комплексните очи на ку-
бомедузите могат да формират изо-
бражения. Кубомедузите са способни 
да отговарят на различни сигнали от 
заобикалящата ги среда, такива като 
форми, фигури, цветове на светлината 
и да реагират спрямо тях, обикновено 
предсказуемо. По-сложно поведение, 
такова като преследване, избягване, 
навигиране, ухажване и копулиране, 
включва използването на визуалните 
им способности и някои познавателно 
– поведенчески прояви. 
Визуалните способности на кубоме-
дузите определят една от основните 
поведенчески реакции – фототаксиса. 
Фототаксис е ориентацията им и прид-
вижването по посока на светлината. 
Барнс е уловил своята Карукия имен-
но насочвайки светлина към водата и 
е уловил привлечения от нея екзем-
пляр. През деня, насочването на свет-
лина не се отразява така, както когато 
се насочи на сумрак ,тогава се вижда 
ясно как кубомедузите са привлече-
ни от нея. Именно тази им особеност, 
ги прави лесни за улавяне по този на-
чин. Привличането им от светлината 
е важна особеност, от гледна точка на 
предпазните мерки, необходими да се 
вземат при работа на тъмно, когато се 
осветява само част от водата при ри-

болов, водни строежи, пристанищни 
и яхтени съоръжения, както и при лю-
бителско гмуркане и други туристиче-
ски забавления. 
Един от основните въпроси, свърза-
ни с Ируканджи медузите, е опазва-
нето на човешкото здраве. В връзка с 
това се изясняват разпространението 
на Ируканджи синдрома, биология и 
екологията на Ируканджи медузите. 
Редица учени считат, че проблемът с 
този синдром е донякъде подценяван, 
защото се отчитат само регистрирани-
те и разпознати като такива случаи, а 
е възможно те да са много повече, но 
първо, да не са разпознати проявите 
на синдрома и съответно да не е регис-
триран като такъв в болничните заве-
дения; второ, при смъртен случай, тъй 
като еритемата от опарване на Иру-
канджи медуза е сравнително слаба, 
напълно е възможно тя да е отшумяла 
post mortem и съответно случая да не 
е регистриран като причинен от Иру-
канджи медуза. Редица институции 
са поели ангажимент да разпростра-
няват информация за характерните 
особености на медузите и синдрома, 
който предизвикват, както и насоки 
за първа помощ в този случай. Прави 
се статистика на регистрираните слу-
чаи по света с цел създаването на обща 
база данни.
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Фиг. 9. Разпространение на ужилва-
ния от Ируканджи медузи по света. 
Големината на кръговете показва 
количеството на ужилванията за 
дадения регион. С червен цвят са ре-
гистрираните ужилвания; със син 
цвят потвърдени два смъртни слу-
чая; с жълт цвят непотвърдени че-
тири смъртни случая. 

Основния регион, за който Ирукан-
джи медузите и съответно синдрома, 
са характерни е региона на Австралия. 
Всички региони, където са регистри-
рани Ируканджи медузи се харак-
теризират с това, че представляват 
олиготрофни шелфови хабитати.  
Обикновено са богати на водорасли и 
различно обрасли с тях, както са и ха-
рактерни честите цъфтежи на салпи-
те, Клас Thaliacea. Обикновенно мес-
тата с най-чести случаи на Ируканджи 
са свързани с цъфтежи или поне сери-
озно присъствие на салпи.

Вертикалното разпространение на ку-
бомедузите по принцип се определя 
от осветеността. Като цяло те са описа-
ни, че се придържат към повърхност-
та. Случаите на ужилване от тези ме-
дузи основно са по тялото или ръцете 
по време на плуване или стоене прав 
във водата. При анализ на данните на 
опарване по тялото, се прави извод, 
че най-вероятна дълбочина, до която 
достигат тези медузи във водния слой, 
е 50 см.

При анализ на събраните данни на 
1629 ужилвания на кубомедузите в 
Австралия, за периода от януари 1893 
до юни 2013, са показани статистиче-
ски резултати кога това се случва през 
деня и в различните сезони.

Фиг. 10. Разпространение на Иру-
канджи медузи в Австралия: 

потвърдените места са оцветени 
със съответния цвят. 
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Фиг. 11. Ужилване от Ируканджи ме-
дузи в Австралия: (А) през деня и се-
зонност на източното крайбрежие  
(В) и на западното крайбрежие (С).

От дългогодишни наблюдения и от 
информация на спасители на плажа 
става ясно, че като цяло ужилванията 
на Ируканджи медузи не са постоянни 
и целогодишни, има сезонност, освен 
това тяхната поява и зачестяване се 
свързва с появата на специфични кли-
матични промени, ветрове, течения и 
т.н.
Местоположението на  ужилванията 
също статистически показва, че най-
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голям брой от тези случаи са реги-
стрирани за района на плажната иви-
ца и то през лятото. В тази връзка от 
голямо значение е информираността 
и вземането на предпазни мерки от 
страна на туристите.

Фиг. 12. Ужилвания на Ируканджи 
медузи в Куинсленд по местоположе-
ние и сезон.

Наблюдения в Брум, показват, че 
ужилванията на Ируканджи медузи 
имат два пика и те се свързват с пико-
вете на мусоните, което още не е добре 
изяснено. 
Друга особеност е способността им да 

формират репродуктивни струпвания. 
Дългогодишни наблюдения свързват 
появата им с лунарна периодичност. 
Например Alatina moseri формира та-
кова репродуктивно струпване на 10-
12 ден всеки месец, след пълнолуние  и 

съответно немалко видове се изхвър-
лят на брега. Тази лунарна периодич-
ност има малки сезонни вариации, но 
големи годишни такива. Например 
през 2001 г, са преброени повече от 
10 000 екземпляра на такова струпва-
не, докато през 2005 едва една четвърт 
от това.
Carukia barnesi образува цъфтежи с 
големи струпвания, докато Morbakka 
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и Malo са описани като  живеещи по-  
случаи на струпване и на двата вида по 
западните крайбрежия на Австралия. 
Тогава са били изхвърляни стотици 
индивиди по плажовете.
Основните усилия върху изучаването 
на екологията и биологията на Иру-
канджи медузите е насочена към ус-
тановяване на зависимости, които да 
дават възможността да се предскаже 
появата им по плажовете и по този на-
чин да се намали риска от ужилвания 
и проява на Ируканджи синдрома. За 
главни биоиндикатори се посочват 
салпите, които неизменно присъст-
ват в големи количества по плажове-

те, когато са регистрирани случаи на 
ужилвания. Други индикатори са бри-
зовете, духащи към континента и пос-
ледващо затишие.
Най-ефективното предпазно средство 
срещу опарванията от Ируканджи ме-
дузи е цял предпазен костюм, израбо-
тен от ликра. От изпитваните различ-
ни видове материи за създаването на 
такъв предпазен костюм най-ефикас-
на се е оказала тази ликра.
За съжаление все още няма разрабо-
тена ефикасна противоотрова и вак-
сина за Ируканджи синдрома. Като 
най-ефикасно средство за третиране 
на местата на опарване и намаляване 
силата на синдрома е обработване на 
мястото с оцет. В помощ за намалява-
не на симптомите на синдрома, дока-
зано се използва венозен магнезиев 
сулфат. Той остава засега най-ефикас-
ното средство за лечение. Обикновено 
в болниците третират отделните сим-
томи, засега няма средство, което да 
повлиява синдрома като цяло.
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Типът Cnidaria е много стар и разноо-
бразен биологически тип, който при-
тежава широк спектър от биологично-
активни субстанции, които могат да 
бъдат наречени токсини. Токсините 
на клас Anthozoa, който е отделен клас 
от Cnidaria могат да бъдат разделе-
ни на две химически много различни 
групи, а именно полипептидни токси-
ни, изолирани от морски анемони, и 
дитерпени, изолирани от октокора-
ли. Белтъчните токсини на Cubozoa и 
Sciphozoa са най-загадъчните токсини 
в този тип, и въпреки големите уси-
лия в последните няколко десетиле-
тия, все още малко се знае за тяхната 
природа. Много малко от тези големи 
и относително нестабилни белтъци са 
изолирани.
Факт е, че изучаването на отровата на 
кубовидните медузи, която причиня-
ва ируканджи синдрома, е все още в 
зародишно развитие. Има и опити за 
създаване на противоотрова, но досе-
га откритите такива са или частично 
ефективни при хора, или нямат ефект. 
Това се дължи на сложния състав на 
отровата, на вариациите й при раз-
личните видове, както и на комплекс-
ното й действие върху човешкия орга-
низъм.
Отровите в животинското царство
За да може поне до някъде да изясним 

уникалността на отровите на тези ме-
дузи, причиняващи ируканджи синд-
ром, ще се спрем накратко на отровите 
в животинското царство, които са мно-
го по-добре проучени в еволюционно, 
фармакологично, биохимично и гене-
тично отношение, и следователно тях-
ното физиологично действие върху 
човек. 
В последните години с развитието на 
т. нар. „омик“* технологии (цел на 
омик-технологиите е колективното ха-
рактеризиране и количествено опре-
деляне на съвкупност от биологични 
молекули, които определят структура-
та, функцията и динамиката на един 
организъм или организми. Напр.: Ге-
номика-гени, Протеомика-белтъци, 
Метаболомика-метаболити, Липидо-
мика-липиди, Интерактомика-взаи-
модействието на различни биологич-
ни молекули) вече има налични данни 
за състава на различните отрови, раз-
кривайки значителната комплексност 
в процесите, отговорни за генерира-
нето на генетичното и функционално 
разнообразие. Отровите предлагат ин-
тересни и често уникални вниквания в 
няколко коренно различни области на 
биологията, които включват фарма-
кология (разработване на лекарства), 
имунология (терапия при отравяния) 
и структурна биология (белтъчно 

Какво представлява отровата на медузите 
Ируканджи, как действа и защо все още 
няма универсална противоотрова?

Автор: гл. ас. д-р Теодора Вукова

Статия от брой 70 на сп. “Българска наука”
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свързване и взаимодействия). Под-
крепящи науки към тези области са 
екологията и еволюцията на отровни-
те животни и на техните отрови. Отро-
вите осигуряват непаралелни модели 
за взаимодействията между хищник и 
плячка, влиянието на естествения от-
бор, и случаите на молекулярна ево-
люция и белтъчна неофункционали-
зация.
В широк смисъл отровата може да 
бъде определена като секрет, произве-
ден от специализирана жлеза в дадени 
животни, която се доставя в жертвите 
чрез нанасяне през рана, независимо 
колко малка може да бъде тя. Отровата 
съдържа молекули, които нарушават 
нормалните физиологични и биохи-
мични процеси, така че да улесни хра-
ненето или защитата на произвелото 
я животно. Тя има няколко функции в 
животинското царство, като най-раз-
пространено е включването и в хра-
нителните взаимоотношения между 
хищник и плячка. Друга функция на 
отровата е защитна адаптация и по-
тенциални вътревидови конфликти 
(при птицечовката например).
Повечето животински отрови са ком-
плексни смеси от биоактивни компо-
ненти. Те обикновено обхващат сме-
си от белтъци и пептиди (с широкото 
название токсини), соли и органични 

компоненти, като аминокиселини и 
невромедиатори. Най-разпростране-
ни са белтъчните компоненти, които 
са разтворими във вода. Защитните 
отрови, като тези на различни видове 
риби, на пчели и др., са силно опро-
стени и консервативни. Обикновено 
тяхното първоначално въздействие 
е мигновено със силно локализирана 
болка. За разлика от това, отровите на 
ловците са много по-сложни и най-
често силно вариабилни в състава си и 
във физиологичните си ефекти.
В допълнение на развитието на устой-
чивост към отровата на даден вид от 
неговите естествени жертви, идва и 
сериозната метаболитна цена, която 
животното трябва да плати, за да про-
изведе тази отрова. Това води до уве-
личена метаболитна скорост след ек-
стракция на отровата. Еволюционните 
резултати са поведенчески адаптации 
за отделяне на по-малко, или пък точ-
но, колкото е необходимо количество 
отрова за парализиране на жертвата. 
При редица змийски линии, които 
еволюционно са се приспособили към 
плячка, която не се бори (например 
яйца) се развива атрофия на отровния 
апарат и дегенерация на гените за об-
разуване на токсини.
За много токсини се смята, че се раз-
виват чрез т. нар. процеси на „ражда-
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не и смърт“ в генетичната еволюция, 
чрез които генът, кодиращ нормален 
„физиологичен“ белтък (обикновено 
такива включени в ключови регула-
тивни процеси и биоактивности) се 
дуплицира, като дуплицираното ко-
пие се експресира селективно в отров-
ната жлеза. Тези родови физиологич-
ни белтъци се експресират в редица 
тъканни типове и изявяват редица 
близки активности. Веднъж рекрути-
ран определен ген в отровната жле-
за, търпи допълнителна генетична 
дупликация, свързана с белтъчна нео- 
и/или субфункционализация, което 
обикновено има за резултат големи 
мултилокусни генетични семейства. 
Тези семейства кодират токсини, кои-
то изявяват различни функционални 
активности и ефективности. Фило-
генетични изследвания в последни-
те години на хомолози на токсинови 
гени, експресирани в други тъкани, 
осигуряват доказателства, че токси-
ните могат да бъдат „реверсивно рек-
рутирани“ от отровната жлеза в други 
тъкани, докато пък други могат да се 
ко-експресират в отровната жлеза и в 
другите тъкани.
Еволюцията на отровните токси-
ни чрез отбора, наречен „раждане и 
смърт“ се съпровожда със силни дока-
зателства за ускорена еволюция и по-

ложителен отбор. Редица проучвания 
показват, че положителният отбор 
действа предимно на аминокиселин-
ните остатъци, които са експресирани 
на повърхността на белтъчната макро-
молекула. Чрез поддържане на силно 
стабилна структурна сърцевина, мо-
дификацията на повърхностните ос-
татъци улеснява неофункционализа-
цията на токсина чрез модифициране 
на взаимодействието между белтъка и 
прицелната молекула (чрез увелича-
ване на афинитета към съществуващи 
прицели или пък улесняване таргети-
рането на нови рецептори). Генетична-
та дупликация, положителния отбор и 
белтъчната неофункционализация из-
глежда работят заедно за осигуряване 
на еволюционни промени, които поз-
воляват адаптиране на отровите към 
различни жертви, както и към защит-
ната адаптация на жертвите към тези 
отрови.
Трябва да се отбележи, че рекрутира-
нето на гени за експресия в отровна-
та жлеза не е свързана само с генната 
дупликация. Някои идентифицирани 
токсинови гени просто се модифици-
рат, сплайсват алтернативно, или се 
генерират чрез промени в структура-
та на домените. Екологичната роля 
на отровите изглежда свързана с ево-
люцията на начина на използване на 
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токсина. Например много от най-па-
тогенните токсинови семейства на 
трофично отровни таксони са мулти-
локусни по природа.
Отровите са един от най-сложните био-
химични секрети в животинското цар-
ство. Независимо от тази комплекс-
ност, последни проучвания показват 
забележителна степен на конверген-
ция във физиологичното таргетира-
не на компонентите и на основните 
молекулярни строителни блокове, 
съединени в токсиновата строителна 
конструкция. Таргетите на действи-
ето на отровата включват основните 
физиологични пътища и видовете тъ-
кани, които са силно кръвоснабдени. 
Интересно е, че конвергентното тар-
гетиране измежду таксоните е общо и 
особено видимо за хемостатичната и 
неврологични системи, където компо-
нентите на отровата рекрутират неза-
висимо в различните отровни линии, 
действайки върху един и същи моле-
кулярен таргет. Токсините увреждат 
хемостазата чрез инхибиране или три-
гериране на стъпките от каскадата на 
коагулация, като причиняват хемора-
гия. Увреждането на невротрансими-
ята, било то пресинаптично (Na+, K+ 
или Ca2+ канали) или постсинаптично 
(мускаринови и никотинови рецепто-
ри) също са се развивали конвергент-

но в редица случаи.
Най-интригуващата част от конвер-
генцията касае молекулите, селек-
тирани за използване като скеле на 
токсините. Свойството на такива ти-
пове белтъци е стабилизирането на 
молекулярния скелет чрез широки 
цистеинови крос-връзки. Тази харак-
теристика улеснява модифицирането 
на неструктурните аминокиселини и 
има за резултат широка белтъчна не-
офункционализация. Наблюденията 
върху токсиновата конвергенция оси-
гурява моделна система за изследва-
не на структурните, функционалните 
и регулаторни характеристики, които 
правят определени белтъчни системи 
отговорни за „токсичната“ роля в от-
ровата, както и еволюционните про-
мени, включени в промяната на даден 
физиологичен белтък в токсин.
Токсини в отровите кубомедузи и на 
същински медузи
За съжаление съставът на отровите от 
различни видове медузи няма нищо 
общо с този на различните други ви-
дове отровни животни. Освен това ево-
люцията на техните отрови е вървяла 
по съвсем друг клон, така че и еволю-
ционно не може да се проследи каква-
то и да била връзка. За сега се смята , 
че токсините в техните отрови са нов и 
различен клас, най малкото защото не 
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се наблюдават дисулфидни мостчета в 
техните белтъци. 
Въпреки че отровите от кубомедузи 
като цяло притежават сходни биоло-
гични активности, разнообразието на 
ефектите, причинени от различните 
видове показват, че те се различават 
по активността и състава на белтъци-
те.
До сега са охарактеризирани подроб-
но няколко различни белтъка. Пред-
полага се, че кубомедузите синтезират 
най-малко една група хомоложни би-
оактивни белтъци, които са лабилни, 
алкални по характер, хемолитични 
и близки по молекулна маса (42-46 
kDa). Непознатите токсини от тези 
медузи също са потенциално летални 
и причиняват кожна болка, възпале-
ние и некроза. Анализ на вторичната 
структура и непреки хомоложни пред-
положения за белтъчната им структу-
ра предполагат, че токсините на тези 
медузи могат да действат като токси-
ни, образуващи α-пори. Въпреки че 
няколко десетилетия се провеждат би-
охимични, фармакологични, и токси-
кологични проучвания, белтъците из-
олирани от тези медузи остават много 
малко на брой, нещо повече механи-
змите им на действие, за предизвик-
ване на ируканджи синдрома все още 
остават неясни. Процесът, свързан с 

биохимичното охарактеризиране на 
тези белтъци се затруднява от след-
ствия свързани с тяхната нестабилност 
и хидрофобност, както и вариабил-
ността на източниците, екстракцион-
ните методи и аналитичните техни-
ки. В последно време има напредък в 
молекулярното характеризиране на 
белтъци от отровата на кубомедузите, 
включващо кДНК клониране и секве-
ниране на пет хомоложни протеина, 
които принадлежат към ново семей-
ство токсини от кубомедузи.
Биохимична характеристика на про-
блематичните белтъци в отровите
Основните проблеми, с които се 
сблъскват изследователите при ха-
рактеризирането на биоактивни-
те белтъци в състава на отровите на 
тези медузи са: тяхната нестабилност; 
склонността им да агрегират/дисагре-
гират и да адхезират по препаративни-
те повърхности или хроматографския 
разтвор. Трудностите, срещани при 
характеризирането на отровите на ку-
бомедузите се подчертават от наблю-
даваната вариабилност, както и често 
получаването на противоречиви ре-
зултати от независими изследовател-
ски групи. Различията в източниците 
на екстрахиране и/или екстракцион-
ните и фракциониращите техники 
също оказват влияние върху разли-
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чията в резултатите. Например раз-
личните групи използват екстракти 
от цели тентакли, други от изолирани 
нематоцисти. Повечето учени смятат, 
че по-адекватно е използването на 
нематоцистни екстракти, по простата 
причина, че при отравяне медузите 
вкарват директно отрова само от не-
матоцистите. Екстрактите от тентакли 
при всички положения съдържат до-
пълнително белтъци, които не навли-
зат в кръвотока при отровно опарване. 
Допълнителни усложняващи обстоя-
телства при биохимичното характе-
ризиране на отровите са неточното 
определяне на вида и подвидовете на 
медузите. Още повече, последни про-
учвания показват, че отровите изоли-
рани от нематоцисти от чадърчето и 
от тентаклите на C. barnesi се различа-
ват по своя токсичен състав. Онтогене-
тичната промяна в състава на отрова-
та е свързана с промяната на жертвите 
при ювенилните и при възрастните 
медузи. Наблюдавани са необясними 
за сега различия в отровния състав от 
различни групи нематоцисти, изоли-
рани от C. fleckeri, както и от видове 
събирани от различни географски ра-
йони. 
Изолиране и пречистване на активни-
те белтъци от кубомедузи
Въпреки че сравнението на експери-

менталните данни е трудно, изглежда 
отровата от C. fleckeri притежава раз-
лични белтъци с летален характер, 
които варират по своята молекулна 
маса. Леталните фактори се свързват 
с кардиотоксичност, и често, но не 
винаги с литична активност на бел-
тъците. Белтъци с относително ниска 
молекулна маса (10-30 kDa) са общи 
за SDS-PAGE белтъчните профили на 
летални хроматографски фракции. 
Наблюдавани са също белтъци с по-
висока молекулна маса (40-50 kDa). 
И накрая се наблюдават два белтъка с 
молекулна маса 120 и 70 kDa, които се 
свързват с дермонекротичната актив-
ност на отровата, която е допълнител-
на към хемолитичната и летална ак-
тивности.
В отровата на C. marsupialis се наблю-
дава цитолизин с молекулна маса 107 
kDa, който притежава хемолитична 
активност към овчи еритроцити, но не 
и към човешки и към заешки такива. 
В друго проучване се наблюдава лета-
лен невротоксин с молекулна маса 120 
kDa и три различни цитолизина (220, 
139 и 36 kDa) от нематоцистна отро-
ва от същия вид медуза. Невротокси-
нът причинява парализа и смърт при 
раци, а хемолизините лизират човеш-
ки еритроцити.
Изолирани са частично пречистен бел-
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тък от тентакли на C. rastoni (pCrTX) и 
три силно токсични белтъка (CrTx-I, 
CrTX-II и CrTx-III). Те притежават ле-
тална и хемолитична активност, пре-
дизвикват агрегиране на тромбоцити-
те (чрез увеличаване пропускливостта 
на мембраната за катйони), действат 
като Ca2+-зависими вазоконстриктори 
и увреждат механизмите на ъптейка/
складирането на норадреналина.
Молекулните маси на CrTX –I, -II и –
III, определени чрез SDS-PAGE елек-
трофореза (40, 100 и 51 kDa), не се 
променят при редуцирани и нереду-
цирани условия, което предполага, че 
те не образуват вътрешно молекулни 
дисулфидни мостове. CrTX белтъци-
те не се оцветяват от данзилхидразин, 
което доказва, че те не са гликозили-
рани.
Малко се знае за състава на отровата 
на C. barnesi – основната медуза на-
бедена за причинител на симптомите 
на ируканджи синдрома. Чрез SDS-
PAGE електрофореза са определени 
4 основни белтъка (40, 45, 80 и 106 
kDa) и няколко по-маловажни такива. 
Трябва да се отбележи, че белтъкът с 
молекулна маса 106 kDa е идентичен 
с цитолизина, изолиран от отровата 
на C. marsupialis и с CrTX, изолиран 
от отровата на C. rastoni. В сравнение с 
това, екстракт от нематоцисти, изоли-

рани от чадърчето на тази кубомедуза, 
съдържа допълнителен белтък с моле-
кулна маса 40 kDa, който е кръстоса-
но-реактивен с обща противоотрова 
срещу отровата на C. fleckeri.
В последните години проучванията 
на хидромедузи и на карибдеиди по-
казват наличието на един или два ал-
кални белтъка с еднакви молекулни 
маси (40-60 kDa), които доминират 
в SDS-PAGE профилите на екстракти 
от нематоцисти или тентакли. До сега 
това са единствените белтъци от кубо-
медузи, които са успешно клонирани 
и секвенирани.
Ново семейство на биоактивни белтъ-
ци, изолирани от кубомедузи
Първите секвенирани белтъчни токси-
ни от кубомедузи са CrTX-A и CrTX-B, 
които са изолирани от отровата на C. 
rastoni. В последствие са изолирани и 
характеризирани белтъчни токсини 
от още три вида кубомедузи – C. alata, 
C. quadrigatus и C. fleckeri.
Не се наблюдава значима хомолож-
ност в аминокиселинната последова-
телност на токсините от кубомедузи и 
на други известни токсини (от други 
отровни животни), което предполага, 
че те принадлежат към ново семей-
ство биоактивни белтъци. Характерно 
за токсичните белтъци, изолирани от 
отровите на кубомедузи, е че те са ла-

Брой 80, лято 2015



456  Българска наука, лято 2015 г.

билни, алкални белтъци (42-46 kDa), 
които проявяват силна хемолитична 
активност. Анализи на биоактивност-
та на определени токсини показват, 
че те също така са летални, причиня-
ват локализирана болка, възпаление и 
дерматонекроза.
Имунолокализационни проучвания 
на токсините, изолирани от C. rastoni 
(CrTX-A, -B), показват, че CrTX-A е ло-
кализиран основно в нематоцистите, 
докато CrTX-B е ограничен в тентакло-
вата тъкан. Кодиране чрез единична 
кДНК и на двата белтъка, предполага 
че CrTX-B се синтезира в тентаклите, 
модифицира се до CrTX-A, след което 
се транспортира в нематоцистите.
Две години по-късно е изолиран, кло-
ниран и секвениран основния бел-
тък, който се съдържа в отровата на C. 
quadrigatus (CqTX-A). Това е белтъкът, 
който се открива в най-голямо коли-
чество в нематоцистната отрова, на ба-
зата на което може да се предположи, 
че той е причинителят на фаталните 
последствия, след ужилването на тази 
медуза. Въпреки че C. quadrigatus, се 
смята за по-опасна за хора от C. rastoni 
и C. alata, при сравняване на леталните 
хемолитични активности на пречис-
тените токсини от отровите на трите 
медузи, се вижда, че CqTX-A има по-
слаба такава от CrTX-A и CaTX-B. Това 

частично противоречие може да бъде 
обяснено с факта, че C. quadrigatus 
има по-голям брой тентакли, които са 
и с по-голяма дължина от тези на дру-
гите две медузи и следователно може 
да инжектира по-големи дози от то-
ксина.
За разлика от горните от нематоцисти 
на C. fleckeri са изолирани два хомо-
ложни белтъка (CfTX-1, -2), за които 
са изолирани и две отделни кДНК, 
което ясно показва, че двата белтъка 
не се кодират в един и същи ген. Тези 
два белтъка трудно могат да се разде-
лят чрез електрофоретични или хро-
матографски методи. Двата белтъка 
обаче, могат да бъдат едновременно 
пречистени чрез така наречените size-
exclusion методи или йонообменна 
хроматография. В природни условия, 
измерената молекулна маса на успо-
редно пречистените белтъци е 370 
kDa, което показва склонността им да 
олигомеризират и да образуват мул-
тимерни четвъртични структури. Хе-
молитичната активност на CfTX бел-
тъците показва сигмоидална крива 
доза-отговор, която е характеристич-
на за стехиометрични цитолизини.
Структурните особености на токси-
ните на кубовидните медузи все още 
трябва да бъдат изяснявани, въпре-
ки че няколко метода за анализ на 
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аминокиселинната последователност 
предсказват, че пет токсина от кубо-
медузи имат аналогични модели на 
вторични структури. Общите изво-
ди от моделните методи е, че първи-
те 300 аминокиселини на токсичните 
белтъци са доминирани от α-спирали, 
примки и вероятно един β-лист, дока-
то С-крайните области се доминират 
най-вече от β-листове и примки. Сле-
дователно двете области, които са със 
значително различна топология мо-
гат да се свържат с отделни домени. 
На базата на предположения за вто-
ричната структура на петте токсина от 
кубомедузи се наблюдават най-малко 
две общи структурни характеристики, 
които биха могли да са свързани с по-
тенциалната цитолитична активност 
на белтъците. Първо са предположени 
амфифилните α-спирали в N-крайна-
та област на всеки белтък, и второ един 
общ регион, който пронизва мембра-
ната (TSR1), съдържащ една или две 
хидрофобни α-спирали. При липсата 
на 3-D структурна информация не са 
видими модели на силно консерватив-
ни катйонни остатъци, обграждащи 
амфифилните α-спирали или хидро-
фобните области на TSR1, каквито са 
описани за редица други цитолитични 
токсини.
Потенциалното включване на 

α-спирали предполага, че токсините 
на кубомедузите биха могли да дейст-
ват като образуват α-пори, като тех-
ните домени, образуващи порите се 
състоят от една или две, до снопче спи-
рали. Още повече непряк хомоложен 
белтъчен анализ предполага, че два от 
белтъците на кубомедузите (CaTX-A и 
CfTX-2) имат слабо структурно сход-
ство с α-порообразуващите инсекти-
цидни δ-ендотоксини, произвеждани 
от Bacillus thuringiensis.
Цитолизини, изолирани от кубом-
едузи.
Различните кубомедузи продуцират 
различни цитолитични белтъци. От 
C. fleckeri допълнително е изолиран 
и кардиотоксин с молекулна маса 20 
kDa. Този белтък е летален за миш-
ки, птичи кардиомиоцити и повлиява 
йонната пропускливост на двойноли-
пидните мембрани чрез образуване на 
едновалентни катйонни канали. Мем-
браните са съставени от холестерол и 
фосфатидилхолин. При третиране на 
плъши кардиомиоцити с отрова, из-
влечена от C. fleckeri се наблюдават 
многобройни овални лезии на мем-
браната с диаметър приблизително 50 
до 80 nm. Има доказателства обаче, че 
хемолитичната активност на отровата 
на тази медуза не е отговорна за летал-
ните ефекти като цяло. Хемолизините 
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на кубомедузите проявяват различ-
ни афинитети към еритроцитите от 
различни видове. Например хемоли-
зинът, изолиран от C. marsupialis по-
влиява хемолитично много по-силно 
еритроцити от овце, отколкото човеш-
ки и заешки еритроцити.
Биохимични проучвания показват, че 
хемолизините, изолирани от отрова на 
кубомедузи, се стабилизират в разтво-
ри с високо солево съдържание, като 
активността им зависи от съдържание-
то на двувалентни катйони. Например 
активността на отровата, извлечена 
от C. alata, зависи от присъствието на 
Mg2+, Ca2+ или Zn2+ и е оптимална при 
концентрация от 10 mM Ca2+ или Mg2+.
Хемолитичната активност на отрова-
та, извлечена от C. alata се инхибира от 
присъствието на някои въглехидрати, 
и най-вече на D-лактозата. Хемоли-
тичната активност на отрова, извлече-
на от книдария се инхибира също така 
от някои въглехидрати (сиалова ки-
селина, β-метилгалактопиранозид) и 
липиди (сфингомиелин и фосфатиди-
линозитол). Още повече еритроцити 
преинкубирани с определени гликози-
ди (невроинидаза и β-галактозидаза) 
са значително по-малко податливи на 
лизиране от хемолизина изолиран от 
C. marsupialis. Това предполага хипо-
тезата, че въглехидратните части по 

повърхността на клетъчните белтъци 
са включени в цитолитичния механи-
зъм на действие. Следователно може 
да се смята, че има кооперативен ме-
ханизъм на действие, който включва 
свързване на токсините с определени 
въглехидрати и липиди по клетъчната 
повърхност.
Ефекти на токсините от кубомедузи
Chironex fleckeri
Въпреки че леталните компоненти от 
отровата на тази медуза не са недву-
смислено идентифицирани, всички те 
продуцират едни и същи ефекти при 
интравенозно инжектиране, т.е. пър-
воначално повишаване на кръвното 
налягане, което е последвано от хипо-
тензия. Развива се брадикардия, която 
е последвана в рамките на минути от 
атрио-вентрикуларен блок. Наблю-
дава се вазоконстрикция, след което 
сърцето спира в състояние на систола. 
Редовна находка също така е респира-
торен арест и се предполага, че е с про-
изход от централната нервна система. 
Интересно е, че експериментални жи-
вотни оцеляват след инжектиране на 
големи дози от отровата интраперито-
неално, подкожно и интрадермално. 
Ефектите от отровата на C. fleckeri са 
много подобни на тези на еквинаток-
сините от морски анемони, инжек-
тирани in vivo на изолирано сърце от 
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плъх, което предполага, че промяната 
на пропускливостта на мембраните и 
последващото навлизане на Na+ и Ca2+ 
йони вътре в клетките е важен механи-
зъм за леталните ефекти на токсините. 
Наблюдава се увеличено навлизане на 
Na+ в кардиомиоцити след третиране-
то им с отрова от C. fleckeri. Този про-
цес е последван от навлизане на Ca2+, 
вероятно заради активирането на Na+/
Ca2+ помпа.
За да стане малко по-ясен евентуал-
ния начин на образуване на α-порите 
от тези токсини, накратко ще обяс-
ним начина на действие и структурата 
на equinatoxin II, изолиран от морски 
анемони.
Equinatoxin II (Eqt II) принадлежи 
към уникално семейство на 20 kDa 
порообразуващи белтъци от морски 
анемони. Тези токсини се свързват 
преференциално към мембрани съ-
държащи сфингомиелин и образу-
ващи катйон-селективни пори чрез 
олигомеризация на три до четири мо-
номера. Свързването на този токсин е 
двустъпков процес, отделно медииран 
от две области на молекулата на бел-
тъка. Ароматният клъстер, включващ 
триптофан 112 и 116 медиира първона-
чалното свързване, което е предпостав-
ка за настъпване на следващата стъп-
ка. Стерично покриване на ароматния 

клъстер или мутация на триптофани 
112 и 116 до фенилаланин значително 
намалява токсин-липид взаимодейст-
вието. Втората стъпка се подпомага 
от N-крайната амфифилна спирала, 
която се транслоцира в липидната 
фаза на мембраната. Двете стъпки се 
разграничават чрез използването на 
двоен цистеинов мутант, като N-край-
ната спирала се фиксира към белтъч-
ната сърцевина с дисулфиден мост. 
Накрая, чрез потопени в мембраната 
„гасители“ се вижда, че токсинът не се 
вмъква дълбоко в мембраната.
Насочването и свързването на белтъ-
ците към мембраната е една от клю-
човите стъпки за осъществяване на 
много клетъчни процеси. Белтък-мем-
бранните взаимодействия са интен-
зивно изучавани в последните години 
с много различни примери на белтъци 
и мембрани. Взаимодействията могат 
да бъдат стартирани на липидно-во-
дната повърхност чрез така наречени-
те липидни „котви“, електростатични 
сили, ароматни или алифатни остатъ-
ци, намиращи се на повърхността. В 
сравнение с белтък-белтъчните взаи-
модействия, взаимодействията между 
белтък и мембрана са по-слабо описа-
ни.
Една група белтъци, взаимодейства-
щи с липидните мембрани са поро-
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образуващите токсини (pore forming 
toxins (PFT), които се свързват с мем-
браните преди да предизвикат ток-
сичните си ефекти чрез образуване 
на трансмембранни пори. Най-изуче-
ната група от порообразуващите то-
ксини са бактериалните токсини, тъй 
като те включват важни вирулентни 
фактори. Характеризирани са малко 
на брой еукариотни порообразуващи 
токсини, като изключение правят ак-
тинопорините (цитолизини открити в 
морски анемони). Членовете на това 
семейство имат различни свойства от 
всички останали изучени порообра-
зуващи токсини: те се състоят от 175-
179 аминокиселинни остатъка, като 
не съдържат цистеинови такива; при-
тежават pI>9.5; показват предпочита-
ния към сфингомиелин-съдържащи 
мембрани. Актинопорините действат 
върху клетъчни и моделни липидни 
мембрани, образувайки катйон-селек-
тивни пори с хидродинамичен диаме-
тър около 2 nm. Механизмът на обра-
зуване на порите включва най-малко 
две стъпки: свързване на водоразтво-
римия полимер към мембраната; и 
последваща олигомеризация на три 
или четири мономера на повърхност-
та на мембраната, което води до обра-
зуване на функционална пора. Броят 
на мономерите във финално образува-

ната пора е извлечен чрез крос-линк 
и кинетични експерименти. Предпо-
лага се, че N-крайните амфифилни 
α-спирали, които са добре запазени 
при актинопорините, участват в обра-
зуването на трансмембранния канал. 
Това предположение е подкрепено 
чрез кристалографски структурни из-
следвания и такива с ядрено-магни-
тен резонанс. Молекулата на Eqt II 
се състои от хидрофобна сърцевина, 
съставена от β-сандвич, фланкирана 
от всички страни с α-спирали. Пър-
вите 30 N-крайни остатъка, включва-
щи амфифилната спирала, образуват 
най-големия сегмент на молекулата, 
който може да възприеме различни 
структури без да наруши общото ѝ 
нагъване. Друга интересна черта на 
тази молекулна структура е наличи-
ето на клъстер на открити ароматни 
аминокиселинни остатъци по повърх-
ността на молекулата, обхващащи Tyr-
108, Trp-112, Tyr-113, Trp-116, Tyr-133, 
Tyr-137 и Tyr-138 (фиг. 1). Те вероятно 
играят роля за мембранното разпоз-
наване и свързване, тъй като аромат-
ните остатъци притежават афинитет 
към липидно-водната повърхност. На 
базата на тези наблюдения може да се 
формира хипотезата, че токсинът пър-
воначално се свързва с мембраната 
чрез ароматния си клъстер.

БИОЛОГИЯ



www.nauka.bg           461 

Фиг. 1. Триизмерна структура на Eqt 
II и структурно подобния четвърти 
домен на перфринголизина.
А. Модели на Eqt II (ляво) и четвъртия 
домен на перфринголизин O (PFO) 
(дясно). Моделът на цялата моле-
кула перфринголизин O е показан в 
средата с обозначени домени от 1 до 4. 
Областите, които са определени като 

структурно еднакви са подчертани в 
черно. Показани са страничните вери-
ги на ароматните аминокиселини от 
консервативните ароматни клъстери 
на Eqt II и PFO. Аминокиселините на 
Eqt II, които са мутирани в това проуч-
ване са показани в черно и са указани 
с номера.
В. Показана е повърхността на аромат-
ната част на Eqt II. Аминокиселините 
са оцветени според експериментално 
определена скала за разделяне на ли-
пидно-водната повърхност (скала на 
White-Winley).(Hong Q., et al., 2002, 
JBC)

При следващата стъпка N-терминал-
ната спирала се транслоцира от по-
върхността на β-сандвича в мембра-
ната, и накрая преминава в липидния 
бислой, образувайки катйон-селек-
тивна пора.
Актинопорините нямат сходства на 
аминокиселинните си последовател-
ности с които и да било други извест-
ни белтъци. Наблюдавано е структур-
но сходство (и много слабо сходство 
в аминокиселинната последовател-
ност) с таумин (thaumin) и с четвър-
тия С-краен домен на перфринголи-
зина (PFO). Тези белтъци са богати на 
β-листове и тяхното сходство с Eqt II се 
ограничава в областта на β-сандвича. 
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PFO е репрезентативен за групата то-
ксини, които са холестерол-зависи-
ми цитолизини (cholesterol dependent 
cytolysin (CDC)). Той е белтък, който се 
състои от 500 аминокиселинни оста-
тъка, състоящ се от 4 домена. Може да 
образува огромни пори с диаметър до 
150 nm, съставени от до 30 мономера. 
PFO се свързва с мембраните чрез чет-
въртия си домен, който съдържа ун-
декапептидна последователност (по-
следователност от 11 аминокиселинни 
остатъка), която е силно консерватив-
на за различните мембрани на CDC 
и е еднаква с богатата на триптофан 
област на Eqt II. Триптофаните, на-
миращи се в ундекапептидната област 
имат роля за свързване с мембраната. 
Тези триптофанови остатъци не се на-
местват дълбоко в липидния бислой 
на мембраната. Въпреки че първата 
стъпка на взаимодействие с мембра-
ната при тези токсини е сходна, което 
се потвърждава от наличието на трип-
тофан и сходството на структурите 

на мембранно свързващия домен, то 
втората стъпка на порообразуването е 
различна.

             

Фиг. 2. Структурна формула на фе-
нилаланин             
Фиг. 3. Структурна формула на 
триптофан

Показано е, че най-важната област 

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

достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
www.nauka.bg 
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за свързване с мембраната на Eqt II 
е ароматният клъстер. Мутацията на 
откритите Trp-112 и Trp-116 към фе-
нилаланин значително намалява 
свързването с мембраната. Чрез съз-
даване на дисулфидни мостове, кои-
то предотвратяват дислокацията на 
спиралата от тялото на белтъчната 
молекула могат да се разделят двете 
стъпки на порообразуването: 1) пър-
вичното свързване към мембраната; 
2) въвеждане на N-крайната спирала 
в липидния бислой на мембраната. 
Последното води до създаване на до-
пълнителни контакти с мембраната и 
до необратимо включване на белтъка. 
Първоначалната стъпка на включване 
на Eqt II напомня на тази на CDC ток-
сините, което означава, че те имат не 
само структурно, но и функционално 
сходство.
Разработени са нови методи за събира-
не на нематоцисти, обвързани с нови 
процедури за изолиране и пречиства-
не, осигуряващи нови субстанции, чи-
ито резултати при интравенозно при-
лагане са почти същите, които следват 
след прилагане на по-малко пречисте-
ни фракции при по-раншни експери-
менти. Ramasami и сътр. (2005) показ-
ват, че отрова от C. fleckeri причинява 
двуфазни ефекти върху артериалното 
кръвно налягане, което накрая води 

до циркулаторен колапс. Тези ефекти 
не могат да се потиснат напълно след 
въвеждане на противоотрова, но про-
филактичните ефекти са достатъчни 
за да предотвратят смъртните случаи 
при 40% от плъховете. Едновременно-
то въвеждане на MgSO4 предотвратява 
кардиоваскуларен колапс и смърт при 
експериментални животни, но не ги 
предотвратява, когато се развие преди 
това. Въпреки че отрова от пречистени 
нематоцисти причинява само хипотен-
зивен отговор, екстракти от тентакли 
без нематоцисти причиняват хипер-
тензивен отговор, който обаче може 
да бъде предотвратен от prazosin. Този 
препарат е α-адренергичен блокер, 
специфичен за α1-рецепторите, кои-
то се намират по гладките мускулни 
клетки на кръвоносните съдове. Там 
те отговарят за вазоконстрикторното 
действие на норепинефрина.
При нематоцистната отрова се наблю-
дава кардиоваскуларен колапс при 2 
от 5 третирани животни. Показано е 
още, че отровата от C. fleckeri предиз-
виква продължителни контракции на 
аортни пръстени с наличен ендотел, 
както и с премахнат такъв.
Chiropsalmus quadrigatus
Ранни проучвания, направени с от-
рови и екстракти от отрови на C. 
quadrigatus показват, че ефектите им 
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са идентични, но по-слаби от тези на 
токсичните субстанции на C. fleckeri. 
Същите ефекти са наблюдавани и при 
жертви ужилени от тези медузи. Три 
десетилетия по-късно (след 2005 г.) 
Ramasami и сътр. Наблюдават кардио-
васкуларен колапс, който не се повли-
ява от противоотровата създадена за 
C. fleckeri, приложена самостоятелно 
или в комбинация с MgSO4 (т.е. проти-
воотровата и магнезиевия сулфат не 
предотвратяват сърдечния арест и хи-
потензията, причинени от инжекти-
ране на отрова от C. quadrigatus при 
експериментални животни). Ефек-
тите от отровата са устойчиви също 
така на prazosin, ketanserin и изкустве-
но дишане (Ramasami и сътр., 2005). 
Ketanserin е препарат с афинитет към 
редица рецептори, свързани с G-бел-
тъците. Той е високоселективен анта-
гонист за серотонин 5-НТ2А рецептори-
те и има средна селективност за 5-НТ2С 
рецепторите и α1-адренергичните ре-
цептори, както и много висок афини-
тет за хистамин Н1 рецепторите.
Показано е, че токсините от C. 
quadrigatus индуцират Са2+ и ендо-
тел зависими контракции на аортни 
пръстени и увеличаване на тензията в 
лявото предсърдие при плъхове. При 
зайци отровата предизвиква преход-
на хипертензия, която е последвана от 

хипотензия и брадикардия. Артери-
алният поток намалява и животните 
умират заради настъпване на сърдечен 
арест. Тези ефекти могат да бъдат пре-
дотвратени от блокери на Са2+ йонни 
канали. Отрова екстрахирана от нема-
тоцисти и инжектирана интравенозно 
на анестезирани плъхове предизвик-
ва рязка хипертензия и брадикардия. 
Препаратите prazosin, атропин и ен-
дотелинови рецепторни антагонисти 
не могат да предотвратят тези ефекти 
при плъхове in vivo. Блокатори на Са2+ 
канали (никардипин) предотвратяват 
ефектите на токсините и експеримен-
талните животни оцеляват (Noguchi и 
сътр., 2005).
Carukia barnesi (ируканджи)
Тази медузка вероятно е най-добре 
познатата карибдея заради потенци-
ално смъртоносния „ируканджи синд-
ром“, който се развива след опарване 
от нея. При този синдром най-живото 
застрашаващият ефект е ужасяваща-
та хипертензия, която може да има 
за последствие остра сърдечна недос-
татъчност, съпроводена с белодробен 
едем и/или церебрална хеморагия. 
Още няма ясни доказателства дали C. 
barnesi е единствения причинител на 
синдрома „ируканджи“. Фармаколо-
гията на тази отрова слабо се познава. 
Предполага се, че отровата причинява 
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силно увеличаване на количеството на 
катехоламините в кръвообращението, 
което води до горепосочените ефекти. 
Интравенозно въвеждане на фенто-
ламин или подезични нитрати могат 
да подобрят или да обърнат симпто-
мите. Прилагането на MgSO4 нама-
лява болката и хиперадренергичните 
симптоми. Тъй като сърдечната недос-
татъчност може да предшества хипер-
тензията, директното кардиотоксично 
действие на токсина също е вероятно, 
но е наблюдаван само положителен 
инотропен ефект върху изолирани ар-
терии от плъх и морско свинче. Увели-
чената пропускливост за Na+-йоните 
вероятно тригерира освобождаването 
на катехоламини, тъй като тетродот-
оксинът блокира тахикардията на из-
олирани артерии от плъх и от морско 
свинче.
Симптомите и клиничното развитие 
на ируканджи синдрома са много раз-
лични от симптомите на ужилване от 
C. fleckeri, което показва, че токсини-
те, продуцирани от тези два вида са 
различни, въпреки че компонентите 
от противоотровата за токсините на 
C. fleckeri се свързват с компоненти от 
отровата на C. barnesi.
Carybdea rastoni; Carybdea alata; 
Carybdea marsupialis.
Частично пречистен токсин (pCrTX), 

изолиран от C. rastoni предизвиква 
Са2+-зависими контракции в аорта от 
плъх. Такива не се наблюдават, когато 
разтворът е без наличие на калциеви 
йони, или след предварително трети-
ране на аортните отрязъци с блокери 
на калциевите йонни канали. Тетро-
дотоксинът няма ефект при pCrTX, но 
при промиване на лентичките от аор-
тата с разтвор с ниско съдържание на 
Na+, значително намалява и количе-
ството на контракциите. В относител-
но малки концентрации (10-8-10-7 g/
ml) токсинът причинява контракция 
на аортата на плъх и на морско свинче, 
но при по-високи концентрации (10-7 
-10-6 g/ml) релаксира аортата, която е 
преконтрахирана с норепинефрин. Ре-
лаксацията се предотвратява от мети-
леново синьо или при премахване на 
ендотела, което показва, че pCrTX ин-
дуцираната релаксация се причинява 
от освобождаването на ендотелин ре-
лаксиращият фактор (endothelium 
derived relaxing factor (EDRF).
Показано е също, че pCrTX е мощен 
активатор на тромбоцитите. Концен-
трацията, която дава 50% агрегира-
не на тромбоцитите е 1.8Х10-7 g/ml от 
този токсин, докато колагенът, който 
дава същия ефект трябва да е в кон-
центрация 2.3Х10-6. Ефектът на pCrTX 
е калциево-зависим, но блокерите на 
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калциевите йонни канали са неефек-
тивни за предотвратяване на агрегир-
нето на тромбоцитите. Предполага се, 
че увеличената катйонна пропускли-
вост на тромбоцитите в следствие на 
действието на токсина е на базата на 
безразборно деполяризиране на тром-
боцитната мембрана. Пречистени то-
ксини от C. rastoni – CrTX – I, -II, -III, 
получени от тентакли, също агрегират 
тромбоцитите чрез увеличаване на ка-
тйонната пропускливост, допускайки 
навлизане на Ca2+ йони.
Бъдещи проучвания
Молекулярното характеризиране на 
токсични белтъци от кубомедузи е в 
зародиш, като до сега е охарактеризи-
рана, успешно клонирана и секвени-
рана само малка група от такива хомо-
ложни белтъци.
Белтъците от новооткритото семей-
ство на токсините на кубомедузите са 
изключително интересни, защото те 
са мощни цитолизини с потенциал да 
бъдат летални и да причиняват кож-
на болка, възпаление и некроза. Ток-
сините също така са най-изобилните 
белтъци в нематоцистните отрови и в 
тентакловите екстракти, което пред-
полага, че те биха могли да са основ-
ната причина за проявените ефекти 
при хората. До сега са установени само 
леталните и локализирани ефекти на 

CrTX-A при системи на бозайници. 
Необходими са още проучвания, за 
да се изясни дали другите хомолож-
ни токсини проявяват същите ефекти. 
Необходимо е и сравнително проучва-
не на свойствата и на  нивата на екс-
пресия на токсините на кубомедузите, 
които могат да помогнат да се обяснят 
вариациите в биологичните ефекти, 
причинени от отровите на различни 
видове кубомедузи, и най-вече родове 
Carybdeida и Chirodropida.
Механизмите, стоящи в основата на 
биологичната активност на токсините 
на кубомедузите са все още неизвест-
ни. Предположения за вторичната 
структура обаче дават основание да се 
смята, че това семейство белтъци мо-
гат да действат като образуват α-пори, 
което повлиява пропускливостта на 
клетъчната мембрана. Това от своя 
страна разрушава нормалните тран-
смембранни йонни градиенти. Валид-
ността на тази хипотеза обаче не може 
да бъде проверена без да бъдат прове-
дени критични биохимични, фарма-
кологични и структурни проучвания. 
Предстои да бъде изучен молекуляр-
ният механизъм на взаимодействие 
на токсините с клетъчните мембрани. 
Изследвания изисква и специфич-
ността на свързването токсин-рецеп-
тор. Тъй като се натрупват все повече 
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данни за секвенциите на хомоложни 
токсини на други кубомедузи, иден-
тификацията на силно консервативни 
аминокиселинни остатъци и/или вто-
рични структури, които са критични 
за механизма на образуване на пори 
могат да бъдат разграничени чрез на-
сочена кДНК мутагенеза или химич-
ни модификации във функционални 
(експресионни) проучвания.
Трудностите, които се срещат по вре-
ме на пречистването на биоактивните 
белтъци от кубомедузи са от основно 
значение при проучванията на техни-
те отрови. Тези проблеми ограничават 
изследователите в предприемането на 
функционални и структурни проучва-
ния, които са необходими за изясня-
ването на молекулярните механизми 
на изолираните биоактивни белтъци. 
Продължаващата насока да се използ-
ват екстракти от изолирани немато-
цисти, вместо интактна тентаклова 
тъкан изглежда, че ще успее да прео-
долее трудностите при сравнителни-
те анализи на различните резултати 
при бъдещи изследвания. Проблеми-

те свързани обаче с лабилността, нес-
пецифичното свързване и лошото 
разделяне на белтъците по време на 
тяхното пречистване са по-сложни за 
преодоляване. Резултатът като цяло е 
намалено количество добив на чисти 
биоактивни белтъци. Технологията на 
рекомбинантната експресия може да 
предложи алтернатива на изолиране 
на белтъците от кубомедузи. 
Многостранността на ДНК библио-
теките не трябва да се подценява при 
откриването на нови хомоложни то-
ксини от отровни организми. В мо-
мента се използват други протеомни 
методи за характеризиране на отро-
вата от кубомедузи, които включват 
2-D гел електрофореза, пептиден мас-
фингърпринтинг (пептиден пръстов 
отпечатък по маса) съчетан с единич-
на масспектрометрия, и по-софистич-
ния белтъчен анализ, който използ-
ва двойна масспектрометрия, която 
може да бъде свързана с течна хрома-
тография.

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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Кой е най-екстремният органи-
зъм на Земното кълбо? Толко-
ва екстремен, че би могъл да 

оцелее и в космоса без да бъде убит 
от жестокото звездно ултравио-
летово лъчение, нито от пълната 
липса на въздух (вакуум)? Това е едно 
същество, което може да оцелее след 
облъчване с количество радиация 500 
пъти по-голямо от смъртоносната 
за човека доза. И още: температу-
ри 3 пъти по-ниски от тези обичай-
ни за полярните области и такива 
на каквито обикновено готвите във 
вашата фурна също не поставят 
проблем за оцеляването на това су-
персъщество. И това не е всичко - на-
лягане от 6000 атмосфери няма да 
му попречи да има поколение, също 
както и никoй от изброените вече 
екстремни физични фактори. И кое е 
това всемогъщо създание?

Що е това бавноходка? 
Научното наименование на бавно-
ходката е Tardigrada (от гръцки tardus 
„бавно“ и gradus „крачещ“). Това е сис-
тематично обособена група от около 
1000 вида животни, които достигат на 
размери от 0.05 то 1.2 мм. Те спадaт 
към безгръбначните, но НЕ принад-
лежат към голямата група на Члене-
стоногите (ракообразни, насекоми, 

мнoгoножки или паяци), нито към 
тази на Мекотелите. Еволюцията на 
бавноходките е мистерия и днес, тъй 
като тяхното тяло е меко и поради 
това трудно се запазва като фосил (за 
да се получи добър фосил е необходи-
ма твърда черупка или твърд външен 
или вътрешен скелет, такива белези 
при бавноходките отсъстват). Все пак 
има намерени останки на тардигради 
още от Камбрий, т.е. съществували са 
още преди 500 млн години!

Как точно изглеждат бавноход-
ките?
Двустранносиметрично цилиндрично 
тяло с четири чифта крачета, завърш-
ващи с нокти. Имат обособена глава 
със сложни челюсти, повечето видове 
имат просто устроени очи. Тялото е 

Автор: Мария Атанасова

Бавноходката
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разделено на сегменти и може да при-
тежава различен брой нишковидни 
пипала, които служат като осезателни 
органи. Могат да са обагрени във вся-
какви цветове - от черни или бели, до 
ярки като червени, оранжеви, жълти, 
зелени, лилави, могат да бъдат и про-
зрачни. Външната обвивка на тялото 
съдържа хитин (веществото, от което 
е изграден външният скелет на чле-
нестоногите), но при бавноходките 
той не е в такова голямо количество и 
никога не се втвърдява, като резултат 
имат мека подобна на кожа телесна 
обвивка. При нарастване на органи-
зма тя се сменя периодично, както при 
паяците или змиите. Има както расти-
телноядни, така и хищни видове. 

Как се размножават бавноходки-
те?
Изключително интересно е, че при 
бавноходките се срещат всички въз-
можни начини за полово размножава-
не. Те са разделнополови или херма-
фродити, като някои дори могат да се 
размножат без същинско оплождане, 
т.е. партеногенетично. Бавноходките 
снасят яйца, които също са необик-
новени – имат дебела мнoгoслойна 
обвивка, често снабдена с голям брой 
шипчета. Функцията на тази обвивка е 
да предпазва бъдещият организъм от 

неблагоприятни външни въздействия.

Къде живеят бавноходките?
Бавноходките са широко разпростра-
нени – срещат се от Хималаите (на ви-
сочина до 6 000 м) до морските дъл-
бини (7 000 м под морското равнище) 
и от полярните ширини до екватора. 
Има сладководни, морски и сухозем-
ни видове, като на сушата обитават 
мъхове, лишеи, почва, дори ледници. 
Въпреки разнообразието от хабитати, 
които те са покорили, където и да се 
намират, те имат нужда от вода, за да 
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живеят и да се размножават. Морски-
те и сладководните видове нямат про-
блем с наличието на течна вода, но на 
сушата е възможно бавноходките да 
имат достъп до нея само периодично. 
Ето защо за сухоземните видове е ха-
рактерно да изпадат в анабиоза. 

Що е анабиоза? 
От гръцки език „връщане към живот“. 
Това е състояние, наричано още мни-
ма смърт, при което организмите пре-
кратяват всякакви жизнени функции 
и на външен вид изглеждат като умре-
ли. Нямат метаболизъм – не се хранят, 
не отделят, не дишат и т.н. Особеното 
в това състояние, отличаващо го от аб-
солютната смърт е, че то е обратимо. 
Целта на изпадането в анабиоза е пре-
живяването на неблагоприятни, често 
смъртно опасни, промени в условия на 
средата. Когато условията отново ста-
нат подходящи за живот, организмът 
в анабиоза възвръща виталността си 
и продължава съществуването си все 
едно никога не го е прекъсвал. Има 
различни типове анабиоза в зависи-
мост от това какъв климатичен фактор 
е достигнал критични за живота стой-
ности – липса на достатъчно вода пре-
дизвиква изпадане в АНХИДРОБИО-
ЗА, a твърде ниски температури водят 
до КРИПТОБИОЗА. За Бавноходките 

са характерни и двата типа анабиоза.
За какво може да ни послужи из-
следването на анабиозата? 
Когато знаем физиологичните и био-
химични механизми на изключването 
и включването на жизнените функции 
при организми, изпадащи в анабиоза, 
то ние бихме могли да ги приложим и 
към други живи тъкани, органи и дори 
цели организми, за които анабиозата 
не е естествен процес.
Приложение 1: В съхранението на ор-
гани отделени от тялото - удължаване 
на живота на органите за трансплан-
тация, съчетано с непретенциозност 
към температурата и влажността на 
средата в която се пренасят - така ще 
може да се спасяват човешки животи и 
в силно екстремни условия - отдалече-
ни места и/или места с невъзможност 
за поддържане на подходяща ниска 
температура по време на транспорта.
Приложение 2: В по-далечното бъ-
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деще бихме могли да съхраним цял 
човек и той да бъде съживен след де-
сетки или дори стотици години, такъв 
какъвто е бил преди „изключването“ 
му. Защо изобщо бихме искали да го 
направим? Например космическите 
мисии до отдалечени на стотици и хи-
ляди светлинни години от нас звезди 
и планети биха станали възможни. 
Една от пречките днес (освен невъз-
можността да се изстреля кораб с дос-
татъчно количество гориво), е невъз-
можността човек да доживее края на 
мисията. Тя би отнела неколкократно 
по-дълго време от средната продъл-
жителност на човешкия живот в наши 
дни.
Друга причина някой човек да иска да 
бъде пренесен във времето по този на-
чин е например нелечимо тежко със-
тояние, в което се намира. Ако днес 
не познаваме лек за него, то може би 

в близкото бъдеще ще има такъв. Ако 
на човека му остават няколко месеца 
живот според постиженията на съвре-
менната медицина, то защо пък да не 
му се даде шанс да дочака решението 
на проблема от бъдещите медици и 
учени?
Трета причина – чистото любопитство 
как ли би изглеждал светът след 100 
или 200 години също не е за прене-
брегване.
Приложение 3: За съхранение на би-
ологични молекули в сухо състояние, 
вместо в разтвор. Предимство на този 
тип съхранение е липсата на необходи-
мост от точно определени температура 
и влажност при съхранението, а също 
и по-малкият обем, който заема сухата 
концентрирана субстанция в сравне-
ние с разтворената. Тези предимства 
водят до значително поевтиняване на 
транспорта, а и на крайния продукт, 
който достига до потребителя. Мето-
дът, при който се премахва водното 
съдържание на биологичен разтвор и 
привеждането му в прахообразен вид, 
се нарича лиофилизация. Организми-
те, изпадащи в анхидробиоза губят во-
дата в тялото си, а при нова поява на 
вода, си връщат виталното състояние. 
По аналогичен начин и биологичните 
молекули си връщат функционалното 
състояние при повторно добавяне на 

Брой 80, лято 2015
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вода. Това е изключително полезно в 
транспортирането на различни бел-
тъци между лаборатории в различни 
градове, държави или дори континен-
ти – по-евтино и по-сигурно. Методът 
има и медицинско значение – на този 
принцип са създадени т.нар. сухи вак-
сини, които могат да се съхраняват 
много дълъг период от време в темпе-
ратурни граници от –50 до +50 граду-
са по Целзий. Технологията се използ-
ва и за транспорт на кръвни банки.
Пример за приложение на тази тех-
нология в нашето ежедневие са 
мнoгoбройните лиофилизирани про-
дукти като кафета и супи на прах. Само 
им добавяме гореща или студена вода 
според продукта, и виждаме пред себе 
си идентичен резултат с непрахообра-
зен предшественик. Тъй като живите 
организми използват анхидробиоза-
та, за да се съхранят такива каквито са 
били, без да си губят никакви жизнено 
важни вещества, можем да сме сигур-
ни, че и тази технология, тъй като е за-
имствана от природата също се стреми 
да запази първоначалното съдържа-
ние на витамини и минерали в прахо-
образната храна. Те са там, просто са 
компактизирани, а когато им добавим 
вода са годни за усвояване от органи-
зма, също както и преди лиофилизи-
рането!

Защо точно бавноходките са по-
интересни от всички останали 
видове, които могат да изпадат в 
анабиоза? 
За да може един организъм да се зам-
разява и размразява без това да увреди 
нежните структури на неговите клет-
ки и тъкани, е необходимо да същест-
вува магическо вещество, което да ги 
защитава. Тъй като при процеса на 
замразяване бавноходките губят 99% 
от водата в тялото си, впоследствие те 
се намират в твърдо и сухо състояние 
и клетъчните им структури са силно 
приближени и притиснати една до 
друга. За да не се слеят безвъзвратно 
на помощ идва трехалозата. Това е мо-
лекула, която при наличие на вода е 
разтворена и напълно безвредна, а ня-
кои организми дори я използват като 
енергиен резерв вместо глюкоза. Кога-
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то обаче водата изчезне от заобикаля-
щата я среда, трехалозата преминава 
в състояние на гел и обгръща плътно 
клетъчните елементи, отделяйки ги с 
тънък защитен слой. След възвръщане 
на водата в тялото гелът силно набъб-
ва и раздалечава структурите, както са 
били преди изсушаването. 

Какво предствавлява трехалозата? 
Това е дизахарид, изграден от две мо-
лекули глюкоза. Насекомите напри-
мер имат „кръвна трехалоза“ вместо 
„кръвна глюкоза“, каквато имаме ние 
хората. За летенето насекомите кон-
сумират много голямо количество 
енергия и затова трехалозата е много 
по-ефективна молекула за складира-
не и доставяне на енергия, тъй като 
при разграждането й се получават две 
глюкози и всяка от тях дава своя дял 
в енергообезпечаването. Интересното 
при Бавноходките е, че те нормално 
имат глюкоза! Тя се превръща в тре-
халоза само в екстремни условия, т.е. 

Бавноходките използват само свой-
ството й да защитава клетките в със-
тояние на анабиоза, а не като енергиен 
източник. Именно затова Бавноходка-
та е желан обект за биохимични из-
следвания с приложения в медици-
ната – тя най-много прилича на нас в 
това отношение от всички други „въз-
кръcващи“ организми.

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

достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
www.nauka.bg 
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Колко екстремни са всъщност 
бавноходките?
Експериментално потвърдените дан-
ни са че:
- могат да издържат при няколкоми-
нутен престой на 150 °C,
- няколко дни при -200 °C,
- няколко часа при абсолютна 0 *
- облъчване с радиационно лъчение с 
интензивност 5700 Gy (за човека 10-
20 Gy са леталната доза)
- налягане 6000 atm (на морското 
равнище е 1 atm)

- комбинация от вакуум и пълното 
УВ лъчение на Слънцето - както в ла-
бораторни, така и в полеви условия 
*(Забележка: в лабораторни ус-
ловия е достигната температу-
ра от -272,8°C, а абсолютната 0 е 
-273,15°C, но теоритично тя никога 
не може да бъде достигната според 
Третия принцип на Класическата 
Tермодинамика във Физиката)

Проектът TARDIS 2007:

Европейската космическа агенция (ЕSА) през 2007 година изведе в орбита 
няколко вида бавноходки, за да изследва способността им да оцеляват в крайно 
екстремни условия. Контролните организми са били подлагани на същите 
физични влияния в лабораторни условия. Изследвано е влиянието на вакуум 
и на УВ лъчение по отделно и в комбинация върху възрастни организми и 
върху неизлюпени яйца. Всички са показали, че не се влияят от вакуума, 
повечето не се влияели и от самостоятелното прилагане на УВ лъчение. Един 
от изследваните видове е показал, че дори и комбинираното влияние на двата 
смъртоносни за повечето земни организми (включително и за хората) фактора 
не оказва влияние нито на способността възрастните облъчени индивиди да 
имат жизнеспособно поколение, нито на облъчените яйца да се излюпят и 
също да дадат свое жизнеспособно поколение. Това е голяма новина в научния 
свят тъй като дотогава се е смятало , че единствено бактерии са в състояние 
да оцелеят в суровите космически условия. Бавноходките са най-големите 
и най-сложно устроените организми, притежаващи такава способност.
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Диви гълъби 

Род Columba

Този брой се посвещава на Дениз Нихат Мобин 
(1984-2010), един прекрасен приятел, винаги жаден за 
знания и нови приключения. Надяваме се, че Дениз е в 

един по-добър, по-красив свят.
Почивай в мир, докторе!
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Автор: Дениз Нихат

Статия от брой 29 на сп. “Българска наука”
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Диви гълъби – Род Columba
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Диви гълъби – Род Columba
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1. Rock Pigeon, Columba livia - Скален 
гълъб.
2. Domestic and feral pigeons, Columba 
livia domestica - Домашен и див гълъб.
3. Stock Pigeon, Columba oenas - Гълъб 
хралупар
4. Trocaz Pigeon, Columba trocaz
5. Bolle’s Pigeon, Columba bollii - 
Гълъбът на Болии
6. Laurel Pigeon, Columba junoniae 
- Лавров гълъб - Живее по лавровите 
дървета
7. Hill Pigeon, Columba rupestris - 
Хълмов гълъб - обитава скални местности, 
могили, слонове, дефилета и клисури
8. Snow Pigeon, Columba leuconota - 
Снежен гълъб
9. Speckled Pigeon, Columba guinea - 
Точковиден (Гвинейски) гълъб
10. White-collared Pigeon, Columba al-
bitorques - Бяло- оцветен гълъб
11. Pale-backed Pigeon, Columba evers-
manni - Бледо-черен гълъб
12.  Wood Pigeon or Common Woodpi-
geon, Columba palumbus - Гривяк
13.  Madeiran Wood Pigeon, Columba 
palumbus maderensis - изчезнал вид
14.  Afep Pigeon, Columba unicincta
15.  African Olive-pigeon, Columba ar-
quatrix - Африкански маслинен гълъб
16.  White-naped Pigeon, Columba albi-
nucha - Бялоточков гълъб
17.  Ashy Wood-pigeon, Columba pul-
chricollis - Пепеляв гривяк
18.  Nilgiri Wood-pigeon, Columba el-
phinstonii - Нилигров гривяк
19.  Somali Pigeon, Columba oliviae - 
Сомалийски гълъб
20. Speckled Wood-pigeon, Columba 
hodgsonii - Точковиден гривяк
21. Silvery Pigeon, Columba argentina - 
Сребрист гълъб - изчезнал вид
22. Andaman Wood-pigeon, Colum-
ba palumboides - Андамански гривяк 
(Андамански острови)
23. Japanese Wood-pigeon, Columba 
janthina - Японски гривяк
24. Ogasawara Wood-pigeon, Columba 
janthina nitens - Огасаварски гривяк - 
изчезнал вид

http://nauka.bg 478

Диви гълъби – Род Columba

15

16

17



www.nauka.bg           479 478 http://nauka.bg 479

Диви гълъби – Род Columba
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25. Bonin Wood-pigeon, Columba versicolor - 
Бонински гривяк - изчезнал вид
26. Ryukyu Wood-pigeon, Columba jouyi - Рюкуйски 
гривяк - изчезнал вид
27. Metallic Pigeon or White-throated Pigeon, Colum-
ba vitiensis
28. White-headed Pigeon, Columba leucomela
29. African Lemon-dove, Columba larvata

23
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Диви гълъби – Род Columba
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Разред: Perissodactyla
Подразред: Ceratomorpha
Семейство (Rhinocerotidae)

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12221

Някога властвали над цяла 
Евразия, Африка и Север-
на Америка, днес Носоро-

зите е почти невъзможно да бъдат 
срещнати на свобода. Всички попу-
лации са съсредоточени в защитени 
територии и зоологически градини.  
Семейство Rhinocerotidae включва 
5 вида, 4 рода и общо 9 подвида. Три 
представители са критично застраше-
ни и един е уязвим. Един подвид е изчез-
нал в природата, а още 3 подвида най-
вероятно са изчезнали безвъзвратно. 
Дългият път на развитие започнал 
от най-ранния им предшественик 
Hyrachyus (50 млн. г.), преминал 
през най-големия съществувал су-
хоземен бозайник Индрикотерия 
(Paraceratherium ) – 23 млн. г. и оцеле-
лия до почти историческо време Въл-
нист носорог (Coelodonta antiquitatis) 
е допринесъл за оформянето на едни 
от най-успешните еволюционно пред-
ставители на мегафауната. Но, колко 
тежки са тези думи днес?
Двата африкански носорога се срещат 
в саваните и полупустинни местности 

на юг от Сахара, а трите им азиатски 
събратя в тропичните Индо-Малайски 
гори. Хранят се с много разнообраз-
на растителност, като поглъщат дори 
силно токсичните Euphorbiaceae, из-
бягвани от други тревопасни животни. 
Невидими за окото на обикновения 
наблюдател остават, бивните на до-
лната челюст на азиатските видове, 
подобни на тези на слона. Те са око-
ло 5-9 сантиметрови и нанасят теж-
ки рани на противника при брачните 
двубои. Интересно е, че носорозите 
успяват да се възстановят от много се-
риозни наранявания, които биха да-
вели до смърт при други бозайници. 
Безспорно най-голямото проклятие за 
носорога е неговия рог (до 130 см). В 
азиатската народна медицина се смя-

Автор: Константин Йорданов

Близо ли е Денят на Страшния съд за 
Носорозите 

Род: Ceratotherium
Северен бял носорог (Ceratotherium simum cottoni)

Статия от брой 41 на сп. “Българска наука”

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12221
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та, че изградения от кератин носов из-
растък е, едва ли не панацея и лекува 
всякакви болести. В последните годи-
ни във Виетнам се носи легендата, че 
е средство против рак. Славата му на 
силен афродизиак също е добре из-
вестна. Въпреки че днес тези твърде-
ния са доказано неистинни, цената на 
черния пазар за килограм от контра-
бандната стока достига 30 000 долара .  
Свирепото преследване от бракони-
ерите и огромната загуба на хабитат, 
силно са занижили броя на носоро-
зите през последните 400 години. 
Четвъртия по големина бозайник 
на сушата (след трите вида Слоно-
ве), Белият носорог (Ceratotherium 
simum), 2,7 тона, е единствената по-

ярка светлина в тунела. Но и тук исто-
рията не е особено цветна. През 2010 
на базата на ДНК анализи, учените 
установиха, че разделената от почти 1 
000 000 год. северна популация е от-
делен вид. От нея обаче са останали 
едва 5-6 животни. Така Северния бял 
носорог (Ceratotherium simum cottoni) 
е на път да се сдобие с печалната съдба 
да изчезне преди още да бъде описан 
като вид от науката. Все пак в Кения 
се прави опит с 4 носорога да се въз-
произведат, а в чешкия зоопарк “Двур 
Кралове” през 2000 г. се роди малко, 
наречено “бебето на хилядолетието”. 
Благодарение най-вече на усилията на 
Република Южна Африка популацията 
на Южния бял носорог (Ceratotherium 

Южен бял носорог (Ceratotherium simum simum)
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simum simum) се възстановява бързо 
в Националните паркове. В контраст 
с оцелелите едва стотина животни в 
края на 19 век, днес в Африка живе-
ят около 17 000 Южни бели носорога. 
От 1970 до 1992 г. числеността на Чер-
ните носорози (Diceros bicornis) е 
намаляла с главозамайващите 96% и 
едва спешните мерки взети в края на 
90-те успяха да съхранят вида. В наши 
дни предполагаемия им брой е около 
4000, като Западния черен носорог 
(Diceros bicornis longipes) не бе спасен. 
Не по различна е участта на Индий-
ският носорог (Rhinoceros unicornis). 
В началото на XIX век този вид е бил 
на ръба на пълното унищожение и 
единствено строго охраняваните ре-
зервати на Индийските Махараджи са 
останали убежище за него. Днес над 
70 % от живеещите в Индия и Непал 

около 3000 носорога са съсредоточени 
в Националния парк „Казиранга“. 
Урока, който научиха приро-
дозащитниците по целия свят 
през 80-те, беше крайно горчив. 
Създаде се The Sumatran Rhino Trust 
който имаше за цел да организира 
така наречената ex-situ (грубо казано 
– в плен) защита за Суматранския 
носорог (Dicerorhinus sumatrensis). 
С цената на милиони долари бяха 
уловени 40 носорога и разпределени 
по двойки в големите зоопаркове по 
света. Смъртността, обаче беше шо-
кираща, като почти всички живот-
ни загинаха. Големия американски 
натуралист Алан Рабиновиц написа: 
„Да помогнеш на един вид да изчез-
не“ Единствено в зоопарка на Синси-
нати през 2001, 2004 и 2007 се родиха 
здрави Суматрански носорогчета. В 

Род: Diceros
Черен носорог (Diceros bicornis)
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момента съвсем малки популации се 
срещат в няколко резервата в Индоне-
зия и Малайзия, като общия им брой 
не надхвърля 200 индивида. 
Жертва на Френско-Индокитайската и 
на Виетнамската войни, Яванският 
носорог (Rhinoceros sondaicus) има 
печалната слава на най-редкия бозай-
ник в света. В началото на 2010 година 
бяха положени големи усилия да се от-
крият оцелели Явански носорози в го-
рите около националния парк  Cat Tien 
във Виетнам. Използваха се дори обу-
чени кучета търсачи, но откритията не 
бяха обнадеждаващи. През май съща-
та година, тягостна новина заля света 
на зоологията: Трупа, на вероятно по-
следния Виетнамски явански носорог 
(Rhinoceros sondaicus annamiticus) бе 
открит прострелян и с изтръгнат рог. 
Така единствената надежда за тези жи-
вотни остана резервата Ujung Kulon на 

о. Ява, където живеят последните 40-
тина екземпляра. Камери със сензори 
за движение успяха да заснемат два 
женски и два малки Явански носоро-
га в Ujung Kulon. Близостта на вулка-
на Кракатау, опасността от епидемии 
и много ниския рейт на възпроизвеж-
дане, за съжаление правят срещата им 
със следващите поколения все по илю-
зорна.
Въпреки добрите резултати в работата 

Явански носорог
 (Rhinoceros sondaicus)

Род: Rhinoceros
Индийски носорог (Rhinoceros unicornis)
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с двата африкански вида, бъдещето на 
носорозите като цяло, подобно на Ти-
гъра и Пандата, остава крайно зави-
симо от непрестанни усилия, солидно 
финансиране и не на последно място 
сериозна политическа воля. Предпо-
лага се, че ако се преустановят мерките 
по опазването на най-многобройния 
Южен бял носорог, за 5 години броят 
му ще намалее с 30%.
По долу ще изброя трите основни ка-
тегории на които се разделят застра-
шените от изчезване видове и техните 
най-важни параметри:
Уязвим (Vulnerable) – През послед-
ните 10 години популацията е намаля-
ла с между 30 и 50%, по малко от 10 000 
индивида, вероятност за изчезване на 

вида – 10% в следващите 100 години 
 
Застрашен (Endangered) – През 
последните 10 години популацията е 
намаляла с между 50 и 70%, по малко 
от 2500 индивида, вероятност за из-
чезване на вида – 20% в следващите 
20 години, 100 години мах.
Критично Застрашен (Critically 
Endangered) – През последните 10 
години популацията е намаляла с 
между 70 и 90%, по малко от 250 ин-
дивида, вероятност за изчезване на 
вида – 50% в следващите 10 години, 
100 години мах.
Разбира се тези цифри дават само ори-
ентировъчна рамка и са зависими от 
голям брой странични фактори.

Брой 80, лято 2015

http://nauka.bg
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Големия проблем при носорозите е, 
тяхното сравнително бавно размно-
жаване. Въпреки, че някой видове 
могат да се разгонват постоянно, бре-
менността трае 16 месеца, а майката се 
грижи за малкото си цели две години. 
Въпреки дългия живот на носорозите 
(до 50 г),те дават поколение средно на 
3-4 години веднъж.
За съжаление при Яванския носорог, 
всички яйца са сложени в една кошни-
ца. Така риска скача неимоверно. Една 
обикновена епидемия би заличила 
вида от лицето на земята. Има идея за 
разделяне на популацията в два отдел-
ни ареала, но горчивия опит със Сума-
транския носорог възпира учените. 
 
Що се отнася до генофонда, повечето 
специалисти са единодушни, че голя-
ма част от него е безвъзвратно изгубен. 
Все пак историята познава голе-
ми «завръщания» в дивата при-
рода, стига да има воля от наша 
страна. Зубъра и Бизона са едни 

от най-ярките примери за това.  
По горе дадох пример с Южния бял 
носорог, който е възстановен от 100-
на животни. Смята се, че конкрет-
но сегашната популация е потом-
ствена на не повече от 20 индивида! 
Само да добавя, че и 4-те Северни 
бели носорога в Кения имат род-
ствена връзка и има предложения да 
бъдат смесени с Южни бели носорози 
за да се запази поне част от генофонда 
им. Засега, обаче това не е направено 
и все още се разчита на тези животни 
да запазят расата си.

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

достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
www.nauka.bg 
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Силуетлифт – минимално инвазивна 
методика за подържане и подмладяване на 
лицето

Автор: Д-р Христо Лозанов д.м. Катедра Ортопедична 
травматология и реконструктивна хирургия                            

д-р Владимир Василев

Summary
Traditionally, facial lift has been confined 
to a choice of skin removal. In the past 
decade new techniques have emerged. 
One of them is Silhouette lift. A 3/0 
polypropylene thread with bioabsorbable 
cones with multiple point fixations  are 
used in this technique, without use of 
skin removal. The patient has aesthetic 
improvement of the face. The technique 
has the potential to be efective clinical to 
for minimaly invasive facial rejuvenation. 

Въведение

Силуетлифт е най-новата техно-
логия за подмладяване на лице-
то с монтиране на перманентни 

полипропиленови конци. За пръв път 
у нас се прилага методът Силуетлифт, 
като наблюдавахме добри естетични 
резултати. По-младите пациенти са в 
търсене на по-малко инвазивни мето-
ди за подмладяване на лицето. Поради 
това се появяват алтернативни мето-
ди, като методите са задържащи кон-
ци.  По време на остаряването на ли-
цето една от основните промени е така 
наречената хипотрофия, което освен 
че се наблюдава в областта на кожата, 

но също така в мастните, мускулните и 
др. структури. Ето затова конфигура-
цията на т.нар. Silhouette Sutures поз-
волява ново позициониране на фасци-
алните тъкани чрез тракция на меките 
тъкани и с последващо образуване на 
колаген около същите.
Описание на конеца:
– Права игла с фабрично закрепен на 
нея конец 3-0 полипропилен, дълъг 
около 25 см.
Описание на конусите:
– На всеки конец има закрепен върху 
фабрично направен възел по един ко-
нус в диаметър 1,1 мм диаметър и база 
2,5 мм. Изработени от кополимери на 
glycolic acid and lactic acid. По фабрич-
ни данни конусите са резурбируеми за 
около 12 месеца.
– Извита игла, която се намира в прок-
сималния край на конеца и осигурява 
закрепването за дълбоката темпола-
рис фасция (deep temporal fascia).

Метод
Представяме един случай с направен 
Силуетлифтинг на лице на 43-годиш-
на пациентка с мелоптоза първа към 
втора степен и анамнестични данни за 

МЕДИЦИНА
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атрофиращо лице. Операцията включ-
ва 4-ри етапа:
Първо: Чрез разрез около 1 см. В об-
ластта на слепоочието се прониква 
чрез иглата, която въвежда конеца.
Второ: Окачване на конеца в позиция, 
когато се придърпа назад след като 
вече е въведен, чрез конусчетата, под-
редени върху него, се анхорира тъкан-
та околовръст.
Трето: Фиксиране за мястото на про-
никване чрез прошиване на фасциа 
темпоралис.
Четвърто: Натягане под  шевната ли-
ния, като конците се захващат за дъл-
боката темпоралис фасция и при натя-
гането (като ефектът от натягането се 
изследва чрез изглаждането на назо-
лабиалните гънки) се изглаждат назо-
лабиалните гънки.

Техника
Хирургичната процедура може да бъде 
направена с обща, с локална анестезия. 
Пациентът се поставя в легнало поло-
жение и след предоперативна марки-
ровка с хирургичен маркер се прави 
инцизия с големина 1-2 см. В окосме-
ната част успоредно на зигоматичната 
арка. Навлиза се в дълбочина по остър 
и тъп начин, като се достига до темпо-
ралис фасцията. Същата се надрязва, 
след което се манипулира по горе оп-

исания метод.

Резултати
Пациентката бе добре проследена през 
1 година за период от 4 години. Не се 
наблюдава асиметрия, нито пареза. 
Методът осигурява добра проекция на 
бузите, повдигане на горния ъгъл на 
устата и подобрява ъгъла на мандибу-
лата. 

Техниката е лесна за изпълнение при 
пациенти, които желаят местна упой-
ка се изпълнява за около 30 – 40 ми-
нути и може да бъде комбинирана с 
други естетични и реконструктивни 

МЕДИЦИНА
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операции на лицето.  В нашият случай 
след четири годишно проследяване 
методът даде отлични естетични ре-
зултати, тъй като се спира развитието 
на мелоптозата.
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Ваксините са като „курс за обу-
чение” на имунната система на 
човека. Те подготвят тялото за 

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

тигени, като вируса на морбили или 
бактериите на магарешката кашлица, 
няколко дни е твърде дълъг период. 
Инфекцията може да се разпростра-
ни и да убие човек, преди имунната му 
система да успее да отвърне на удара.
И точно тук се появява ваксината. 
Ваксината е биологичен препарат, 
съставен от мъртви или отслабени ан-
тигени, който усилва способността на 
имунната система да противодейства 
на определено заболяване. Агентът на 
ваксината стимулира имунната сис-
тема на тялото да го разпознае като 
външно тяло, да го унищожи и да го 
запомни, за да може по-лесно да раз-
познае и унищожи микроорганизми-
те, причинители на заболяването при 
евентуален по-късен сблъсък с него.
Антигените, съдържащи се във вак-
сината, не могат да причинят инфек-
ция, но имунната система все още гле-

Автор: Неделин Бояджиев

Какво представляват и как действат 
ваксините?

Статия от брой 54 на сп. “Българска наука”
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да на тях като на врагове и започва 
да произвежда антитела в отговор на 
фалшивата атака. След като заплаха-
та премине, много от антителата ще 
се окажат победени, но в организма 
ще останат имунни клетки, наречени 
„клетки на паметта”. Когато в органи-
зма отново попадне познат антиген, 
клетките на паметта произвеждат по-
бързо необходимите антитела, които  
поразяват нашественика, преди да е 
станало твърде късно.
Ваксините могат да работят и на ниво 
„общност”. Някои хора не могат да 
бъдат ваксинирани, или защото са 
твърде млади, или защото имунна-
та им система е твърде слаба. Но ако 
всички други хора около тях вече са 
били  ваксинирани, неваксинираните 
хора са защитени от т.нар. „колекти-
вен имунитет”. С други думи, малко e 
вероятно те да влязат в контакт с бо-
лестта, така че най-вероятно няма да 
се разболеят. Когато става дума за вак-
синирането, понякога не е лошо да се 
следва тълпата.
Според механизма на индуциране на 

заболяване от причинителя, ваксини-
те се разделят на:
– Вирусни
– Бактериални.
Няколко основни вида ваксини са в 
клинична употреба:
– Живата атенюирана (отслабена) 
ваксина съдържа живи вируси или 
бактерии с много ниска вирулентност. 
Те ще се размножат, но локално и/или 
много бавно. Атенюираните ваксини 
не трябва да се инжектират на  имуно-
компрометирани индивиди. Обикно-
вено се прилага еднократно, като не се 
налага реимунизация. Такава ваксина 
обаче може да разболее имуноком-
прометирани индивиди. Тези вакси-
ни обикновено провокират по-трай-
ни имунологични отговори от страна 
на организма и са препоръчителни за 
здрави възрастни. Примери за такива 
ваксини са ваксините срещу вирусни 
заболявания, жълта треска, дребна 
шарка, рубеола, паротит, бактериални 
коремни заболявания.
– Неактивната (убитата) ваксина, се 
състои от вируси или бактерии, които 
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се отглеждат в култура и след това би-
ват убити чрез загряване, с помощта 
на химикали (формалдехид), антиби-
отици или радиоактивност. Въпреки 
че вирусите или бактериите са уни-
щожени и не могат да се репликират 
(размножават), вирусните капсулни 
(капсидни) протеини или бактериал-
ната стена, са останали непокътнати, 
за да бъдат разпознати като чуждо 
тяло, победени и  запомнени от имун-
ната система. Произведена правилно, 
ваксината не е заразна, но неправил-
ната инактивация на съдържащите се 
в нея вируси или бактерии може да 
доведе до непокътнати инфекциоз-
ни частици. Понякога е наложително 
ваксинацията с една и съща ваксина 
да се извършва периодично, за да се 
засили имунната реакция на органи-
зма.  Примери за такива ваксини са 
ваксините срещу грип, холера, бубон-
на чума, полиомиелит, хепатит А, бяс.
– Ваксините, съдържащи вирусопо-
добни частици, се състоят от вирусен 
протеин, получен от структурните 
белтъчни протеини на вируса. Тези 
протеини могат да формират частици, 
които приличат на вируса, от който те 
са получени, но не съдържат вирусна-
та нуклеинова киселина, което озна-
чава, че те не са заразни.
– Субединичните ваксини съдържат 

антиген на имунната система без въ-
веждане на вирусни частици. Един 
от начините на производството им 
включва изолиране на специфичен 
белтък от вирус или бактерия (напри-
мер бактериални токсини). Недоста-
тък на тази техника е, че изолирани-
те протеини могат да имат различна 
триизмерна структура от протеините 
в нормалния им контекст, и могат да 
предизвикат антитела, които не могат 
да разпознаят инфекциозния орга-
низъм. В допълнение, субединични-
те ваксини често предизвикват слаб 
отговор на антителата, в сравнение с 
други видове ваксини. Такива ваксини 
са ваксините срещу чума, хепатит Б и 
човешки папиломен вирус.
– Смесените (конюгирани) ваксини съ-
държат капсулни полизахариди, сме-
сени с белтъчен носител, в резултат на 
което те придобиват характер на Т-за-
висими антигени– с висока имуноген-
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ност при приложение в кърмаческа и 
ранна детска възраст и с развитие на 
имунна памет, осигуряваща ефект от 
реимунизациите. Конюгираните вак-
сини са включени в съвременния иму-
низационен календар и се прилагат 
успешно за защита на децата от хемо-
филус инфлуенца тип В, пнемококови 
и менингококови инфекции.
– Комбинираните ваксини се пригот-
вят от антигени на няколко вида ми-
кроорганизми и създават при въвеж-
дането им имунитет едновременно 
срещу няколко заболявания. Възмож-
ността за използване на ваксини от 
този тип е обусловена от способността 
на имунната система на организма да 
осигури пълноценен добре изразен 
имунен отговор срещу едновремен-
но въведените голям брой различни 
антигени. С комбинираните ваксини 
става възможно да се избегне много-

кратното инжектиране на отделните 
моноваксини, които влизат в техния 
състав.
– Токсоидните ваксини се приготвят 
от инактивирани бактериални екзото-
ксини, като се елиминира тяхната ток-
сичност при запазване на антигенните 
им свойства. Такива ваксини могат да 
се приготвят и от змийски отрови. Те 
могат да се прилагат като ваксини или 
като антигени за получаване на проти-
возмийски лечебни серуми. Примери 
за такива ваксини са ваксините срещу 
тетанус и дифтерия, както и ваксината 
за кучета против ухапване от гърмяща 
змия.
В процес на разработка са и експери-
ментални ваксини, разчитащи на раз-
лични стратегии.  
– Комбинация между ваксини 
дендритни клетки с антигени. Такива 
ваксини са ваксините срещу мозъчни 
тумори.
– Рекомбинантни ваксини – могат да 
бъдат създадени чрез комбиниране 
на физиологията на един микроорга-
низъм и ДНК от друга страна, имуни-
тет срещу болести, които имат сложни 
процеси на инфекция.
– ДНК ваксина – създадена от ДНК на 
инфекциозен агент (вирус или бакте-
рия).
– Т-клетъчни ваксини- на основата 
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на рецепторни пептиди. Тези пепти-
ди могат да променят продукцията на 
цитокини и така подобряват имуните-
та – срещу треска,  стоматит, атопичен 
дерматит.
Според целите, за които ваксините се 
използват, те се разделят по следния 
начин:
– За масово приложение.
Тук трябва да отделим специално мяс-
то на въпроса за колективния имуни-
тет. Изработването и наличието на 
колективен имунитет при инфекции, 
чието предаване е от човек на човек,  
довежда практически до затруднява-
не, или дори до невъзможност за ин-
фекциозния агент да се реплицира и 
да се предава. При висок имунизацио-
нен обхват (най-добре над 95%) е въз-
можно да се мисли за елиминация или 
дори изкореняване на дадено заболя-
ване.
– Предназначени за населението на 
райони с ендемично разпространение 
на дадена инфекция – напр. на жълта 
треска.
– Предназначени за определени кон-
тингенти, изложени на висок риск от 
дадена инфекция поради местоживе-
ене, професия, възраст, рисково пове-
дение, пътуване в ендемични райони.
– Предпазначени специално за кон-
трол на епидемии.

– Предназначени за единично при-
ложение- най-често на терапевтични 
ваксини в случаи на инфекции и/или 
заболяване.
Ваксините се делят още на:
– Терапевтични ваксини
– Профилактични ваксини
А също така и на:
– Едновалентни (моновалентни) – 
срещу един вирусен щам
– Многовалентни (поливалентни) – 
срещу повече от един вирусен щам 
или срещу повече от един вирус.
Благодарение на ваксините е изкоре-
нена вариолата (едрата шарка) и са 
ограничени заболяванията от поли-
омиелит, морбили, рубеола, тетанус, 
паротит, варицела, коремен тиф.
Съвременните ваксини предпазват ор-
ганизма от вируси, бактерии, токсини 
и паразити. Бъдещите ваксини ще ни 
предпазват също така и от болести, 
причинени от собственото ни тяло 
(алергии, рак, множествена склероза, 
болест на Алцхаймер).
 
По материали от:
h t t p : / / w w w . l i f e s l i t t l e m y s t e r i e s .
com/571-how-do-vaccines-work.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine
h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Vaccination
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В  „На път към Суан” Марсел Пру-
ст описва как мирисът на мал-
ката маслена сладка, потопена 

в чаша чай, отключва спомени от дет-
ството му. Представеното преживя-
ване е наречено Феномен на Пруст и 
стои в основата на хипотезата, че спо-
мените предизвикани от миризми са 
по-стари, по-емоционално наситени и 
по-детайлни от спомените, извикани 
от стимули от друго сетиво. 
Зад това допускане стои солидна не-
вроанатомична обосновка. Оказва се, 
че обонянието има по-преки връзки 
с невронните субстрати на паметта и 
емоциите от други сензорни системи. 
Само два синапса разделят обоня-
телния нерв от амигдалата, частта от 
лимбичната система, която има ос-
новна роля за преживяването и изра-
зяването на емоциите и за човешката 
емоционална памет. Само три синапса 
разделят обонятелния нерв от хипо-
кампа, който е от основно значение 
за паметовите процеси. Оказва се, че 
контактът на обонятелната система с 
амигдалата и хипокампа  е по-пряк, 
отколкото на всяка друга сетивна сис-
тема. Емпиричните изследвания също 
подкрепят съществуването на Фено-
мена на Пруст. В първата публикувана 
статия, посветена на автобиографич-
ните обонятелни спомени, 76 про-

цента от жените и 46.8 процента от 
мъжете съобщават, че спомените, пре-
дизвикани от миризми са сред най-яр-
ките им (Laird, 1935  по Chu & Downes, 
2002). Уиландер и Ларсон  (Willander 
& Larsson, 2006) откриват, че споме-
ните, предизвикани от обонятелни 
стимули са по-стари от спомените, 
предизвикани от вербални или визу-
ални и свързвани със силно чувство за 
връщане назад във времето. В първо-
то изследване, сравняващо влиянието 
на различни сензорни стимули (дума, 
миризма, картина) върху автобиогра-

Автор: Ани Гиргицова

Феноменът на Пруст
Статия от брой 37 на сп. “Българска наука”

Марсел Пруст
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фичните спомени, резултатите на Ру-
бин, Гротх и Голдсмит (Rubin, Groth & 
Goldsmith, 1984) показват тенденция 
предизвиканите чрез обонятелни сти-
мули спомени, да са по-емоционални, 
но ефектът не е статистически значим. 
Причина за незначимостта на резул-
татите може да се открие в метода на 
изследването. Някои от използваните 
стимули (като кафе, цигари, шоколад) 
се свързват с рутинни действия и все-
кидневно присъствие. Доказано е, че 
миризмите, които са по-рядко среща-
ни и отличаващи се ярко са за предпо-
читане при избора на стимулен мате-
риал тъй като специфичната връзка 
между миризма и събитие се прекъсва, 
ако миризмата е с постоянно присъст-
вие и се открива в различни контексти 
(Herz, 1997; Herz & Engen, 1996 по Herz 
and Schooler, 2002). В изследването на 
Рубин, Гротх и Голдсмит стимулният 
материал се представя преди споменът 
да бъде припомнен, т.е. директно го 
предизвиква. Видът стимулен матери-

ал може да влияе върху това кой точно 
автобиографичен спомен изследвани-
те лица си припомнят. Херц и Скулър 
(Herz & Schooler, 2002) променят този 
метод като отстраняват изброените му 
недостатъци. В изследването си те из-
бират стимулен материал, който се оч-
аква да е свързан с ярки събития и въ-
веждат новa парадигма, според която 
споменът се припомня чрез въвежда-
не  първоначално на вербален етикет 
на представения впоследствие обоня-
телен или визуален стимул. Изследва-
ното лице получава вербален стимул, 
описва спомен, свързан с него, оце-
нява го по няколко скали и едва след 
това получава обонятелния или визу-
алния стимул и оценява спомена отно-
во. Херц и Скулър търсят разлики по 
скалите яркост, конкретност, чувство 
за връщане назад във времето, емо-
ционалност при  припомняне. Очак-
вано, само по скалата емоционалност 
при  припомняне се отчитат значи-
ми резултати, показващи по-силното 
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влияние на обонятелните стимули. 
Това намира потвърждение в послед-
вало изследване на Херц ( Herz, 2004), 
което доказва по-голямата емоцио-
налност на спомените, предизвикани 
от миризми в сравнение с визуални и 
звукови стимули.
Изглежда миризмите влияят върху 
емоционалното състояние при при-
помняне на спомена в сравнение с ви-
зуалните стимули. По-нататъшни из-
следвания трябва да определят дали 
миризмите оказват по-силно влияние 
върху емоционалността в сравнение 
със слухови, тактилни, вкусови стиму-
ли. Задълбочен поглед върху Феноме-
на на Пруст обаче води до извода, че 
той не е изцяло на обонятелно ниво, 
а е по-скоро мирисно-вкусово, а това 
дава нова насока на изследвания. 

Библиография:
1. Chu, S. & Downes, J. J. (2002) Proust 
nose best: odors are better cues of 
autobiographical memory. Memory & 
Cognition, 30(4), 511-518. Retrieved 
from http://mc.psychonomic-journals.
org/content/30/4/511.full.pdf+html

2. Herz, R.S & Schooler, J. W. (2002) A 
Naturalistic Study of Autobiographical 
Memories Evoked by Olfactory and 
Visual Cues: Testing the Proustian 

Hypothesis. The American Journal of 
Psychology, Vol. 115, No. 1 (Spring), pp. 
21-32. Retrieved  from http://www.jstor.
org/stable/1423672

3.  Herz, R.S. (2004) A Naturalistic Analysis 
of Autobiographical Memories Triggered 
by Olfactory Visual and Auditory Stimuli. 
Chemical Senses 29, 217-224. Retrieved 
from http://chemse.oxfordjournals.org/
cgi/reprint/29/3/217.pdf

4. Rubin, D. C., Groth, E. & Goldsmith 
D.J. (1984) Olfactory Cuing of 
Autobiographical Memory.  The 
American Journal of Psychology, 97(4), 
493-507. Retrieved December 14, 2009 
from JSTOR database

5. Willander, J. & Larsson. M.(2006) 
Smell your way back to childhood: 
autobiographical odor memory. 
Psychonomic Bulletin & Review, 13(2), 
240-244. Retrieved  from http://
p b r . p s y c h o n o m i c - j o u r n a l s . o r g /
content/13/2/240.short

Брой 80, лято 2015



498  Българска наука, лято 2015 г.

Процесите на  на концентрация 
водят до печеливши и губещи на 
ниво нации.
 Затова основна задача на поли-
тиците е тяхната нация да не 
се  окаже губеща.
Пол Кругман

Няколко уводни думи

Съюзът между икономиката и ма-
тематиката има големи тради-
ции. Икономическите системи са 

много сложни и също толкова важни, 
тъй като са в основата на обществено-

то развитие. За да разберат сложното 
им поведение, икономистите използат 
различни индикатори, статистически 
процедури и математически модели. 
Сложността на икономическите сис-
теми е много привлекателна и за ма-
тематиците, тъй като тази сложност ги 
стимулира да развиват нови концеп-
ции и методи с цел да описват, пред-
сказват и да се опитват да помагат на 
политиците да контролират еволюци-
ята на по-големи или по-малки иконо-
мически системи. 
В последните десетилетия станахме 

ИКОНОМИКА

Икономическата концентрация 
от гледна точка на математиката 
– идеите на Кругман, разликите в 
икономическото развитие между 
регионите в Европа и  ползата от БАН1 

1. Статията е посветена на стартирането на програмата COST IS1104 “The EU in the new complex geog-
raphy of economic systems: models, tools, and policy evaluation” една от целите на която е посредством 
математическо моделиране на икономическото развитие на регионите в ЕС да се изработят 
стратегии и политики за намаляване на  икономическите различия в Европейския съюз.  Основата 
на използваната методология е  изследователското направление NEW ECONOMIC GEOGRAPHY, 
развито от Нобеловия лауреат по икономика за 2008 г. Пол Кругман от Принстънския университет, 
САЩ. Характерно за това изследователско направление е приложението на идеите и методите на 
нелинейната динамика и нелинейния анализ на времеви редове за описание, предсказване, планиране 
и контрол на икономическо развитие на региони, държави  както и на системи от региони и държави.

Автори: Проф. дмн Николай К. Витанов,  Институт 
по механика на БАН, Доц. д-р Златинка И. 
Димитрова, ИФТТ „Георги Наджаков” на БАН 
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свидетели на бурното развитие на два 
клона на математиката – теорията на 
сложните системи и в частност – те-
орията на хаоса и нелинейната дина-
мика на сложни системи, както – и на 
нелинейния анализ на времеви редо-
ве. Най-известните приложения на 
тези нови разработки са свързани с 
финансовите пазари, но това развитие 
на математиката тласна напред и ико-
номическите изследвания, свързани 
с пространственото разположение на 
икономическа активност. А простран-
ственото разположение на икономиче-
ска активност в даден регион или дъл-
жава, неговата еволюция и влиянието 
на икономическата активност в други 
региони и държави върху икономиче-
ската активност в изследвания район 
и държава, са от голямо значение за 
стабилността на регионалната или на-
ционалната икономика и за благосъ-
стоянието на съответното население.  
Разпределението на икономическата 
активност зависи от много фактори 

като инфраструктура, транспортни 
разходи, либерализация на търговия-
та и т.н. Съвременното развитие на ма-
тематиката вече позволява сложните 
иконономически мрежи и влияещите 
им фактори да бъдат изследвани в ця-
лата им комплексност и нелинейност.  
Подобни изследвания от две десети-
летия са много популярни в Япония и 
САЩ, а най-видният представител на 
изследванията, при които се отчита и 
пространственото разпределение на 
икономическа активност и географ-
ските  особености, влияещи върху 
това разпределение – професор Пол 
Кругман получи Нобеловата награда 
по икономика за 2008 г. През месец 
март 2012 г. на ниво Европейски съюз 
бе стартирана изследователска про-
грама, която има за цел да доразвие 
идеите на изследователските групи в 
Съединените щати и Япония за да ги 
приложи към регионалното и нацио-
нално икономическо развитие в Евро-
пейския съюз, с важна цел да подпо-
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могне органите на Европейския съюз 
и националните правителства при 
оптимизацията на пространственото 
разпределение на наличната иконо-
мическа активност и планирането на 
ефективно пространствено разпреде-
лена нова икономическа активност. 
Друга важна цел на програмата е да 
посочи пътища за намаляване на ико-
номическите различия между евро-
пейските региони – нещо, което е от 
особено значение за България.  В тази 
статия математическият екип на бъл-
гарското участие в програмата ще из-
ложи накратко и без формули някои от 
основните идеи на модерната амери-
канска и японска теория на регионал-
ното развитие, като фокусът ще бъде 
върху изследователското направление 
New Economic Geography, инициирано 
от Пол Кругман, а ударението ще бъде 
поставено върху резултатите от някои 
от нелинейните математически моде-
ли за регионално развитие. В течение 

на изложението, при обсъждането на 
някои от концепциите, ще бъдат пра-
вени и кратки качествени бележки за 
текущата ситуация в България.  
География и пространствена самоор-
ганизация на икономическото разви-
тие
Защо България е икономически най-
изостаналата държава от ЕС? Дали – 
защото се намираме в географската 
периферия на ЕС? Или – защото, до-
като Западът се е индустриализирал, 
България е била в пределите на иконо-
мически изостаналата Османска им-
перия и последиците от това се усещат 
и до днес. А може би националната 
икономическа политика е неефектив-
на? Или всички гореизброени факто-
ри действат съв- местно? А можем ли 
да  излезем от това положение на ико-
номически аутсайдер? 
Разликите в икономическото разви-
тие на държавите и на регионите в 
дадена държава са свързани както с 
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местоположението им (и свързаните с 
него природни,  човешки и други ре-
сурси), така – и с икономическата им 
история (водеща до различия, напр., 
в наличието на капитал, различия в 
плътността и качеството на инфра-
структурата и т.н.) [1]. Например, днес 
страните около екватора са икономи-
чески по-неразвити и населението им 
е по–бедно от страните и населението 
в умерените ширини, а доходът на гла-
ва от населението в Европа намалява 
от север на юг.  Големи градове често 
възникват там, където мястото е удоб-
но за пристанище [2]. А икономиче-
ски различия между съседни области 
могат да възникват дори и при липса 
на географски разлики – уж незначи-
телни исторически събития1 водят до 
това, че една област се индустриали-
зира, а съседната област остава сел-
скостопанска периферия на  първата. 
Друга малка флуктуация с течение на 
времето може да доведе до превръща-
нето на градче в мегаполис. Кругман и 
съавтори [3, 4, 5] обосновават тезата, 
че развитието както на национални-
те икономики, така - и на световната 

1 Малките изменения в математиката в 
доста случаи се наричат флуктуации. По 
аналогия малките изменения в историческото, 
икономическото или социалното развитие 
тук ще наричаме съответно исторически, 
икономически или социални флуктуации.

икономика е резултат от процес на са-
моорганизация, при която области с 
еднакъв потенциал влизат в съвърше-
но различни икономически роли2.
Центростремителни и центро-
бежни  сили, свързани с концен-
трацията на икономическа дей-
ност

Още през 30-те години на миналия 
век  от германската школа около Крис-
талер [6, 7] започва да се разработва  
идеята, че градовете формират йерар-
хия от центрове на икономическа и со-
циална дейност и по-големите градо-
ве могат да поддържат повече от тези 

2 Ако от гледната точка на новата икономическа 
география погледнем към България, тя  няма 
кой знае какви географски дадености, освен, 
че до известна степен стои на кръстопът, но 
се намира в периферията на Европейския 
съюз. Нито пък имаме някаква съществена 
икономическа история. Най–добре да не говорим 
за националната икономическа политика през 
последните 23 години. Обнадеждаващо е все пак, 
че с правилна икономическа политика нещата 
могат да се променят. По въпроса за правилната 
икономическа политика отбелязваме, че Пол 
Кругман произлиза от знаменитата икономическа 
школа на Масачузетския технологически 
институт, друг виден представител на която е 
например Нобеловият лауреат по иконономика 
Пол Самуелсън - един от първите последователи 
на идеите на Джон Мейнард Кейнс в САЩ 
и един от патриарсите на американската 
неокейнсианска икономическа школа.

ИКОНОМИКА

http://nauka.bg


502  Българска наука, лято 2015 г.

активности. Защо се получава така? 
Заради центростремителните и цен-
тробежните сили, които подпомагат 
концентрацията или способстват за 
дифузията на съответната икономиче-
ска дейност. Ситуацията е аналогична, 
но – по-сложна, отколкото са структу-
рите при турбулентността (наричани 
на английски eddies)3. Нека разгледа-
ме три центростремителни и три цен-
тробежни сили, свързани с концентра-
цията на икономическа дейност [8]. 
Центростремителните сили са както 
следва: 
Големият пазар. Големият лока-

3 Нека имаме течаща вода, чиято скорост на 
течене бавно нараства. От даден момент нататък 
се появява въртеливо движение на водата и 
заедно с него възникват и структурите. Тези 
структури могат да взаимодействат една с друга, 
да се наслагват една върху друга, като по-малките 
съществуват в рамките на по–големите и накрая 
големите структури могат да погълнат или 
унищожат по–малките. Няколко малки структури 
могат да образуват по–голяма, към която могат да 
се присъединяват и други структури, запазващи 
отчасти самостоятелността си.  Така могат да се 
образуват по-големи структури, после още по-
големи и т.н. Може да се наблюдава и обратния 
процес – големите структури могат да се разпаднат 
на по-малки или някоя малка структура да 
се отдели от по-голяма. Поучително нещо е 
турбулентността.  И прекрасна илюстрация 
на действието на механичните сили. Подобни 
неща се случват и с икономическите структури. 
Само че там силите са други и са повече на брой.

лен пазар подпомага производството. 
Например, производителните на меж-
динни стоки (възли и детайли) нами-
рат лесно клиенти, а местата с добра 
връзка с големия пазар са предпочи-
тани места за производство [9]. Като 
допълнителен пример, свързан с тър-
говията, да разгледаме търговските 
улици, при които имаме концентрация 
на магазини на едно място. Клиентите 
имат предимство, че могат да огледат 
стоките в много магазини, а магази-
ните имат предимство, че клиентите, 
идващи в другите магазини, могат да 
влязат и в техния магазин. Така се по-
лучава самоусилваща се връзка и се 
формира структура (клъстер) с кон-
центрирани  магазини и с концентра-
ция на клиенти. 
Разнообразен пазар на тру-
да.  Разнообразието означава голямо 
предлагане на работници с най–раз-
лични способности, така, че е лесно 
да се намерят подходящи работници. 
А концентрацията на фирми, в кои-
то работят работници от една и съща 
професия, намалява вероятността ра-
ботниците да останат безработни.  
Икономии вследствие на кон-
центрацията. Икономиите вслед-
ствие на концентрацията стимулират 
самата концентрация; без тях произ-
водителите нямат стимул да концен-
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трират производството. Географската 
близост улеснява разпространението 
на информация. Бързият пренос на 
подходяща информация е най-ефек-
тивен при едновременна  концентра-
ция на  хора, технологии, научни и 
технологични изследвания [10]4. 
Центробежни сили са:  
Неподвижните фактори. На-
пример, част от продукцията трябва 
да е там, където има работници или 
където са потребителите. 
Рента за земята. Концентрацията 
на икономическа активност повишава 
търсенето на земя и рентата за земята 
се увеличава и така потиска още по–
голямата концентрация. 
Загуби вследствие на концен-
трацията. Такива са например все-
възможните загуби  вследствие прена-
селване и задръстване.

4 Навлизането на нова технология  може да 
доведе до бифуркация и превръщане на две не 
толкова различни области в система от тип ядро–
периферия [11]. Пример за това е навлизането на 
железопътния транспорт в Италия. Фабриките 
от северна Италия били в състояние да 
транспортират евтино продукцията си на юг. 
В допълнение, по-добрите пазари на северна 
Италия и по-добрите железопътни връзки там 
са довели до концентрация на индустрията на 
север и превръщане на юга в селскостопанска 
периферия.   Интересното е, че това разделение 
в голяма степен съществува и до днес.

Как изглежда България от гледната 
точка на горните шест сили? Зле! Бъл-
гарската индустрия бе бързо и успеш-
но разбита след 1989 г. и сега България 
не представлява голям индустриален 
пазар. Прилагането на доказано про-
паднали икономически теории доведе 
до чудовищно обедняване на народа и 
до липса на голяма покупателна сила 
на българските потребители. В Бълга-
рия няма вече и разнообразен пазар 
на труда. Голяма част от  квалифици-
раните работници и хора на умствения 
труд отидоха зад граница.  Като няма 
концентрация, не се усещат съществе-
ни икономии вследствие на концен-
трацията – дори и в София. Извън сто-
лицата съществени концентрации на 
квалифицирани работници има едва 
на няколко места и там покупателна-
та сила на потребителите е слаба. По-
следиците от пренаселване се усещат в 
София, но те са слаб фактор за декон-
центрация при липса на съществена 
икономическа активност в страната. 
Изтичането на квалифицирани работ-
ници и интелектуален капитал от Со-
фия не е към страната, а към чужбина.   
Икономически растеж, транс-
портни връзки и заплати
Нелинейните математически модели 
на икономическата география често 
предполагат множество равновесни 
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състояния, които, следвайки аналоги-
ята с нелинейната динамика и турбу-
лентността, можем да разгледаме като 
точки в пространството на състояния-
та. Тези точки могат да привличат ико-
номическа активност (в математиката 
такива състояния се наричат атракто-
ри). Пространствената концентрация 
на икономическа активност, веднъж 
създадена, има тенденция да продъл-
жава да съществува, защото, напри-
мер, са налице  канали за доставка 
на суровини и потребителски стоки и 
тази концентрация е голям пазар на 
потребителски и други стоки вслед-
ствие на търсенето от страна на индус-
триалците и техните работници5.
С други думи, в пространството на рав-
новесните състояния някои състояния 
се стабилизират, а други се дестабили-
зират. Някои състояния са достижими 
само вследствие действието на паза-
ра, но други състояния, съответни на 
по-високо икономическо и социално 
5 Интересно е да погледнем към това и от 
гледната точка на еволюционната теория на 
игрите. В игрите, свързани с концентрацията 
на икономическа активност като стратегии 
играчите избират географски области, където да 
произвеждат. Стратегиите могат да еволюират 
– играчите могат да сменят областта, където 
произвеждат. Така с времето икономически 
успешните стратегии могат да станат все 
повече – получава се концентрацията на 
икономическа активност в дадена област.

развитие, стават стабилни и достъп-
ни само след подходящо колективно 
действие, което днес се олицетворява 
от подходящата държавна намеса.
Нека сега обсъдим по-подробно ико-
номическата динамика в две съседни 
области. Нека в началния момент в 
едната от областите има малко по-го-
ляма концентрация на икономиче-
ската активност в сравнение с другата 
област. Образно казано, в небитието 
(пространството на възможните, но 
нереализирали се състояния и струк-
тури) дремят 3 възможности за всяка 
от областите: областта да стане индус-
триално ядро; областта да се превърне 
в аграрна периферия; областта да има 
еднакво индустриално развитие с дру-
гата област.  Какво ще стане с течение 
на времето – дали по-голямата кон-
центрация на икономическа дейност 
ще се самоусили и  разликата между 
икономическата концентрация меж-
ду двете области ще става все по-голя-
ма? Или пък ще настъпи изравняване 
на икономическата концентрация в 
двете области?  Отговорът зависи от 
действието на центростремителните и 
центробежните сили в двете области 
и от промяната на интензивността на 
действието на тези сили с течение на 
времето6. Например, нека фиксираме 
6 При регионалната икономическа динамика 
лесно можем да забележим действието на законите 
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другите фактори и да разгледаме вли-
янието на промяната на транспортни-
те разходи между двете области върху 
икономическата дейност в тях [12]. 
Ако транспортните разходи са големи, 
няма много обмен на продукти на ико-
номическата активност между двете 
области и какви заплати ще получават 
работниците, зависи само от локална-
та конкуренция в съответната област. 
Когато транспортните разходи са ни-
ски, фирмите от всяка област могат 
да продават продуктите си и в другата 
област. Фирмите, които са в областта с 
по-голяма концентрация на работни-
ци, имат по-добър достъп до пазарите 
и могат да си позволят да плащат по–
високи заплати. Да предположим, че 
работниците могат да се придвижват 
към областта, където могат да получа-
ват по-високи заплати. Интензивност-
та на тази миграция зависи от транс-

на диалектиката. Например - имаме единство и 
борба на противоположностите във всеки един от 
регионите (центростремителни и центробежни 
сили). В допълнение, имаме и превръщане 
на количествените изменения в качествени – 
съществуват критични нива на количествения 
баланс на силите, при прекрачването на които 
качественото поведение на съответните модели 
се променя рязко – появява се съществена 
динамика на икономическата дейност – трансфер 
на икономическа дейност между областите  
чрез търговия и транспорт. Разсъжденията в 
този дух могат лесно да бъдат продължени.

портните разходи. Тогава при високи 
транспортни разходи имаме единстве-
но равновесие, при което работниците 
са поравно разпределени в двете обла-
сти. При ниски транспортни разходи 
обаче се появяват още две равновесни 
състояния, при които съответно всич-
ките работници са концентрирани или 
в едната или в другата област7.
Постепенното намаляване на транс-
портните разходи води до интересни 
ефекти не само при заплатите, но и 
при концентрацията на икономическа 
дейност. Ако транспортните разходи 
са високи, то всяка област произвежда 
само за себе си. Нека сега транспорт-
ните разходи започват да падат по-
степенно. Така става все по–вероятно 
фирми да прехвърлят дейността си от 
едната област в другата. Ще последва 

7 Факторът, определящ, кое от трите състояния 
става стабилно, е размерът на заплатите. В 
разглеждания модел работниците се концентрират 
в областта с високи заплати, а останалите две 
състояния (концентрация на работниците в 
областта с по-ниски заплати и разпределение 
на работниците поравно между двете области) 
са възможни, но нестабилни и не се реализират 
(докато по някаква причина не се получи промяна 
в заплатите в двете области).  Както виждаме, 
доста наивно е да се мисли, че като държим 
заплатите ниски, ще можем да концентрираме 
производство (т.е. някой ще дойде да инвестира). 
Става нещо друго – квалифицираните работници 
мигрират към местата с по-висока заплата.
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концентрация на индустриалното про-
изводство в едната област, а в другата 
ще остане производство на суровини, 
селскостопанска продукция и тук-там 
някое индустриално производство. В 
тази област, в която в началото имаме 
повече индустрия (вследствие на исто-
рически флуктуации, например), про-
изводителите ще имат по-добър дос-
тъп до пазари и доставчици. Там ще се 
концентрира индустрията8. 
Ако обаче транспортните разходи про-
дължават да намаляват (и нищо друго, 
свързано с агломерационните сили не 
се изменя), същият модел предсказ-

Какви ще са характеристиките на концентрацията 
обаче зависи от процента на разходите за  
индустриални стоки в общия процент разходи. 
Ако този процент е нисък, то в областта, която става 
индустриално ядро, заплатите на работниците 
не са много по-високи от съответните заплати в 
другата област. Но ако процентът е достатъчно 
голям, настъпва процес на диференциация с 
високи заплати в индустриалното ядро и ниски 
(и даже мизерни) заплати в неиндустриалната 
периферия. Отново виждаме диалектиката 
в действие – благоденствието върви ръка за 
ръка с мизерията. Изостаналостта на юга не 
се е получила като изолиран процес – тя е част 
от процеса, който е довел до развитието на 
севера (натрупване на количествени изменения, 
превръщане в качествени и създаване на 
нови противоположности по даден признак 
– индустриално развитие). Историята се 
движи и от икономиката. А развитието 
на икономиката зависи и от историята.

ва, че вследствие на глобализация-
та може и да настъпи известна (но не 
в размерите, в които на някои им се 
иска) деконцентрация на индустри-
алното производство – вследствие на 
конкурентното предимство, свързано 
с ниските заплати в неиндустриалната 
периферия. Забележете обаче – това 
става когато транспортните разходи 
падат и не се изменят никакви други 
параметри.  Предимството на ниските 
заплати дори и при това положение  
доста време може да се компенсира от 
по-добрия достъп до пазара в индус-
триалното ядро. Чак когато разлика-
та в заплатите стане чудовищно голя-
ма, предимството на ниските заплати 
може и да стане доминиращо9. 
9 А може и да не стане. Деконцентрацията не 
се случва  автоматично като следствие на ниски 
заплати. В индустриалните ядра на глобалния 
свят има силни центростремителни сили, които не 
позволяват високотехнологичните производства 
да мигрират към слаборазвити държави. Каквото 
мигрира, може да избира и то избира, например 
Китай пред България. Причината е проста 
– нито индустрия имаме като хората, нито 
инфраструктура, квалифицираните работници са 
изтекли на запад, ниско е качеството на кадрите, 
излизащи от образователната система (от това се 
оплакват дори нискотехнологичните български 
фирми!), плюс корупция, бюрокрация и южняшки 
манталитет. „Хитрата политика ” – да държим 
заплатите ниски, като така хем ще грабим народа, 
хем пък западняците ще се избият да инвестират 
у нас, доведе до „африканизация” на България.  
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Индустриализация, технологизация, 
империи и изостанали държави
И така, възникването на богати и бе-
дни страни е част от общ процес на 
неравномерно развитие, при което 
началните предимства на някои гео-
графски области се увеличават с тече-
ние на времето и дават на тези обла-
сти привилигерована икономическа 
позиция, докато останалите области 
имат подчинена роля на суровинни 
доставчици и извършители на не тол-
кова печеливши дейности [13]. Стаби-
лизира се едно възможно състояние10.  
Появяват се междурегионални агло-
мерационни сили, свързани с търго-
вията и транспортните разходи. Кон-
центрацията на икономическа и друга 
активност може да създава империи11. 
10 Моделирането  показва, че причините 
за появата и стабилизацията на състояния, 
съдържащи развити или неразвити 
икономически структури, са регионални, а не 
са затворени в границата на дадена държава. 
Например, индустриалната революция се е 
случила в цяла северозападна Европа, докато 
Южна Европа, съдържаща държави с дълга 
история (като Испания, Италия и Османската 
империя) остава извън вълната на началната 
индустриализация и изостава икономически. На 
национално ниво също могат да се стабилизират 
интересни състояния. Например, западна 
България е доминирана от най – големия град – 
София, а другите големи градове са в източната 
част на страната и достатъчно далече от  София. 

Индустриализацията и технологиза-
цията води до специализация в кон-
центриращия се индустриален сектор 
– възникват и умират индустриални 
клъстери. А търговията, както ще ви-
дим по-долу, влияе и върху процеса на 
урбанизация.
Неравномерно икономическо разви-
тие лесно може да се открие и в рам-
ките на развиващите се държави – в 
много от тях съществуват един или 
няколко развити икономически реги-
они и множество неразвити региони. 
И тази ситуация се описва от моделите 
от тип индустриално ядро – неиндус-
триална периферия, като се наблегне 

11 Имперското състояние еволюира с времето. 
Контролът на търговията, новите търговски 
пътища и падащите транспортни разходи са 
създавали нови империи. Индустриализацията 
е създавала нови империи. Технологизацията 
създава следващите империи. Но отново, 
отивайки към аналогията с турбулентността,  
йерархичната структура на империята се 
усложнява с времето, прибавяйки нови и нови 
подструктури – империята трябва да контролира 
търговските пътища, да поддържа ниски 
транспортни разходи на колкото се може по–
голяма територия, да поддържа висока степен 
на индустриализация и технологизация, иначе 
може да престане да бъде империя. Такава 
имперска структура днес имат САЩ, а Китай са 
на път да я получат. Доста интересен е въпросът 
какво става, когато интересите на две империи се 
сблъскат.  В тази статия няма да се задълбочаваме 
в изследване на отношенията между империите.
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на факта, че работниците могат да бъ-
дат разделени на две групи: квали-
фицирани работници, които са силно 
мобилни, и неквалифицирани работ-
ници, които са слабо мобилни (такива 
са, например, селскостопанските ра-
ботници, които нямат квалификация 
да работят в индустрията). Ако ико-
номията, вследствие индустриалната 
концентрация, е достатъчно голяма и 
транспортните разходи са относител-
но ниски, то между индустриализира-
ния регион и неиндустриалната пери-
ферия в развиващите се страни може 
да има големи разлики в заплатите.  
Пример за това е Бразилия, където 
голяма част от индустрията е концен-
трирана в южната част на страната, 
докато северът е беден и не толкова 
индустриализиран. Големите пазари, 
множеството работници и по-високи-
те заплати са на юг12. 

12 В България подобна концентрация се 
наблюдава в София, която е по-развита от 
останалата и силно изостанала икономически 
част на страната. Колко е развита София обаче 
виждаме веднага, като сравним заплатите в 
София с тези в Париж или Мюнхен, например. 
Нека отбележим още, че подобряването на 
транспортните връзки в северозападна България 
може да доведе до прехвърляне на известна 
икономическа активност от София към тази 
част на страната. А може и да не доведе, ако 
няма квалифицирани работници и достатъчно 
интелектуален капитал, който насила бива гонен 

Градовете
Защо има толкова много градове-ги-
ганти и доста от тях са в развиващите 
се страни? Някои фактори, от които 
зависи размерът на един град са:
Ролята на града. Градовете, об-
служващи финансите, са по-големи от 
тези, в които е концентрирана, напри-
мер, текстилна индустрия. Но в пре-
калено големите градове (над даден 
оптимален размер), средното благо-
денствие намалява и хората могат да 
идат другаде13.   
Политическата конструкция 
на съответната страна. Из-
следванията показват, че най-големи-
те градове в дадена страна са по-малки 
в страни с федерални или с децентра-
лизирани политически системи, от-
колкото – в страни с централизира-
ни  политически системи (например, 
Мексико сити е доста по-голям град 
от Берлин и това е и отражение на фа-
кта, че политическата системата на 
Мексико е по-централизарана от по-
литическата система на Германия). 
Политическата централизация води 

в чужбина, като при това му се натяква, че сам си 
е виновен, защото се занимава с интелектуална 
дейност, а не с овчарлък или садене на картофи.
13 Стига да има къде. А в развиващите 
се страни обикновено няма къде и един 
или няколко града в тях стават силно 
пренаселени с всички последици от това.
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до търсене на служители за държав-
ния апарат, а да си в столицата озна-
чава също да имаш по-лесна връзка 
с държавния апарат. Това привлича 
работници, хора на умствения труд и 
бизнесмени. Освен това, съществува и 
мултиплициращия ефект на полити-
ческата централизация – тя създава 
начална концентрация на търсенето 
на стоки и предимства за бизнеса в 
столицата, които след това се поддър-
жат и усилват от циркулационните 
процеси – включващи размер на паза-
ра, достъп до доставчици, транспорт-
ни предимства и т.н. Такива ефекти 
обясняват силната връзка между по-
литическата централизация и разме-
ра на столицата.
Градове, намиращи се на кръстопът 
и имащи добри транспортни връзки, 
привличат индустрия – налице е само-
усилване на предимствата на достъп 
до пазара посредством добри транс-
портни връзки. Такъв е, например, 
Велико Търново, който се намира на 
важен кръстопът. Ако транспортната 
връзка между два града в даден регион 
е добра, а между останалите е не тол-
кова добра, то се получава усилване на 
търговията между градовете с добрата 
транспортна връзка и по-голямо на-
товарване на съответния път.  Напри-
мер София и Пловдив са доста добре 

свързани (с магистрала) и поради това 
между тях тече голям транспортен по-
ток и съответно – търговия. На север 
нещата не са така поради наличието 
на Стара планина. Северният град Ло-
веч не е толкова развит, въпреки че в 
него има известна индустриална кон-
центрация, която може да се усили с 
подобряване на транспортните връзки 
между Ловеч и София14.   

14 Моделирането показва, че приоритетно трябва 
да се развиват тези от вътрешните транспортни 
връзки, които улесняват икономическата 
активност вътре в държавата, а не такива, по 
които икономическа активност изтича в чужбина. 
Тези последните следва да се развиват, когато 
държавата е подготвена да привлече икономическа 
активност от чужбина. Приложен към България, 
този резултат изглежа по следния начин.  Да 
очертаем следните линии от запад на изток и от 
север на юг. Линии запад – изток: 1) Дунавската 
линия – Видин-Лом-Оряхово-Никопол-Свищов-
Русе-Тутракан-Силистра; 2) Мизийската 
линия – Белоградчик–Монтана-Плевен-Велико 
Търново-Разград-Добрич; 3) Предбалканската 
линия – Берковица – Враца – Ловеч-Габрово-
Търговище-Шумен-Варна; 4) Подбалканската 
линия – Перник-София-Копрривщица-Карлово-
Казанлък-Сливен; 5)  Линия запад-северна Тракия 
– Кюстендил-Пазарджик-Пловдив-Стара Загора-
Ямбол-Бургас; 6)  Линия запад-централна Тракия–
Благоевград–Смолян-Кърджали-Хасково-Ямбол-
Царево. Линии север-юг: 1) линията Запад 1: 
Видин-Монтана-София-Перник-Кюстендил-
Благоевград-Петрич; линията Запад 2:  Оряхово-
Враца-София-Самоков-Банско-Гоце Делчев; 3) 
линията Център 1- Никопол-Плевен-Ловеч-Троян-
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Търговия и концентрация
Външни фактори като либерализация 
на търговията също влияят върху миг-
рацията на индустрията и размера на 
градовете [14]. Например, търговската 
либерализация в Мексико през 80-те 
години на миналия (ХХ) век довежда 
до децентрализация на индустриално-
то производство и изнасянето му вън 
от Мексико сити и то - не само в по-
сока на граничните градове по грани-
цата със САЩ, но – и в други градове 
с концентрация на съответните потре-
бители. С други думи, центростреми-
Карлово-Пловдив-Смолян; 4) линията Център 2 
– Свищов – Горна Оряховица-Велико Търново–
Габрово-Казанлък-Стара Загора-Димитровград-
Хасково-Кърджали-Крумовград;  5) Линията 
Изток 1- Русе– Разград-Щумен-Търговище-
Сливен-Ямбол-Елхово; линията Изток 2: 
- Генерал Тошево–Добрич–Варна–Бургас-
Малко Търново.  Предмет на отделен анализ е 
подреждането по приоритет на транспортните 
връзки. Но все пак да дадем два примера и тук. 
Стара планина е проблем за транспортните връзки 
и съответно за икономическата активност по 
вертикалната линия Център 2. Ето защо тунелът 
под Шипка трябва да е абсолютен приоритет, ако 
се мисли за укрепването на тази линия, която 
може да стимулира икономическата активност в 
централна България. Икономическата активност 
по трите хоризонтални линии в Северна 
България е затормозена от  липсата на добри 
пътища. Ето защо магистрала Хемус е абсолютен 
приоритет, който ще стимулира икономическата 
активност в областите около  Мизийската 
и Предбалканската хоризонтални линии. 

телните сили, поддържащи концен-
трацията на индустрия и население, 
зависят и от търговската политика на 
държавата. Когато тази политика не 
е либерализирана,  местните произ-
водители търгуват предимно с други 
местни производители, създават се 
съответните връзки и индустрията се 
концентрира на дадени места в дър-
жавата. Когато търговката политика 
се либерализира, производителите 
могат да продават продукцията си в 
чужбина и заинтересоваността им да 
имат производство около големите 
вътрешни пазари може да намалее. 
Освен това производителите могат да 
получават суровини от чужбина и по-
ради това желанието им да локализи-
рат производството близо до местни-
те доставчици може също да намалее. 
Така търговските бариери способстват 
за концентрация на производство в 
области на държавата, а свалянето им 
може да доведе до изнасяне на това 
производство извън страната.

За ползата от концентрираната в 
БАН наука15

  
Както видяхме дотук, поддържането 
и ефективното използване на концен-
трацията на икономическа дейност 
е много важно за доброто състояние 
 15 Този параграф е писан от първия автор на статията.
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на една регионална или национална 
икономика и оттук – за благосъстоя-
нието на хората в съответния регион 
и за съответната държава. Разбира 
се, концентрациите на икономическа 
дейност в различни региони и дър-
жави могат да влизат в конкуренция 
помежду си и поддържайки собстве-
ните си концентрации на икономи-
ческа дейност, даден регион и дадена 
държава могат да се опитат (и непре-
къснато се опитват) да размият и даже 
– да унищожат конкуренцията. Всич-
ки знаем какво е еничар. И след като 
знаем, представете си следната схема 
– да допуснем, че ние имаме концен-
трация на икономическа дейност в 
нашата държава, да я наречем Хик-
сландия и искаме да стабилизираме, 
развием и увеличим концентрацията 
на тази дейност при нас, за да живее 
нашето население по-добре. Взимаме 
младежи от държавата Игрекистан, 
обучаваме ги при нас, но не - на мате-
матическите модели на регионално-
то развитие на Кругман, а – на други 
неща, които те, ако направят в собст-
вените си страни, уж ще ги превърнат 
в наше подобие – например, казваме 
им, че свободния пазар и глобализа-
цията са решение за всички икономи-
чески проблеми (без да им казваме, 
че при безконтролното действие на 

свободния пазар по силните унищо-
жават по-слабите, а концентрацията 
на икономическа дейност в Хикслан-
дия е по-голяма от тази в Игрекистан 
и вследствие на глобализацията тези 
две концентрации могат да започнат и 
да се конкурират и резултатът ще бъде 
плачевен за Игрекистан). След което 
пращаме тези идеологически еничари 
в Игрекистан и те започват да дейст-
ват. И действат, докато концентраци-
ята на икономическа дейност в Игре-
кистан бъде сведена до такова ниво, че 
Игрекистан се превърне в бантустан. И 
едно от първите неща, което трябва да 
унищожим, е концентрацията на нау-
ка в Игрекистан. Защото концентри-
раната наука произвежда важен про-
дукт – знанието, което после може да 
се трансформира в иновации и техно-
логии и да укрепи концентрацията на 
икономическа дейност в Игрекистан. 
Но нашата цел е друга и защо не на-
шите еничари да не разпръснат кон-
центрираното производство на научно 
знание в Игрекистан.  Няма знание – 
няма иновации и технологии в Игре-
кистан – добре дошло!; ние ще прода-
ваме продукцията на индустриалните 
агломерации в Хиксландия и тук-таме 
ще обучаваме по някой инженер да 
работи на нашите машини, в цената 
на които влиза и произведеното от нас 
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знание, направените от нас иновации 
и развитите от нас технологии. Пари-
те текат към  Хиксландия и поддържат 
и укрепват икономическата концен-
трация там, а в Игрекистан концен-
трационните центрове на комплекса 
наука – технология – производство се 
разрушават, социалното развитие се 
връща назад, което още повече спъва 
икономическото развитие. Прекрасно 
нещо са еничарите. За Хиксландия, но 
не – и за Игрекистан.    
И така, за национално индустриално 
развитие, освен инфраструктура, ни 
трябват собствени наука, иновационно 
и технологично развитие. А България 
от страна, произвеждаща космически 
технологии, бе превърната в страна, в 
която квалифицираните хора са под 
критичния минимум, заплатите са ни-
ски и никой не идва да инвестира във 
високи технологии. Смешно е да се оч-
аква, че някой ще дойде да инвестира 
у нас в наука и иновации.  Политиците 
на запад (а те са добри) работят така, че 
да са на печелившата страна в процеса 
на еволюция на световната икономи-
ческа система. Съсвем по Кругман.
Но тогава, с какви ли думи да опреде-
лим политиката на развитие на наука-
та, при която тя се убива там, където е 
концентрирана и може да е ефектив-
на, за да се насажда в откровени про-

давачници на дипломи? Хайде да ка-
жем само, че на Запад, националните 
научни центрове и университети имат 
огромно държавно финансиране, в 
сравнение с което финансирането на 
научните изследвания в България е 
практически нищожно.
А как да се промени това положение? 
И най-дългият път започва с първата 
стъпка и тя е да се откажем от неоли-
бералните „теории” за развитието на 
научно-технологичните изследвания 
в България. Те се провалиха и това 
вече е очевадно. След това трябва да се 
осъзнае, че БАН е концентриран цен-
тър на науката в България и там могат 
да действат всички ползи от тази кон-
центрация. Концентрацията на учени 
в БАН подпомага интердисциплинар-
ността. Така по-лесно могат да се стар-
тират изследвания в актуални научни 
области и да се създават национални 
технологии. Концентрацията на учени 
подпомага пазара на труда – по-мал-
ко вероятно е квалифицираните учени 
да останат без работа. Така специално 
обучавани хора могат да работят за 
благото на обществото, а не – да стават 
таксиметрови шофьори, например. 
Концентрацията способства за интен-
зивния обмен на информация между 
институтите на БАН. Затова там нау-
ката може да се развива много бързо 
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и това бързо развитие може да бъде 
положено в основата на възстановява-
нето на технологичния потенциал на 
България. И това дотук са само пре-
димства, свързани с концентрация-
та. А има и много други. Изводът е 
елементарен:  Политици, пазете 
и развивайте БАН! Това следва от 
идеите на изследователите на концен-
трационните процеси в икономиката, 
от чиито среди е излъчен и Нобелови-
ят лауреат.   

Заключение
Историческото развитие е било тако-
ва, че днес ни изглежда, че съществува 
силна връзка между дохода на глава 
от населението и географските усло-
вия в Западна Европа – умерен кли-
мат, плавателни реки, концентрация 
на население около морските брегове. 
Тези фактори са били катализатор за 
икономическото развитие, но това не 
означава, че по-южна страна без излаз 
на океан, с достъп до добри пътища и 
евтин въздушен транспорт, не може да 

избяга от капана на икономическата 
изостаналост и да се развие, отивайки 
към по-добро икономическо състоя-
ние. Може. И България може!  
И нека завършим отново с мисълта на 
Кругман: Процесите на концентрация 
водят до печеливши и губещи на ниво 
нации. Затова основната задача на 
политиците е тяхната нация да 
не се окаже губеща. Как се реша-
ва тази задача в България? Приказки 
много. Резултати – българските ре-
гиони са сред най-бедните в Европа и 
дори най-бедният регион в Евро-
пейския съюз е български. Явно 
задачата се решава лошо. Въпросът 
е – налице ли е желание задачата да 
се решава по-добре? Защото, ако е на-
лице желание, възможности вече има. 
БАН има математическия капацитет 
да направи това. Съвместната ни рабо-
та с икономисти и от БАН показва, че 
БАН има и научния капацитет откъм 
страната на качествени икономисти. 
Остава отново ясно да кажем състоя-
нието на нещата и да апелираме към 
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политиците. Време е за ново ми-
слене и за нови подходи. Подхо-
дът, описан тук, е основан на тясното 
взаимодействие между математика-
та, икономиката и географията, за да 
се постигне ефективно регионално и 
национално икономическо развитие. 
Подходът е проверен, оценен и награ-
ден с Нобелова награда по икономика. 
С този подход водещи европейски уче-
ни работят за  формулиране на страте-
гии за намаляване на икономическите 
различия между регионите в ЕС. 

Използвайки този подход, Бъл-
гария може да се превърне в Хик-
сландия. 
А алтернативата може да се назо-
ве с една дума – Игрекистан.
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За днешните германски иконо-
мически успехи и тяхната пре-
дистория

Фиг. 1. Един образ от злато. И защо 
ли? Какво толкова е направил този 
човек за Германия? Ами превърнал я 
е от разорена, съсипана и разрушена 
държава в икономическа свръхсила 
и е заложил основите на днешната 
германска икономическа доминация 
в Европа.

Германците са прагматични хора 
и ако решат да направят нечий 
образ от злато, то основанията 

им са много сериозни. Преди няколко 
дни Ангела Меркел пак спечели избо-
рите в Германия. С право ще кажете, 

че зад тази победа стои добре смазана 
партийна машина със стабилна про-
грама, включително и в областта на 
икономиката. Но я да се върнем назад 
във времето и то в годините на разру-
хата след Втората световна война. Кой 
заложи основите на успешната ико-
номическа политика на партията на 
Меркел и на Германия? Откъде тръгна 
всичко? Отговорът е прост – от екипа 
на човека, чийто златен образ гледа-
те на фиг. 1. – Лудвиг Ерхард. Сега ще 
поговорим за него. 
Как нашенската глупост и траге-
дия ме подтикнаха да започна да 
пиша тази статия
Причините да започна да пиша тази 
редове са две. Най-напред, докато го-
ворех за парите и щастието на тазго-
дишния фестивал на науката, един от 
слушателите ми каза, че няма какво 
аз, неокейнсианецът, да говоря за Ер-
хард, защото той бил неолиберал. Гле-
дай ти, какви вицове ходят сред хора-
та, казах си. За да ви покажа веднага, 
каква е истината, ето ви няколко цита-
та от самия Ерхард:

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

Автор: Николай К. Витанов
Институт по Механика на БАН

Лудвиг Ерхард: архитектът на 
германския икономически колос

Статия от брой 60 на сп. “Българска наука”
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Свободата без чувство за отго-
ворност води до извращения и 
хаос.
Лудвиг Ерхард

Аз не съм склонен да приемам безпре-
кословно и на всяка фаза от иконо-
мическото развитие ортодоксалните 
правила на играта на пазарната ико-
номика, а именно, че само търсенето 
и предлагането определят цената и че 
поради това ръководителят на народ-
ното стопанство трябва да се въздържа 
от всякакво вмешателство в областта 
на цените на всяка фаза от икономи-
ческото развитие.  
Лудвиг Ерхард
 
Неолиберализъм ли? Да, ама не! В до-
пълнение, отбелязвам, че Ерхард има 
докторат по икономика и неговият на-
учен ръководител нарича концепция-
та на Ерхард „либерален социализъм“. 
У-у-пппс, забранена думичка написах. 
Хайде да спра дотук и да приемем наз-
ванието, което самият Ерхард й дава 
на тази концепция – социална пазар-
на икономика.
Следващата причина да почна да 
пиша бе доста по-прозаична. В една 
неделя на  август 2013 г. бързайки за 
една среща, влязох в един магазин за 

хранителни стоки в квартала. В мага-
зина се сблъсках с бедността – една 
млада жена, зле облечена и очевидно 
безработна, стоеше кротко до врата-
та и чакаше някой да се смили и да й 
даде някоя стотинка, вероятно за да 
си купи хляб. Бях поразен – жената 
изглеждаше доста интелигентна и не 
беше от етническо малцинство. На-
строението ми се развали. След като 
приключих със срещата и се прибрах 
в къщи, включих телевизора. Там по 
един от каналите па-а-ак се бяха наре-
дили неолибералните „видни българ-
ски икономисти и политолози“  и гра-
чеха ли грачеха за десетхиляден път 
все същите догми, които провалиха 
българските държава, общество и ико-
номика в последните 24 години. Гле-
дах ги тези юнаци и ги сравнявах с бе-
дното момиче в магазина.  Помислих 
си колко ли гладни и бедни българи 
могат да бъдат нахранени с парич-
ките, които тези „корифеи“ папкат. 
Рекох си – браво на международните 
концерни, които са ги наели тези юна-
ци да пеят неолибералните песни и 
им подхвърлят по някое доларче през 
фондацийки затова, че поддържат по-
литиката на смачкване на собствения 
си народ. Но дали пък да се хабя да ги 
презирам същите тези юнаци и юна-
кини, много от които прекарали пре-
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красно номенклатурно детство, а сега 
първи демократи, дрънкащи врели-
те-некипели глупости на неолиберал-
ната идеология. Но, както вече много 
съм писал, парите управляват света 
и като пуснеш доларче където тряб-
ва, ще чуеш неолибералната песнич-
ка, при това услужливо изпълнена 10 
пъти, щото цената на живите машини 
за дрънкане на глупости у нас е ниска. 
Та спрях телевизора и твърдо реших,  
насред идеологическата смрад, с коя-
то ви заливат от екраните, да ви разка-
жа за делото на Лудвиг Ерхард.

Лудвих Ерхард и благосъстояние-
то за всички

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

Фиг. 2. Откъде тръгва Германия след 
Втората световна война.

Стартовата позиция на Ерхард я виж-
дате на фиг. 2. А какво е положение-
то 10 години по-късно – през 1955 г, 
се вижда на фиг. 3.  Е, как стана но-
мерът? Каква е схемата? – ще попита 
учуденият нашенски тарикат. Хайде 
да почнем първо с човека, а после ще 
ви кажа и „схемата“.
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Фиг. 3. Германия – 1955 г.

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

Фиг. 4. Лудвиг Ерхард.

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

Фиг. 5. Ерхард и книгата, която об-
съждаме по-долу.

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

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

Нека сега поговорим за книгата на 
Ерхард „Благосъстояние за всички” 
– фиг. 5.  Веднага отбелязвам, че тук 
няма да се спра на значителна част от 
текста към края на книгата, а именно 
на възгледите на Ерхард за външната 
търговия. Може би ще дойде ден, ко-
гато дотолкова ще сме си поставили 
в ред националната икономика, че да 
седна и да напиша нещо и за това. А 
може и да не дойде такъв ден. Във все-
ки случай, на вас вероятно сега ви е 
доста по-интересно как екипът на Ер-
хард е повел западната част на Герма-
ния от състоянието, показано на фиг.2 
към състоянието от фиг. 3.
Интересни, че даже и много интерес-
ни са възгледите на Ерхард, върху 
които той изгражда концепцията за 
социалната пазарна икономика. А те 
са следните: 
На човека, пише Ерхард, му е необ-
ходимо физическото съществуване 
като основа на неговото всестранно 
духовно и умствено развитие. Също-

то е и с целия народ. Стопанството е 
необходимата основа за постигане на 
непосредствените и крайните цели на 
едно общество. Ето защо стопанството 
трябва да е достатъчно здрава основа, 
за да няма болести и разложение в на-
родния организъм. Определянето на 
духовния, моралния и материалния 
облик на стопанството е дело на поли-
тиката и грижа на обществото. 
Човек осъзнава значението на своята 
личност и своето човешко достойн-
ство само тогава, когато върху него не 
тежат материални грижи, всекиднев-
ни нужди, когато материалните нуж-
ди са удовлетворени и поради това не 
играят главна роля.
Социалният смисъл на пазарната ико-
номика се заключава в това, че всеки 
успех на икономиката, всяко дости-
жение на технологията и рационали-
зацията, всяко повишение на произ-
водителността на труда е за благото 
на целия народ и служи за по-добро 
удовлетворяване на нуждите на потре-
бителите.
В центъра на моите политико-иконо-
мически представи, споделя Ерхард, в 
центъра на моето възприемане на све-
та, в центъра на всичко случващо се, 
стои човекът. Всичките предприемани 
от мен политико-икономически мер-
ки изхождат от съображения за това, 
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как ще реагират на тях хората и какви 
изводи ще си направят хората от из-
менилите се икономически условия. 
Това, което стана в Германия не бе 
икономическо чудо. Това беше резул-
тат от честното усилие на целия народ, 
на когото бяха предоставени възмож-
ности свободно да прилага инициати-
вата и творческата енергия на човека.
Целта на всяко стопанство, пише Ер-
хард, трябва да бъде освобождаването 
на хората от материалните им нужди. 
Само повишаването на благосъстоя-
нието ще създаде онези условия, кои-
то ще могат да откъснат човека от при-
митивното материалистично мислене 
(а при нас намаляването на благосъ-
стоянието разшири и укрепи прими-
тивното материалистическо мислене). 
Вървейки по пътя на благосъстояние-
то, хората достигат да осъзнаването 
на самите себе си, на своята личност и  
човешко достойнство и се измъкват от 
материалния начин на мислене.
Задачата на министъра на икономи-
ката, според Ерхард, е да застави на-
родното стопанство да покаже такива 
достижения в производителността на 
труда, че хората да могат да живеят 
без нужда и грижи, да могат да придо-
биват имущество и да стават незави-

сими на тази основа и да получат въз-
можност във все по-голяма степен да 
разкриват човешкото си достойнство. 
Именно тогава те няма да зависят от 
милостта на другите и от милостта на 
държавата. 
Успешният министър на икономика-
та успява да съчетава икономическия 
здрав смисъл и научните изводи, от 
една страна, и политическата и пар-
тийната воля, от друга страна. 
Трябва да е ясно, че при нарастване 
на производителността на труда и на 
неговата ефективност ще се стигне до 
време, когато човек ще трябва да из-
бира кое е по-ценно за него – да рабо-
ти още повече или на основата на на-
личните си доходи да води по-удобен, 
красив и свободен образ на живот, 
пише Ерхард. Избирайки второто, чо-
век би се отказал от все по-голямото 
потребление на материални блага.    
Я сега си признайте, за кого щяхте да 
си помислите, че е написал това, ако 
не ви бях казал, че е от Ерхард?  Може 
би за тоя от фиг.6. Или може би за 
този от фиг. 7? Едва ли. Май ще е тоя 
от фиг. 6.  
И сега още малко съображения от Ер-
хард. Той счита, че: 
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Фиг. 6. И да се сетите кой е този, не 
споменавайте името му!  Сакън!  По-
ловината „неолиберален елит“ ще 
получи инфаркт, а другата поло-
вина ще побеснее и ще започне да се 
пени.  И държавата ни току-виж, по-
чнала да се оправя.

Фиг. 7. Като гледате цитата, май и 
този няма да се понрави на нашен-
ските „елитни“ неолиберали. 
 
трябва де се бди за свободата на по-
треблението – всеки гражданин да 
има правото в рамките на финансови-
те си възможности да устройва живота 
си според личните си желания и пред-
стави.
Другото, за което трябва да се бди, спо-
ред Ерхард, е свободата на предпри-
емача да произвежда и продава тези 
продукти, които отговарят на търсене-
то, т. е. такива, които предприемачът 
счита, че отговарят на желанията и 
потребностите на купувачите.
Държавата не е нощен пазач, а 
активен участник в икономиката
Нека подчертая, че Ерхард е далеч от 
либералното разбиране на държава-
та като „нощен пазач” на свободния 
пазар. За Ерхард пазарът е средство 
за постигане на социални цели, а не 
е самоцел. Искате ли още – за Ерхард 
пазарът е средство за намаляване и 
премахване на класовите различия и 
за развитие на творческите сили на 
страната. А ето ви и още – за Ерхард 
частната инициатива и свободната 
конкуренция трябва да се съчетават с 
активната държавна роля в икономи-
ката. Искате ли и цитат – ето ви и ци-
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тат:
Концепцията за държавата – но-
щен пазач е отживелица. 

Лудвиг Ерхард

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

Фиг. 8. Какво са имали хората в Гер-
мания непосредствено след войната.

Това, с което се е сблъскал Ерхард в 
Германия след войната, е била повсе-
местната бедност – фиг. 8. А бедността, 
пише Ерхард, е най-важното средство 
за да се застави човек да затъне духов-
но в малките всекидневни материал-
ни грижи. Материалните грижи пък 
правят хората несвободни – те остават 
пленници на своите материални стре-
межи и развитието им като личности 
се забавя и дори спира. И така лесно се 
манипулират. 
Ерхард с очите си наблюдава, как при  
порядъка преди Втората световна вой-
на (което включва времето и преди 
1933 г.) съществува немногочислен 
висш слой, който е можел да си поз-
воли всичко като потребление и мно-
гочислен низш слой с недостатъчно 
висока покупателна способност. След 
войната, пристъпвайки към реоргани-
зацията на германското  стопанство, 
Ерхард решава да работи за  създаване 
на предпоставки за преодоляване на 
горното противоречащо на прогресив-
ното развитие на социалната структу-
ра положение.
И как да стане това? – ами простичко: 
чрез повишаване на производи-
телността на труда чрез конку-
ренцията, която (внимание!) уни-
щожава всички привилегии, които не 
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се явяват непосредствен резултат от 
повишена производителност на тру-
да. Конкуренцията, пише Ерхард, не 
позволява да угасне личния стремеж 
на всеки към трудови достижения и 
на нейна основа може да се постигне 
увеличаване на работните заплати на 
трудещите се на основата на повиша-
ване на производителността на труда.
Чрез поддържане на стабилност 
на валутата и недопускане на ин-
флацията да подяжда благосъс-
тоянието на народа 
Значи – повишаване на производи-
телността на труда и конкуренция, а не 
смазване на националните научни из-
следвания и създаване на частни мо-
нополисти. Е, сега ви е ясно, че чуру-
ликащите от телевизионните екрани 
неолиберални „корифеи“ се стремят 
да ви вкарат в главите нещо различ-
но от социална пазарна икономика. И 
полека почва да ви става ясно, защо 
повечето от нас сме бедни, тоест няма 
благосъстояние за всички. 
И тъй, Ерхард вижда идеалната со-
циална пазарна икономика по след-
ния начин: при нея има нарастване на 
производителността на труда и нара-
стване на продукцията,  повишаваща 
се номинална работна заплата и при 
това цените са стабилни или даже па-
дат – така се постига благосъстояние 

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

Фиг. 9. Производството да се увели-
чава, производството-о-о, а не да 
разсипваме, каквото е построено и 
работи и други шменти-капелини, 
препоръчвани ни от „изтъкнати“ го-
лобради „именити“ български иконо-
мистчета, напапагалили Хайек или 
Милтън Фридмън. 

Икономическата експанзия е това, 
което дава възможност на бедните да 
се приобщят към благосъстоянието – 
фиг. 10. Политиката на икономическа 
експанзия е и ключ към понижаване 
на данъците. Но за намаляване на да-
нъците е необходимо държавните раз-

ходи да не нарастват или да нарастват 
бавно, а производителността на труда 
да нараства много по-бързо.
Но, пише Ерхард, следва ли да при-
знаем стремежа към икономическа 
експанзия за постоянен фактор с опре-
делена величина във всички фази на 
обществено развитие и еднакво гръм-
ко да провъзгласяваме това положе-
ние? И Ерхард отговаря така: Докато 
експанзията върви ръка за ръка с иде-
ята за повишаване на производител-
ността на труда и оттук с повишаване 
на стандарта на живот, е налице пъл-
на хармония. Когато обаче експанзия-
та почне да се свързва с други идеи, то 
идеята за експанзия губи моралното 
си основание.

Фиг. 10. Всяка нова фабрика подпома-
га икономическата експанзия.

Ама как и защо да се увеличава произ-
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водството? Ами трябва да се увеличава 
така, че да удовлетворява потребител-
ски нужди (да ме извинят специали-
стите, но нивото на икономическа кул-
тура у нас падна тъй ниско, че трябва 
да ги пиша и тези неща). А появата  на 
стремеж за удовлетворяване на нуж-
дите на потребителя променя характе-
ра на капиталовложенията – от капи-
таловложения, насочени към просто 
разширяване на производствените 
мощности към капиталовложения, 
насочени към удовлетворяване на 
нуждите на потребителя. 

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

Фиг. 11. Конкуренцията за повишава-
не на производителността на труда 
е в основата на икономическия успех.

Много е важно затова да има анти-
картелно законодателство и да се 
полагат усилия родното произ-
водство да не стане жертва на 
чуждестранни картелни споразу-
мения (Прочетохте ли го това 
подчертаното?!!! – ама добре 
ли го прочетохте?  Ерхард май 
говори за защита на национал-
ното производство. Помнете – 
националното производство е 
нашият кораб в глобалния оке-
ан. Без него ние сме едни удавни-
ци, оставени на безмилостта 
на вълните).  
Ако благосъстоянието за всички е цел, 
пише Ерхард,  то благосъстояние чрез 
конкуренция е пътят за постигане на 
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целта. 

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

Фиг. 12. Легендарната валута. Я по-
гледнете годината! А сега сещате 
ли се, кой е архитектът на стабил-
ността на германската марка?

В допълнение, казва Ерхард, трябва 
да се противодейства решително на 
посегателствата на стабилността на 
валутата – фиг. 12, защото социалното 
пазарно стопанство е немислимо без 
стабилна валута. Друго важно нещо 
е стабилността на цените, важен еле-
мент за което е заплатите да не растат 

по-бързо от производителността на 
труда. И сега внимание – трябва да се 
наказват и тези, пише Ерхард, които 
се опитват да предизвикват инфла-
ция, за да изплащат по-лесно креди-
тите, които са взели. Достатъчно ясно 
го е казал човекът, нали?  
Ерхард твърдо се грижи за стабил-
ността на националната валута и ре-
шително отхвърля възможностите за 
икономическо развитие, базирани на 
инфлацията – например да обезценим 
валутата, че да подобрим конкурент-
носпособността. Не, казва Ерхард, 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т т а 
трябва да се подобрява чрез на-
учно-технически постижения, 
а не чрез трикове като обезце-
няване на валутата, защото 
това води до намоляване на бла-
госъстоянието на гражданите. 
И накрая, ето ви и нещо практическо 
от Ерхард: внимателното разширява-
не на кредитирането и внимателното 
намаляване на данъците подпомагат 
намаляването на безработицата, без 
да се посяга на стабилността на нацио-
налната валута.

И какво да прави обществото, 
ако иска социална пазарна ико-
номика?
Те принципите са хубаво нещо, но и 
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обществото трябва да се понапрегне, 
ако иска да ги приложи. Не става само 
с псуване с мазна от олиото в салатка-
та уста пред телевизора, докато се пие 
ракийката и се хапва  мезенцето – фиг. 
13. 

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

Трябват и истински действия. Какви?  
Трябва принципите на социалната па-
зарна икономика да могат да се нало-
жат, а за това обществото трябва да е 
готово да ги постави по-високо от его-
истичните частни интереси на отдел-
ни групи.
 Обществото трябва да има ясна пред-
става, какво е мястото на организира-
ните групови интереси в общата на-
родна и държавна структура и да не 
позволява която и да е група да изис-

ква от народното стопанство повече, 
отколкото то може да даде. Защото ако 
някоя такава група успее да извлече 
някакво преимущество, пише Ерхард,  
то е за сметка на другите групи, които 
не могат да защитават своята гледна 
точка с такива методи за масово въз-
действие. 
Икономическият разцвет, пише Ер-
хард, е тясно свързан със съдбата на 
държавата. Успехът на всяко прави-
телство и на всяка държава е свързан 
с успеха на тяхната икономическа по-
литика. А важен елемент от успеха на 
икономическата политика е успешна-
та данъчна политика, която не трябва 
да се превръща в средство за предос-
тавяне на привилегии или чрез нея да 
се влияе по нежелателен начин върху 
икономиката. 
Трябва де се създават истински и 
устойчиви работни места, а не такива, 
с които временно се отбива номера. 
Добри позиции в световното стопан-
ство могат до се постигнат при по-
вишаване на производителността на 
труда при наличие на свободна кон-
куренция и при запазване на стабил-
ността на валутата. 
Обезценяването на валутата води до 
мними успехи според Ерхард – това 
води до изпразване на джобовете на 
вложителите и от лишаването им от 
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честно заработените от тях пари. 

Ерхард и държавната регулация

Фиг. 14. Лудвиг Ерхард и още някой, 
дето разбира от силна държава. 
Ами, ами, ще кажете. Ама я вижте, 
тоя отдясно бил ли е кмет на Кьолн 
през 1933 г. и още бил ли е председа-
тел на Държавния съвет на Прусия 
(да, на Прусия). И нали още помните, 
че от 1942 до 1945 г. Ерхард доста е 
анализирал икономиката по време-
то на Хитлер. Пък после ми разпра-
вяйте, че тия двамата не знаели 
какво е силната държава.
Едно да е ясно -  Ерхард  навсякъде 
използва силата на държавата, за да 
защити националната си социална 
пазарна икономика – фиг. 14. Нещо, 
което трябва да звъни като камбана в 
ушите на българските икономисти. И 
то всеки път, когато някой им кудку-
дечи, че пазарът трябва да бъде оста-

вен без никакви намеси и регулации и 
сам ще оправи всичко. Да, ще оправи 
– ама друг път. 

Фиг. 15. То и войната никой не я знае 
накъде ще върви. Но планове се пра-
вят. Малък пример (от Германия) 
– общ план на сухопътна офанзива. 
От кого е и за коя година е виждате 
сами. 

Нека отбележим още нещо. На доста 
места в книгата си Ерхард отбеляз-
ва, че е против твърдото планиране, 
при което се предписва кое къде и 
как трябва да става. Натъртвам – Ер-
хард не е против планирането изобщо 
(иначе какъв германец ще е – фиг. 15), 
Ерхард е против твърдото планиране, 
което сковава стопанската инициати-
ва, ограничава конкуренцията и пред-
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писва на потребителя какво да потре-
бява. 
За поддържане на динамиката на на-
родното стопанство Ерхард препоръч-
ва да се използват движещите сили 
на конюнктурата – стремежът към 
рационализации, стремежът към ка-
питаловложения и готовността да се 
разширява потреблението (на родни 
стоки).  Но най-доброто решение, спо-
ред Ерхард, е държавата всячески да 
стимулира повишаването на произво-
дителността на труда. Това е свързано 
с капиталовложения, насочени към   
повишаване на производителността 
на труда. При това, пише Ерхард, це-
ните трябва да са стабилни, за да може 
увеличаването на доходите и на спес-
тяванията на хората да водят до пови-
шаване на благосъстоянието им. Дос-
та работа за държавата има, а? Която 
не се върши у нас. Защото вярвате на 
голобради сополанковци, които ви ка-
канижат това, което са начокали от гу-
рутата си – че държавата трябва да се 
маха, да се маха, да се маха (че да не 
пречи на корпорациите от страните на 
гурутата).  Винаги съм казвал – тегле-
те им на тези „разбирачи“ един крачен 
съвет в подгръбначната област  и си 
пазете държавата. 
Ерхард счита, че една стопанска поли-
тика може да бъде одобрена само ако 

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

ламента и правителството.  Ерхард 
пише, че така е и в други страни по 
света и че тази работа е източник на 
доста кризи на съвременността.  На-
лице е 

Фиг. 16. Как някои кръгове си гледат 
интереса за сметка на обществото 
и икономиката.

истинска борба между икономически-
те кръгове и други групи, от една стра-
на, и правителството, от друга страна. 
Правото за окончателно решение оба-
че е на държавните органи (затуй у нас 
икономическите кръгове и групиров-
ки гледат да поробят държавата).
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За държавата и привилегиите на 
социалните групи 
Според Ерхард, държавата не трябва 
да предоставя привилегии на отделни 
групи. Ако народното стопанство про-
цъфтява като цяло, то процъфтяват и 
всички отрасли и групи в областта на 
стопанството. Недопустимо е да се от-
стъпва на отделни искания на опреде-
лени икономически кръгове и защото 
стопанското битие е взаимосвързано, 
пише Ерхард, – всяко отделно меро-
приятие в народното стопанство води 
до последствия даже в тези области, 
които съответното мероприятие не за-
сяга пряко. 
Преимуществата, предоставени на 
една група подбужда друга група да 
иска подобни неща, което скоро из-
вежда цялата система на пътя на раз-
пада и я отклонява от единствения 
път, водещ към благополучие на ця-
лото общество. Опитите за получава-
не на привилегии от дадени групи са 
опит за избягване на трудностите на 
конкуренцията и често са свързани с 
желание съответната група да получи 
по-висока част от народно-стопанския 
доход, отколкото частта, съответства-
ща на нейното икономическа произ-
водителност.  
Ерхард за правилата на играта, сред-
ната класа, предприемачите и тяхната 

отговорност
Предприемачите, имуществените сло-
еве, трябва да имат чувство за отго-
ворност. Да си отговорен за икономи-
ческата политика означава да носиш 
отговорност пред целия народ. Затова 
най-големите предприемачи, в чиито 
ръце са най-крупните средства за про-
изводство трябва да имат най-голяма 
отговорност и да правят най-големи 
жертви за общото благо и да имат най-
голямо съзнание за отговорност.  
Нито една област на стопанството има 
право на привилегии. Стопанството 
е сума от частни интереси. Въпросът 
е тези интереси да бъдат регулирани 
така, че да бъдат насочвани по пътя на 
общото благо – доста интересна мисъл 
на Ерхард. А държавата, казва Ерхард, 
е висшият арбитър и тя определя пра-
вилата на играта.  Леле, леле, леле – и 
тоя човек според някои бил неолибе-
рал!!!!!
Ерхард има доста интересни схва-
щания за икономическата свобода.  
Предприемачът, казва той, отговаря 
за своето предприятие – той може да 
настоява неговите действия да бъдат 
максимално свободни от указания от 
страна на държавата  Но отговорност 
за стопанската политика носят не 
предприемачите, а държавата. Затова 
държавата трябва да се меси мини-
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мално в работите на предприемачите, 
но предприемачите трябва да са на-
ясно, че не те, а държавата определя 
стопанската политика. И момчетата 
„предприемачи“ по източна Европа 
в последните 25 години се юрнаха да 
овладеят държавата, за да наложат 
частните си интереси над обществото. 
И това води до кризи, катастрофи и 
провали.  
Ерхард отделя голямо внимание на 
средната класа. Според него качест-
вата, които представляват висша цен-
ност за средната класа са:  чувство за 
лична отговорност за своята съдба, не-
зависимо съществуване, решение да 
се обезпечи собственото съществуване 
със собствена трудова дейност и жела-
ние за самоутвърждаване в свободно 
общество и свободен свят. Всичките 
опити да се ограничи тази свобода, 
да се подрони тази мъжествена реши-
мост за съществуване, да се понижи 
ценността на самостоятелността и на 
индивидуалната трудова дейност не 

дават никаква опора на средната кла-
са, а са удар по нея. С такива действия 
от средната класа ще остане група от 
хора, изискващи защита, за да могат 
да живеят малко по-добре от другите. 
Затова държавата не бива да се меси 
прекалено в предприемаческата дей-
ност. С други думи – не ги стискайте 
за гърлото, оставете ги да дишат, да се 
развиват и конкурират за по-висока 
производителност на труда – от това 
обществото, на настоящия си етап на 
развитие, ще има повече печалби, от-
колкото загуби.
Ерхард за регулацията на търговската 
дейност, монополите и подриването 
чрез картелизация на сложния ком-
плекс, наречен свобода
Търговската дейност, пише Ерхард, 
трябва да се регулира, за да се защи-
ти конкуренцията в нея в пълен обем 
и при всякакви обстоятелства. Ерхард 
смята, че търговията трябва да служи 
на потребителя. 
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Фиг. 16. Конкуренцията може да е 
много полезна. Но трябва да се вни-
мава – картелите могат да унищо-
жат конкуренцията.

Кога една икономическа политика 
може да се нарече социална? Ерхард 
пише, че една икономическа политика 
е социална тогава и само тогава, кога-
то тя способства за това, че стопанския 
прогрес, повишаването на производи-
телността на труда и увеличението на 
продукцията се извършват така, че да 
са в полза на потребителя. Най-добро-
то средство за постигане на тази цел в 
рамките на свободен обществен строй 
е била и си остава конкуренцията – тя 
е главният опорен стълб на тази сис-
тема – фиг. 16. Ето защо трябва да се 
води упорита борба със стремежа за 

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

Фиг. 17. Икономическата власт е дос-
та високо в йерархията на власти-
те. Виждате ли?

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

нипулираните цени не са повече ори-
ентир за другите производители, мо-
гат да нанесат ущърб на потребителя 
и да доведат до грешни капиталовло-
жения, а  също и да нанесат ущърб на 
техническия и стопанския прогрес. 
За да се противопостави на вредните 
страни на концентрацията на иконо-
мическо могъщество, една държава 
трябва да отстранява, доколкото е въз-
можно, факторите, нарушаващи хода 
на пазарните операции, а именно – 
да запазва свободната конкуренция 
в максимален обем, а на тези пазари, 
където конкуренцията не може да 
бъде напълно осъществена, да се пре-
пятстват злоупотребите на мощните 
икономически групировки. И накрая 
трябва да се учреди държавен ор-
ган за контрол, който ако трябва 
да оказва влияние и на хода на 
пазарните операции.  
Борбата с картелизацията е централен 
проблем на икономическия строй на 
Германия, пише Ерхард. Социална-
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та пазарна икономика може да бъде 
гарантирана само тогава, когато по-
добрите технологични и икономиче-
ски постижения бъдат предпочетени 
пред по-малко удовлетворителните. 
На тази основа може да се обезпечи 
най-благоприятно обезпечение на по-
требностите на потребителя от гледна 
точка на количество, качество и цена 
на стоките. 

Фиг. 18. Не прилича много на кабине-
тен теоретик, нали.

Ерхард обаче е реалист – фиг. 18. 
Принципът на чистото съревнование 
(на чистата конкуренция),  пише той, 
не може да бъде напълно осъществен. 
Теоретичната схема на свободната 
конкуренция, на практика, винаги се 
смесва с други елементи и губи често-
тата си. 
Пазарът е незаменим барометър – там 

милиони потребители самостоятелно 
определят своите потребности, нами-
райки на пазара точно това, което им 
трябва. Но, пише Ерхард, глупаво е да 
се предположи, че стотици хиляди сво-
бодни предприемачи никога не гре-
шат в действията си. Ето защо някои 
стоки ще са твърде много на пазара, а 
други ще са твърде малко и невинаги 
количеството и качеството на стоките 
ще са релевантни на търсенето. Освен 
това потребностите и търсенето на по-
требителите могат да се менят твърде 
бързо. За да се хване на фокус бързо 
променящото се търсене и потреб-
ности, предприемачите трябва да са 
в състояние да насочват цялата своя 
воля и честолюбие, за да заемат пра-
вилната позиция на пазара и да пред-
лагат на клиентите най-доброто. Така 
предприемачите се борят за позиции 
на пазара и в тази борба да се изключи 
функцията на определяната на пазара 
цена е просто невъзможно, казва Ер-
хард. И предприемачът няма никаква 
гаранция, че ще може да покрие раз-
ходите си. Но предприемачът може да 
отстоява правото си на съществуване 
само дотогава, докато е готов: 
да изпълнява функциите на свободен 
предприемач 
да поема всичките рискове, свързани 
с това и да се съревновава с другите 
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предприемачи на пазара. 
Когато предприемачът се опита чрез 
колективно съглашение с други пред-
приемачи да намали предприема-
ческия риск и да прехвърли своята 
отговорност на обединение от прие-
мачи (картел) или на отрасъл, то той 
вече няма право да настоява самосто-
ятелно да управлява предприятието 
си – щом картелът може да участва в 
управлението на предприятието, то 
същото право имат и работниците, и 
държавната администрация. Създа-
вайки картели, предприемачът се пре-
връща в изпълнител, в чиновник, и 
напълно може да бъде заменен (дори 
с чиновник от държавната админи-
страция !). Решенията може да почнат 
да се взимат от някакъв колектив и 
отношението на обществеността към 
предприемачите може коренно да се 
промени, пише Ерхард. Така, създа-
вайки картели, предприемачите под-
риват самите основи на своето съсло-
вие. Склонността към картелизация 
нараства особено когато икономика-
та расте бавно или има състояние на 
насищане на пазара. Тогава картели-
те се създават, за да се предотвратява 
криза на свръхпроизводство или да се 
намаляват конюнктурните и структур-
ните последици от тази криза. Ерхард 
пише, че картелизацията не води до 

предотвратяване на кризите, нито пък 
се справя добре с тях. На предлагане-
то на стоката на пазара, пише Ерхард, 
противостои покупателна сила в опре-
делен обем и ако чрез картелизация 
за дадена гама стоки се привлече по-
голяма покупателна сила отколкото 
тази сила би била в условията на сво-
боден пазар, то в други области поку-
пателната сила ще намалее и там ще 
се появят проблеми. 
Единственото, което защитават кар-
телите, според Ерхард, са непроиз-
водителните работни места и по този 
начин намаляват международната 
конкурентоспособност на съответната 
национална икономика. Разцветът на 
картелите, пише Ерхард, води до по-
вишаване на безработицата и до нама-
ляване на жизнения стандарт. 
Картелите не защитават средната кла-
са – те я изтикват от пазара, тъй като 
привличат покупателна сила и за кон-
куренцията остава по-малко покупа-
телна сила. (И става дума не само за 
родните картели, но и за междуна-
родните картели и монополи, дейст-
ващи на наша територия). 
Картелизацията е заплаха за тези от-
расли на народното стопанство, в 
които има малка диференциация на 
стоките – като производството на су-
ровини – селскостопански и други. Го-
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лямата диференциация на продуктите 
затруднява съглашенията за картели-
зация. Една от целите на картелиза-
цията е да се осигури продажбата на 
собствената продукция чрез привли-
чане на покупателна способност за 
сметка на стотиците хиляди малки и 
средни предприятия, чиито собстве-
ници са представители на средната 
класа. Тези малки и средни предпри-
ятия са обикновено в преработвател-
ната промишленост, в търговията и 
занаятите и производствата на стоки 
за широко потребление. Тъй като по-
купателната способност е ограниче-
на, бързото увеличение на картелна 
продукция отвлича покупателна спо-
собност от предприятията от средната 
класа и я отслабва, намалява и унищо-
жава. Изводът е прост – ако искаш да 
помогнеш на националната си средна 
класа – бий картелите.

И още нещо важно:
Нека по-способният в инова-
циите предприемач има пре-
имущество пред по-малко 
способният на полето на кон-
куренцията, неограничено от 
картели. Ако това  преиму-
щество не може да функциони-
ра, то свободното предприема-
ческо стопанство не може да 

съществува.
Лудвиг Ерхард

Където няма истинска и свободна кон-
куренция, настъпва застой, пише Ер-
хард,  повишаването на производи-
телността на труда спира и не може 
да се осъществи идеята на социалната 
пазарна икономика – заедно с растя-
щата производителност на труда да се 
понижават цените на стоките и да се 
обезпечава по този начин повишение 
на реалната работна заплата. Ерхард 
смята, че е неправилно работодатели-
те да се съпротивляват на повишаване-
то на работната заплата при нараснала 
производителност на труда. Напро-
тив, пише той, добре е и от стопанска 
и от психологическа гледна точка, в 
този случай заплатите да растат. При 
това растежът на заплатите не трябва 
да се използва като оправдание за не-
намаляване на цените. Но растежът на 
заплатите трябва да бъде такъв, че да 
не се подбива конкурентоспособност-
та, да не се стига до ръст на цените 
(инфлация), до предотвратяване на 
конкуренцията между предприемачи-
те и до нарушаване на стабилността на 
националната валута. Свободата без 
чувство на отговорност, пише Ерхард,  
води до израждане и хаос!
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Производителност на труда и капитал
Може да се разпредели само това, кое-
то се създаде. Ето защо, пише Ерхард, 
всички социални реформатори най-
напред трябва да установят максимал-
но ефективен стопански ред. 
Повишението на жизненото равнище, 
към което всички ние се стремим тъй 
много, пише Ерхард, е проблем не на 
разпределението, а на производството 
и по–точно е проблем на повишаване 
на производителността на труда. Та 
решението не е в деленето, а в умножа-
ването на (забележете!) национал-
ната продукция, пише Ерхард. С 
разпределението трябва да се внимава 
– не бива да се разпределя повече от 
това, което е в състояние да произве-
де народното стопанство. Енергията 
на народа и на народното стопанство 
трябва да бъде насочена към повиша-
ване на производителността на труда. 
Но повишаването на производител-
ността на труда и свързаната с това ав-
томатизация, пише Ерхард, е свързана 
и с голяма нужда от капитал. Удовлет-
воряването на тази потребност трябва 
да протича с ускорени темпове и по 
пътища, осигуряващи голяма скорост 
на процеса.  А пътищата са три, пише 
Ерхард: 
от свободния пазар на капитали (на 
който и гражданите могат да участват 

при възможност), където капиталът се 
създава от многочислени индивидуал-
ни спестявания. Това е класическият и 
най-здравословният начин за набира-
не на капитал, пише Ерхард. 
Вторият път е финансиране през це-
ните – за сметка на потребителите. 
Този път, според Ерхард, е натъпкан с 
такъв потенциал за социални взриво-
ве, че прилагането му само би довело 
до катастрофа. 
Третият път е свързан с предоставяне 
на капитали от страна на държавата. 
А държавата взима тези пари от граж-
даните посредством данъците. Това 
води до появата на държавата – капи-
талист и до поставяне на гражданина 
в по-голяма зависимост от този капи-
талист. Този път намалява значението 
на основаното на частна инициатива 
народно стопанство и може дори да го 
разруши и унищожи, ако държавата 
стане прекалено силна.
За да се използва ефективно първият 
път, пише Ерхард, трябва да се създа-
дат предпоставки за ефективно капи-
талообразуване. За целта гражданинът 
трябва да е сигурен, че политическият, 
икономическият и социалният строй 
в страната, както и държавата, са ста-
билни. А какво е символ на стабил-
ността? Ами: 
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Символът на стабилността за 
обикновения човек, това са це-
ните на стоките от първа не-
обходимост.
Лудвиг Ерхард
 
Затова дори работните заплати трябва 
да се повишават така, че да не се под-
рива структурата и стабилността на 
цените. Защото каква е ползата запла-
тата ти да расте, когато покупателната 
ти способност намалява.
Дали социалната пазарна икономика 
и повишаването на благосъстояние-
то може да доведе хората до пагубен 
материализъм? Може, ако се забра-
ви целта на социалната пазарна ико-
номика – повишаването на произво-
дителността на труда. Ние не строим 
пирамиди заради самите пирамиди, 
пише Ерхард – при нас всяка нова ма-
шина, всяка пусната в действие елек-
тростанция, всяко ново работно място 
и всички други възможности за пови-
шаване на интензивността на труда в 
края на краищата служат за обогатя-
ване на човека и на всички хора, и на 
по-широки слоеве от народа, и в иде-
алния случай – на целия народ. В на-
родно стопанство, където нищо не се 
произвежда не може да има никакви 
доходи – пише Ерхард. Но не може да 
произвеждаш нещо без да имаш наум 

предстоящото му потребление. 

Ерхард за психологическото въз-
действие върху икономическите 
процеси
 
Човекът е движещата сила на 
стопанството и за икономика-
та е от голямо значение как по-
стъпват хората и по какъв на-
чин действат
Лудвиг Ерхард

Като опитен икономист, Ерхард отде-
ля голямо внимание на човешкия фак-
тор в икономиката. Волята за потреб-
ление на продуктите на националното  
стопанство, пише той, стимулира ук-
репването на стопанските сили, спо-
собстващи за растежа и за стремежа 
към прогрес, стимулира развитието 
на рационализациите и иновациите и 
повишаването на производителността 
на труда.
Спестяванията са важен двигател за 
икономиката и Ерхард обръща взор и 
към тях. Склонността да се трупат спес-
тявания, пише той,  но и готовността 
да се използват тези спестявания за-
висят не в последна степен от уверено-
то и спокойно състояние на умовете и 
от положителната оценка за бъдеще-
то. А подобрението на материалното 
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състояние на работниците се счита от 
Ерхард за абсолютна политическа, со-
циална и икономическа печалба. Как-
вото днес се счита за разкошно, утре 
може да е предмет за всекидневна 
употреба. И заедно с материалните ха-
рактеристики, се изменят и понятията 
относно това, какво е признак на ви-
сок жизнен стандарт и какво придава 
тежест на човека в обществото, и как-
во е източник на социално уважение.  
Ако с помощта на психологически спо-
соби на въздействие се удаде да се по-
стигне изменение на отношението на 
населението към икономиката, то това 
психологично въздействие ще стане 
икономическа реалност и ще започне 
да изпълнява същите задачи, които се 
изпълняват с други мероприятия на 
обикновената конюнктурна политика, 
пише Ерхард. Икономиката, казва Ер-
хард, не живее някакъв свой бездушен 
живот, а се оформя от хората. Ето защо, 

използването на стопанската психоло-
гия може да е ценно и не противоре-
чи на пазарната икономика. Човекът 
е движещата сила на стопанството и 
за икономиката е от голямо значение 
как постъпват хората и по какъв начин 
действат – дали са настроени песимис-
тично или оптимистично, искат ли да 
спестяват или пък да харчат – всич-
ко намира израз в характеристиките 
на икономиката, някои от които, като 
например цените, пряко влияят върху 
начина на действие на хората.
И сега внимание – сега идва употреба-
та на думата ДОПОТОПЕН от Ехрад. 
Ето:

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

Нищо чудно, че реакцията на либе-
ралните икономисти не е била никак 
добра – фиг. 19. 

Фиг. 19. След думите на Ерхард за до-
потопността на манчестърския ли-
берализъм не е чудно, че  са се фабри-
кували такива плакати.  Ама никак 

не е чудно!   

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

Социалната пазарна икономика, пише 
Ерхард, не може да съществува, ако ле-
жаща в основата й идейна постановка 
– готовността да се носи отговорност 
за собствената съдба и да се участва в 
честно свободно съревнование за по-
вишаване на производителността на 
труда, – е подложена на унищожение 
в следствие на предприемане на съм-
нителни мерки за псевдсоциална по-
литика в други  нестопански области.
Не бива държавата да се ста-
рае да огради човека от всички 
превратности на съдбата и на 
живота – от такива храненици 
не може да се очаква да имат  в 
достатъчна степен жизнена 
сила, инициатива, стремеж 
към достижения в производи-
телността на труда и други 
качества, тъй съдбоносни за 
живота и бъдещето на нация-
та.
Ефективна социална политика може 
да има при достатъчен и непрекъсващо 
нарастващ обем на националното про-
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изводство. Тоест икономиката трябва 
да е експанзивна и устойчива. Сумите, 
преразпределяни през социалната по-
литика са значителен фактор в проце-
са на разпределение в народното сто-
панство, ето защо социална политика, 
която е автономна и неутрална по от-
ношение на народното стопанство е 
явление от миналото. 
Социалната политика трябва да се 
строи така, че да не подрива произво-
дителността на народното стопанство. 
Социалната политика трябва да се 
стреми да допълва икономическата 
политика за постигане на целта и за 
достигане на лична свобода на човека. 
Икономическата свобода и застрахов-
ката от всички превратности на съдба-
та се отнасят както огъня и водата. 
Социалната политика трябва да се 
строи така, че да се запазва стабил-
ността на националната валута. За до-
бра социална политика е необходима 
стабилна валута, която да пази соци-
алната политика от инфлацията.
Отделният човек трябва да има от-
говорност за обезпечаване на своето 
бъдеще, на бъдещето на своето семей-
ство и на своите старини, а не на цели 
обществени групи да се дават даром 
блага и пари, което други обществе-
ни групи произвеждат и изкарват. Не 
може едни обществени групи да дър-

жат ръцете си в джоба на други об-
ществени групи.
Стремежът към гарантирана обезпе-
ченост може да доведе до прекалено 
усилване на държавата. Не може ед-
новременно да се иска намаляване на 
данъците и същевременно да се увели-
чават исканията за все по всеобхватна 
социална обезпеченост. Така някои 
категории граждани могат да се пре-
върнат в социални „поданици” силно 
податливи на политически внушения 
от страна на съответната управляваща 
партия, която може да се полакоми, 
например, да използва държавното 
влияние за предизборни цели преди 
избори.

Българското блато
Ще ми се да напиша нещо за България 
и тукашната икономическа политика. 
Но откъдето и да го подхвана, все не се 
получава нищо добро – фиг. 20. 
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Фиг. 20. Български бедняк – „велико 
постижение“ на некадърната иконо-
мическа политика в последните 24 
години. 

Задачата на икономическата полити-
ка, според Ерхард, е да служи на по-
требителя и в съчетание със свобод-
ната конкуренция, свободен избор на 
предмети за потребление и свобода 
за развитие и разцвет на личността 
да водят до най-добри икономически 
и социални успехи. Като гледате фиг. 
20, дали тази задача е добре решена у 
нас. Май не е.
Да видим какво става с трите основни 
елемента на социалната пазарна ико-
номика в нашите условия. 
Повишаване на производител-
ността на труда
Всички бяхте свидетели на това как 
българската наука бе разбита, а бъл-
гарското образование бе унищожено.

Та за какво повишаване на производи-
телността на труда може да става дума? 
А-а-а, инвеститори щели да дойдат и 
те щели да вдигнат производителнос-
тта на труда. Че кой вярва още на това? 
Вместо ние да правим глобализация-
та на основата на национално произ-
водство с висока производителност на 
труда, чакаме на чуждата милостиня. 
Е, навели са се нашите неолиберални 
„икономически гении“ и чакат някой 
чужд инвеститор да ги оправи. И не се 
сещат, че вече са оправени. 

Конкуренцията и борбата с моно-
полите и картелите

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

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

Валутата е стабилна, но това не пови-
шава националната конкурентоспосо-
бност, тъй като производителността 
на труда не расте достатъчно бързо. 
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Доходите не растат и инфлацията по-
дяжда благосъстоянието на населе-
нието.
Логично, никаква социална пазар-
на икономика няма в България. Това 
е зловещата ми диагноза, поставена, 
тъй както са ме учили в Германия – 
честно и безмилостно, дори и да ме за-
сяга и мен.

Умряла ли е вече надеждата?

Фиг. 21. Този човек изправи Германия 
на крака. Въпреки всички трудности.
Погледнете фигура 21. Нима на чове-

ка на нея му е било лесно?  Или пък 
не е имал могъщи недоброжелатели? 
Но се е справил, защото е знаел как-
во прави. А може ли нещо такова да се 
направи и у нас?  Може. Само че пър-
во трябва да се реши един основен въ-
прос – какво ще правим с народа? Ако 
народът и занапред ще бъде скубан и 
щавен, ако от гърба му „националният 
елит“ ще смъква по 2 кожи, то пада-
нето ни в пропастта е сигурно. Но ако 
решим, че народът е нашата армия, с 
която трябва да постигаме успехи на 
полетата на глобализацията, ако се от-
несем човешки с него и го въоръжим 
със знание, то след 10 години Бълга-
рия ще бъде съвсем друга. Тогава иде-
ите на Ерхард ще могат да бъдат при-
ложени успешно и тук. Само, че това 
няма да стане с неолибералната част 
на българския елит. Те се провалиха 
катастрофално и трябва да си отидат. 
Но те са като тумор – докато могат, 
ще смучат силите на народния орга-
низъм. Е, и тази диагноза е поставена. 
А как ще третирате тумора, зависи от 
вас. И какво още? Още три неща. Вся-
чески стимулирайте повишаването 
на производителността на труда и на 
националното производство и го раз-
ширявайте, но така, че да удовлетво-
рява нужди на потребителите. Десет-
ки пъти пиша вече – имате безценен 
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национален инструмент, които може 
да помогне за изследвания, иновации 
и повишаване производителността на 
труда – Българската академия на нау-
ките и нейните институти. Неслучайно 
неолибералните „експерти“ начело с 
един, дето щеше да пляска руснаците, 
а днес им лиже..., ревяха и драпаха да 
я унищожат. Спрете да псувате българ-
ските учени, създайте им добри условия 
за работа и първата предпоставка за со-
циалната пазарна икономика у нас ще 

почне да се реализира. Още, разхлабете 
картелната хватка на врата на българ-
ската средна класа, дайте й възможност 
да диша и оттам ще се появят новият 
Левски, новите Ботев и Вазов, новият 
Стамболов и новият Буров. И накрая 
– дръжте валутата стабилна и търсете 
експанзивни решения за национално-
то икономическо развитие. И след като 
сте си помогнали сами и Господ няма 
да закъснее да ви помогне.

http://nauka.bg
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ЧАСТ 1: 
ДЕМИНГ И ЯПОНЦИТЕ

Приключенията на двама бъл-
гари в Хелзинки или как дой-
де идеята да пиша за Деминг

Странно е понякога развитието на не-
щата в живота. И тъй, в края на поред-
ната конференция, седим си в ресто-
рант „Лапти” в центъра на Хелзинки, 
похапваме си филе от лос и се дивим 
на невероятния му вкус. Санто ни гле-
да и се подсмихва, а до мене Серж от 
Екол Политехник поръчва бутилкa 
след бутилка Chateuneuf-du Pape и не 
ни дава да пием от виното преди да 
са минали 20 минути от отварянето 
на бутилката. Срещу мене седи една 
огромна дървена поставка, на която 
има дроб от северен елен, карпачо пак 
от елен, сушено филе пак от елен, два 
вида хайвер от сьомга, пушено филен-
це от сьомга, нарязано на дребно, пе-
чени шпроти с големина, за която не 
подозирах, че може да съществува, 3 
вида лапландско сирене – с боровин-
ки, без боровинки и не знам с какво 
си още, разбира се всичко заливано 
със сос от боровинки. Започнах да си 
мисля, че цялата тая работа е някакъв 

сън, някаква сцена от „Тримата мус-
кетари” описваща поредния муске-
тарски запой. А може би пък  аз съм 
самият Гаргантюа, а яденето тече към 
устата ми – фиг.1. 

Фиг. 1. Гаргантюа. Деминг казва, че 
за да искаш от някого да работи уси-
лено за твоя полза, трябва да му съз-
дадеш подходящи условия и климат 
за работа. Това правят западняци-
те. У нас откровени некадърници 
вият срещу учените. Резултатите 
са налице. И докато се вие срещу уче-
ните, пак ще са същите. Запишете 
си го някаде. 

Автор: Николай К. Витанов
Институт по Механика на БАН

Организацията, системата и какво се 
крие зад означението 98/2 

Методологията на Уилиям Едуардс Деминг и 
функционирането на японския икономически 

супертигър
Статия от брой 63 на сп. “Българска наука”



www.nauka.bg           549 

„Не може да бъде това” – рекох си, заг-
ледах се по дървените стени на ресто-
ранта, представящ лапландска къща 
и си потърках очите. Търках, търках 
и като спрях да търкам, се огледах. 
Нищо не беще се променило. Сан-
то продължаваше да ми обяснява, че 
днес трябва дя ям филе от лос, защо-
то филето от северен елен го опита-
хме вчера. Срещу мен Олег (другият 
българин) продължаваше полека да се 
занимава с гореспоменатите вкусотии 
(а, да, забравих да спомена и пастета 
от сьомга, тоест пушена сьомга, напра-
вена на пастет чрез пасатор и нищо 
друго към нея), Серж ми наля четвърт 
бутилка от виното в огромната чаша (и 
като си помислих колко струва бутил-
ката от това 7-годишнo френско вино, 
ми стана лошо).  И изведнъж (както 
винаги) насред цялата идилия се поя-
ви един вътрешен глас и ми нашепна 
– „Да, ама утре ще се прибереш в Со-
фия и насреща ти ще застане поред-
ния хвалипръцко, дето и на погребе-
нието на баща си няма да отиде, но се 
е докопал дo висок пост и ще ти каже, 
че си феодален старец, нищо не разби-
раш и никой не те уважава”. Инстинк-
тивно пресуших чашата. В момента, в 
който я оставих на масата, Серж пак я 
напълни и поръча следващата бутил-
ка, която както вече казах, трябвяше 

да стои 20 минути отворена.  „Е, това 
вече е прекалено” – ядосах се на себе 
си и мислите ми отлетяха незнайно 
защо към Япония (вероятно заради 
рибно-октоподно-калмарените пир-
шества, но за това ще ви разкажа друг 
път). И се сетих затова откъде са тръг-
нали японците след Втората световна 
война – фиг. 2 и фиг. 3

Фиг. 2. Атомният дар  за Нагасаки
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Фиг. 3. „Блестящият старт“ на Япо-
ния след войната. Първа картинка 
– инфраструктурата е в абсолютен 
ред, нали така? Втора картинка – и 
никакви проблеми с морала на насе-
лението няма.

И като е отпочнало едно производство 
висококачествeно след войната – май-
ко мила! – фиг. 4.  Да но под фигурката 
на това просто устройство (произведе-
но от Сони. Да, да, това е продукцията 
на Сони след Втората Световна война) 
седи въпросът – защо те така, а ние 
иначе. И тук оставих вилицата, огле-
дах се във веселите лица на колегите и 
реших, че ще ви разкажа защо. Исто-
рията е много интересна и е свързана 
с един американец – Деминг.

Фигура 4. Откъде е започнала Япо-
ния след войната – „чушкопекът” 
на Сони (всъщност е устройство за 

варене на ориз).  Но защо японците 
станаха икономическа суперсила, 
а ние не мръдваме от състоянието 
на  приказване на псувни за БАН и 
за банския чушкопек, и то приказва-
ни от юнаци, чийто акъл не стига и 
един чушкопек да измислят?

Деминг – суперзвезда в Япония, 
пренебрегван в САЩ, докато...

Уилям Едуардс Деминг – фиг. 5,  е ро-
ден на 14 октомври 1900 г. в Сиу-сити, 
щата Айова. През 1921 г. той получа-
ва бакалавърска степен по инженер-
ни науки в универисета на Уайоминг 
и след допълнителни курсове по ма-
тематика започва обучение за магис-
търска степен по математика и фи-
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зика в университета на Колорадо. От 
1925 г. Деминг започва докторантура 
по математика и физика в Йейлския 
университет. Докторската степен по-
лучава през 1928 г. и започва работа 
в селскостопанския отдел на държав-
ната администрация на САЩ. Това 
продължава до 1939 г. Интересното 
е, че през 1936 г. Деминг специализи-
ра статистика в Лондон при „бащата 
на статистиката“ сър Робърт Фишер. 
Но най-силно влияние върху Деминг 
оказва Уолтър Шухарт – фиг. 6, кой-
то въвежда идеята за управляемата и 
неуправляемата изменчивост и за ста-
тистическия контрол на качеството на 
продукцията.

Фиг. 5. „Японците след войната има-
ха само две неща – хора и правилна 
теория. И успяха... “. А правилната 
теория беше тази на Деминг.

Шухарт смята, че на изхода на всеки 
индустриален процес има два вида из-
менения – управляеми (обусловени от 
самия процес в резултат на неговото 
проектиране и реализация) и неуправ-
ляеми (вследствие на източници извън 
процеса, които възпрепятстват осъ-
ществяването на процеса по начин, по 
който процесът би се осъществил, ако 
този вид изменения не съществуват). 
Деминг разширява идеите на Шухарт 
по посока и на други видове процеси, 
като процеси във финансовата сфера, 
в администрацията, в обслужването 
или в управленската дейност и про-
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гнозирането. От 1939 г. Деминг работи 
в Националното статистическо бюро 
на САЩ и прилага концепциите си на 
практика, което води до значително 
намаляване на бумащината в бюрото.

Фиг. 6. Уолтър Шухарт – учителят 
на Деминг. Всъщност генерал Макар-
тър повикал него в Япония. Но Шу-
харт бил болен и изпратил Деминг. 
Останалото може да се опише с ня-
колко думи – надигането на японския 
икономически супертигър. И, както 
казват, е история.

Деминг към японския бизнес-
елит: Ако възприемете моите 
идеи, ще завладеете световния 
пазар за няколко години

От 1942 г. Деминг води  курсове за по-
вишаване на качеството за мениджъри 
на предприятия, свързани с военната 
продукция. Инженерите с удоволствие 
посещавали курсовете, но не и мени-
джърите, тъй като по време на войната 
и след нея продукцията на съответни-
те заводи лесно намирала пазар. За-
това усилията на Деминг не довели до 
желания резултат в САЩ, но... довели 
до желания резултат в Япония, където 
Деминг е извикан от ген. Дъглас Ма-
картър – фиг. 7,  да консултира япон-
ското статистическо бюро. 

Фиг. 7. Страховитият генерал Дъглас 
Макартър – командир на окупацион-
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ните войски в Япония след Втората 
световна война довежда Деминг в 
Япония. Ако е знаел какво ще послед-
ва, вероятно не би го направил. На 
снимката отляво на дясно: генерал 
Макартър, президентът Рузвелт, 
адмирал Честър Нимиц. Хонолулу 
1944 г.

Идеите на Деминг били посрещнати 
радушно от японските мениджъри и 
през 1950 г. той провел серия семи-
нари по статистическо управление на 
качеството като обучил стотици ръко-
водители на японски компании. През 
1951 г. Деминг вече е спечелил за свои-
те идеи японският бизнес елит. „Аз не 
почуках на нито една врата и 
не ми се налагаше да се моля на 
никого“ – с удоволствие си спомня 
Деминг за отношението на японски-
те индустриалци към него. Учредена 
е и награда на неговото име – фиг. 8, 
с която се зачита приносът му за раз-
витието на японската индустрия и за 
усъвършенстването на контрола на ка-
чеството в Япония. 

Фиг. 8. Медалът, връчван в Япония 
към наградата на Деминг. Кога-
то някой ми пищи, че е в топ 100 на 
нещо, аз винаги питам: а дали обра-
зът ти е на медал от злато, а името 

ти приживе е дадено на една от най-
престижните награди в Япония?

Деминг вярва, че неговата методо-
логия ще доведе до завладяването на 
световния пазар от японския бизнес. 
Японците като практични хора, от-
начало не са толкова оптимистични. 
Но те чувствали, че идеите на този 
чужденец са ценни, а и нямали как-
во да губят – японската индустрия 
била срината във войната. И решили 
да опитат.  Какъв бил резултатът 
ли – ами ето цитат от един аме-
рикански министър на икономи-
ката – „Обливам се в пот като чуя 
думата МЕТI (името на японско-
то министерство на икономиката 
и международната търговията)“.  
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Както казва Деминг: „Те промениха 
световната икономика“.

Ренесансът на Деминг в САЩ

В САЩ до средата на 70-те години на 
XX век Деминг е неизвестен в упра-
вленските среди на американските 
фирми.  По-известен е в средите на 
американските статистици, но не и 
заради работите му в областта на ста-
тистическото управление на иконо-
мически организации. Ренесансът на 
Деминг в САЩ започва, когато прези-
дентът на Nashua Corporation Уилиям 
Конуей, в чийто състав влизала япон-
ската фирма Ricoh научава за японски-
те мениджърски практики и че най-
уважаваната бизнес-награда в Япония 
се нарича Deming prize. Японците ува-
жавали страшно много Деминг,  цере-
монията по връчването на наградата 
се предавала в най-гледаното време по 
най-големите телевизионни канали, а 
спечелилата фирма веднага излагала 
пред парадния си вход огромно брон-
зово копие на наградата. „Какво става 
тук и кой е този Деминг?!“ – питал се 
Конуей. Докато разбрал, че икономи-
ческите успехи на японците се дължат 
на статистическия контрол на качест-
вото на продукцията, който бил въ-
веден след Втората световна война от 

американеца Уилиям Деминг. За кое-
то Деминг станал първият америка-
нец, награден от японския император 
с ордена на Благодатното съкровище, 
удостояването с който в Япония се 
считало за изключително признание.  
И като се прибрал в САЩ, Конуей  вед-
нага наредил да се провери дали такъв 
човек съществува и ако съществува, 
дали е още жив. След което практика-
та на фирмения мениджмънт в САЩ 
започнала да се променя.  Дотолкова, 
че Деминг получил огромно количе-
ство, награди, ордени и медали, дори 
и от ръцете на Роналд Рейгън. 

ЧАСТ 2. 
ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМИНГ. 
СМЪРТОНОСНИ БОЛЕСТИ И 
ЧЕСТИ ГРЕШКИ В ОРГАНИЗА-
ЦИЯТА

14-те приниципа на Деминг

Деминг налага концепцията „менидж-
мънт на основата на плодотворното съ-
трудничество  или – всички печелят“ 
вместо силно разпространената в САЩ 
концерция „Мениджмънт на основата 
на конфликта – или някой ще спече-
ли, пък друг ще загуби“. Деминг казва 
(добре да си отворят ушите неолибе-
ралите!) че и най-добрите индивиду-
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ални усилия по принцип са напраз-
но вложен труд, ако целият колектив 
не тегли в същата посока. Енергията, 
която се губи за конкуренция, може да 

се използва много по-ефективно при 
наличие на сътрудничество. Качество-
то на социалната среда, пише Деминг, 
трябва да е високо, иначе лошокачест-

Фиг. 9. Два варианта на 14-те принципа на Деминг
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вената среда става непроницаема ба-
риера за всякакъв вид подобрения. 
Основата на мениджърската фило-
софия на Деминг са 14-те принципа, 
които започвам да формулирам и ко-
ментирам един по един. 

Принцип № 1: Постоянство на 
целта

Поставете пред себе си цел и я следвай-
те твърдо като постоянно усъвършен-
ствате продуктите и услугите, които 
предлагате и разпределете ресусите си 
така, че да обезпечите дълговременни 
стабилни цени, висока конкурентнос-
пособност и обезпечаване на работа за 
работниците. Гоненето на печалбата 
не бива де самоцел!

 Фиг. 10. Пример за постоянство

Трябва да има непрекъснато движе-
ние за усъвършенстване на всички 
дейности и операции в организацията 
(а не на парче да се решава този или 
онзи наболял проблем). Не се отказ-
вайте след няколко седмици. Придър-
жаността на ръководството към по-
стоянните подобрения е най-важният 
фактор за поддържане на ентусиазма 
на подчинените. Тогава постоянството 
ще се разпространява от горе на долу 
в действията и намеренията на пер-
сонала. Правилният тип действия се 
разпознава по постоянството в наме-
ренията и целите – фиг. 10. 

Принцип № 2: Възприемете 
нова философия: че трябва да се 
стремите към фундаментал-
ното изменение, свързано с по-
стоянно намаляване на задръж-
ките, грешките и дефектите в 
работата. 

Фундаменталните изменения няма 
да станат за един ден – фиг. 11. Те ще 
станат чрез постоянно и непрекъснато 
движение в правилната посока – все-
ки ден трябва да приближава към със-
тоянието, при което цялата организа-
ция ще е в процес на подобряване на 
качеството на всички системи и видо-
ве дейности. 

Брой 80, лято 2015



www.nauka.bg           557 

 
Фиг. 11. По пътя на промяната 

Принцип № 3: Прекратете за-
висимостта от масовия кон-
трол

Посредством вграждане на качеството 
в продукта отстранявайте необходи-
мостта от масирани проверки – фиг. 
12. 

Фиг. 12. По пътя към все по-масивен 
контрол. Накрая контролирането 
става тъй сложно, че не може да се 

осъществява. 

За вграденото качество обаче изис-
квайте (статистически) доказателства. 
И такива доказателства трябва да ид-
ват и за доставките и за услугите и за 
работата на цялата система. Така нуж-
дата от масивен контрол ще отпадне, 
а висококачественият продукт ще вди-
гне репутацията ви пред сегашните и 
бъдещите потребители. 

Принцип № 4: Прекратете прак-
тиката на закупуване по най-ни-
ската цена

Заедно с цената, изисквайте от вашите 
доставчици сериозни потвърждения 
за качеството на доставките. Откажете 
доставки, за които не може да се на-
прави (статистическо) потвърждение 
на качеството – фиг. 13.  Намалете до-
колкото е възможно броя на достав-
чиците (но все пак не го намалявай-
те прекалено 
много).
 
Фиг. 13. Първо 
к а ч е с т в о -
то. После ще 
дойдат и за-
явките за по-
големи коли-
чества.
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Принцип № 5: Подобрявайте все-
ки процес – това е първата задача 
на ръководството

Подобрявайте непрестанно всеки про-
цес, свързан с планиране, производ-
ство и оказване на услуги. Постоянно 
търсете проблемите, за да подобрява-
те всички видове дейности и функции 
в организацията и така постоянно да 
намалявате средствата за издръжката 
й – фиг. 14. 

Фиг. 14. Непрекъснато мислете за 
подобрения и правете подобрения

Мислете за подобряване на работата, 
на оборудването, на методите на уп-
равление и за подготовката и квали-

фикацията на кадрите. Не оставяйте 
нещата на самотек, а се разправяйте 
с проблемите в зародиш. Това е раз-
ликата между интелектуалния и кри-
зисния стил на мениджмънт. Никога 
не се успокоявайте от това, че сте ус-
пели да решите някой проблем или да 
подобрите нещо. Винаги е възможно 
допълнително подобрение, винаги е 
възможно да се решат и други пробле-
ми. Нестабилните процеси трябва да 
стават стабилни, а стабилните проце-
си трябва да стават ефективни. Ако не 
намерите проблемите, то проблемите 
ще ви намерят.
 
Принцип № 6: Въведете прак-
тиката на квалификация и 
преквалификация на кадрите

За да се използват по-добре възмож-
ностите на всеки един от ръководния 
и изпълнителския състав, те трябва 
периодично да се запознават с най-но-
вите методи за работа и ръководство. 
Те трябва добре да разбират в какво се 
състои тяхната работа. Закрепването и 
разпространението на подобренията е 
резултат от обучение! – фиг. 15.  Слу-
жител, правилно изпълняващ задъл-
женията си, е силно ефективен и раз-
ходите за обучението му се възвръщат 
много бързо. 
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Фиг. 15. Във вълчите общества на 
индивидуализма квалификацията 
може да ви спаси живота.

Принцип № 7: Учредете  лидер-
ство

Лидерството е метод на работа, пома-
гащ на работещите да изпълняват най- 
добре работата си. Ръководителите на 
всички нива трябва да се отговорни не 
за голи цифри, а за качеството. Пови-
шаването на качеството автоматично 
води до повишаване на производител-
ността. Трябва дa се създаде среда, в 
която работещите наистина са заин-
тересувани от работата си, а мениджъ-
рите им помагат тя да бъде извършена 
добре – фиг. 16.  

 
Фиг. 16. Един истински лидер.

Принцип № 8: Прогонвайте 
страховете

Изкоренявайте страховете, опасения-
та и враждебността вътре в организа-
цията с цел всеки да може да работи 
по-ефективно и продуктивно за благо-
то на организацията – фиг. 17. 

Ако работникът изпитва страх от ръ-
ководителя, той не може ефективно 
да сътрудничи с него. Най-много да 
е в състояние на обидена покорност, 
която не води до ефективност на ра-
ботата. Работещият в условията на 
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страх се стреми да не се мярка в поле-
зрението на тези, от които го е страх. 
Той се стреми да не бъде забелязан, а 
не да работи ефективно. Истинското 
сътрудничество, основано на взаимно 
доверие, увереност и уважение позво-
лява да се постигне много повече, от-
колкото постиженията, основани на 
индивидуални усилия. 

Фиг. 17. Мислите, че самураите са 
били само мъже. Не познавате Япо-
ния! Там примерите за безстрашие 
са безчет. 

Принцип № 9: Размивайте 
бариерите

Трябва да се размиват бариерите, раз-
делящи отдели и служби – фиг. 18.

Фиг. 18. През бариерата

Трябва да се размиват бариерите меж-
ду началниците и техните непосред-
ствени ръководители и между нива-
та на ръководство на организацията.  
Трябва да се размиват и бариерите 
между подразделенията, службите и 
отделите на организацията. Хората от 
различните подразделения трабва да 
работят в колектив за отстраняване на  
проблемите, които могат да възникнат 
с продукцията или услугите, предоста-
вяни от организацията. Общата орга-
низационна среда трябва да стимули-
ра сътрудничеството, а не да генерира 
вътрешни конфликти. 
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Принцип № 10: Откажете се от 
празните лозунги и призиви

Откажете се от лозунги и призиви, 
които изискват от работниците без-
дефектна работа, но не казват, как да 
се постигне това. Обръщайте се към 
хората с разумни призиви и обезпеча-
вайте всичко необходимо, тези призи-
ви да могат да бъдат изпълнени. Така 
ще получите повече от това, на което 
сте разчитали.

Фиг. 19. Интересен лозунг. Дава опе-
рационна дефиниция на образцово 
социалистическо село – село с образ-
цова чистота.  За още коментари 
относно операционните определения 
– по-долу в текста. 

Принцип № 11: Премахнете про-
изволните количествени норми 
и задания

Премахнете всички инструкции, кои-
то установяват произволни норми и 
квоти за работниците и количестве-
ни задания за ръководителите. Заме-
нете ги с непрекъсната поддръжка от 
страна на вишестоящите за постоянно 
подобряване на качеството на произ-
водството и на производителността на 
труда. Поставените цели трябва най-
напред  да водят до удовлетволяване 
на потребителя и след това да тласкат 
развитието на организацията напред. 
Целите трябва да са реалистични. За-
нижените цели водят до намаляване 
на темпа на работата, защото работ-
ниците няма защо да се напъват да 
изпълняват целта. Безнадеждно висо-
ките цели водят до демотивация и за 
желание да се намали качеството, за 
да се постигне количеството.  

Принцип № 12: Дайте на работ-
ниците и служителите въз-
можност да се гордеят със своя 
труд

Премахнете бариерите, непозволява-
щи на работниците и служителите да 
се гордеят със своя труд. Ако може-
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те, премахнете ежегодните атестации 
и методът на управлението по цели. 
Прехвърлете тежестта от постигане на 
количествени показатели към подо-
бряване на качеството. Ако човек има 
възможност да се гордее с плодовете 
на своята работа, той може да произ-
вежда много повече в сравнение със 
ситуацията, когато той просто трябва 
да „отбива номера“ – фиг. 20. И атес-
тацията няма да промени това поло-
жение.

Фиг. 20. Удовлетвореността от по-
стигнатото е силен стимул за висо-
кокачествена работа.

Принцип № 13: Поощрявайте 
стремежа към образование

Учредете енергична програма за об-
разование и поддържайте самоусъ-
вършенстването на всички работници 
и служители. На организацията не са 

нужни просто работници и служите-
ли, а са и нужни такива, които се са-
моусъвършенстват, благодарение на 
образование и самообразование. Са-
мообразоващият се спестява разходи 
на организацията и понякога дори се 
самообразова за своя сметка – фиг. 21. 

Фиг. 21. Вложенията в образование и 
квалификация се възвръщат. Кратко 
допълнение – нали виждате на тази 
модерна американска картинка как-
ви золуми направиха „вели-и-и-и-ки-
те рИформатори“, които съсипаха 
българското образование. И после 
някои ми говорят – „ама що така не 
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ги обичаш бе, г-н Витанов“. Гледайте 
картинката и си отговорете сами 
защо. 

Затова самообразованието и самоусъ-
вършенстването трябва да бъде под-
държано и акламирано. 

Принцип № 14: Привързаност 
към делото за повишаване на 
качеството и действеност на 
висшето ръководство

Ясно трябва да се вижда непоколе-
бимата привързаност на висшето ръ-
ководство към идеята за повишаване 
на качеството и на производителнос-
тта на труда и твърдо да се прилагат 
в практиката всичките 14 принципа. 
Висшето ръководство не само трябва 
да декларира привързаността си, но и 
да знае какво трябва да прави за по-
вишаване на качеството и произво-
дителността. За целта трябва да има 
структура във висшето ръководство, 
която ежедневно да дава импулс за 
привеждане в дела на 14-те принципа 
и действайте, за да осъществите пре-
образованията.  Поддръжка от страна 
на висшето ръководство е недостатъч-
на, нужни са конкретни дела. Висши-
те ръководители са тези, които които 
трябва да оглавят и осъществявят ця-

лата оррганизация за подобряване на 
качеството на всяка дейност в орга-
низацията – те трябва да обезпечават 
подкрепата, обучението и отдулянето 
на необходимите средства. Обаче ви-
сшите ръководители са много заети 
хора – фиг. 22. Затова трябва да има 
организация във висшето ръковод-
ство, която да се занимава с повиша-
ването на качеството на дейностите. 
Това е тежка работа, но ползите за ор-
ганизацията ще са огромни. 

 
Фиг. 22. Шива? Не – съвременен ме-
ниджър. Откъде знам, че е така ли? 
Ами от личен опит. 
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Смъртоносните болести на орга-
низацията

Освен 14-те принципа Деминг дава и 
други насоки за действие на ръково-
дителите на организации. Той прави 
това, като изброява някои смъртонос-
ни болести и препятствия пред пра-
вилното развитие на  организациите.

Смъртоносната болест № 1: 
Отсъствие на постоянство

Непрекъснатите подобрения в проце-
сите ще повишат качеството на стоки-
те и услугите и ще снижат издръжката 
на организацията. Бъдете постоянни в 
направата на подобрения.

Смъртоносната болест № 2: 
Гонене на непосредствената из-
года

Мисленето, свързано с гоненето на не-
посредствената полза е несъвместимо 
с целенасоченото водене на делата, из-
хождащо от интереса за дълготрайно 
положително развитие. Винаги тряб-
ва да се преценява доколко непосред-
ствената изгода е в интерес на страте-
гическото развитие на организацията. 
Казано чрез понятията, използвани 
по-долу в текста – субоптимизация-

та често пречи на оптимизацията на 
структурата и системата на цялата ор-
ганизация (охо – организация и сис-
тема били две различни неща? Гледай 
ти! – и чети какво пише по-надолу!)

Смъртоносната болест № 3: 
Системите за атестация и раз-
пределение на персонала по ран-
гове

Системите за атестации и разпределе-
ние на персонала по рангове, оценката 
на личния принос, оценката на качест-
вото на функциониране, ежегодната 
атестация и премиалните системи, 
заплащането според труда оказват 
разрушителен ефект, пише Деминг 
(но това е само в системи, където все-
ки съвестно се стреми да повиши ка-
чеството на произвеждания продукт 
и производителността си. В системи, 
където част от колектива живурка на 
гърба на другите, тези похвати са даже 
полезни. След като мързеливците бъ-
дат отстранени, може да се мисли и за 
отмяната им).
Деминг критикува и метода на уп-
равление, съобразено с постигане на 
цели и то се нарича още управление 
на основата на страха. Според него та-
къв вид управление развива късогле-
до мислене, разрушава отборния дух. 
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Някои хора се ядосват, други се от-
чайват, трети се депресират от лошата 
оценка за дейността си. Тези методи 
са несправедливи, пише Деминг, тъй 
като приписват на хората различия, за 
които може да е отговорна системата, 
в която работи групата.

Смъртоносната болест № 4: 
Текучество на управленските 
кадри

Текучеството води до това, че решени-
ята се взимат от хора, които не позна-
ват съответната работа и често сляпо 
копират опита, който са получили на 
друго място. А този опит може съвсем 
да не съответства на дадените условия. 
За да станеш част от дадена организа-
ция, е необходимо време да се запозна-
еш с функционирането й, проблемите 
й, персонала й и клиентите й.  Чак след 
това опитът, натрупан на друго мяс-
то, може да е полезен.  Деминг пише, 
че повечето американски компании 
се управляват от президенти, гонещи 
единствено максималния дивидент за 
акционерите и разрушаващи всичко 
по пътя си, за да го постигнат. И ако 
го постигнат, се обявават за успешни 
и отиват да разрушават следващата 
(често по-голяма) фирма.  

Смъртоносната болест № 5: 
Използване само на количест-
вени критерии

Никой не може да преуспее, като из-
ползва само количествени критерии, 
пише Деминг. Количествените по-
казатели са важни, но който уп-
равлява организацията си на ос-
новата само на числата, скоро 
остава и без организация, и без 
числа.

Препятствия пред организация-
та

Много са препятствията пред успеш-
ното функциониране на една органи-
зация. И те трябва последователно да 
бъдат отстранявани. Ето един списък 
от препятствия (далеч непълен).
1. Надеждата, че бързо могат да бъдат 
постигнати добри резултати, стига да 
си вземем човек, който е бил в успеш-
на организация (да, но нашата орга-
низация не е като другата и дали ще 
е полезен опита на този човек, е нещо 
неясно от преди).
2. Сега ще вкараме нови машини и ка-
чеството веднага ще се появи – качест-
вото не може да се купи с пари.
3. Да копираме добрия пример – в по-
вечето случаи не се получава, защото 
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добрият пример е свързан с друга ор-
ганизация, а не със спецификата на 
нашата.
4. Нашите проблеми са други – да, но 
принципите, които помагат за реша-
ването им, са универсални.
5. Остарели подходи при обучението 
на мениджъри – учат студентите, че 
има професия „Мениджър“ и че те са 
готови да заемат ръководни постове. 
Студентите не трябва да се учат как да 
заемат пост във фирма, а как да упра-
вляват фирма.
6. Недостатъчно обучение по статис-
тически методи – не може да има ста-
тистически контрол на качеството без 
познаване на статистиката
7. Нашите проблеми са свързани из-
ключително с качеството на труда на 
работниците – а-ха, но не е само това 
– и с качеството на труда на админи-
страцията, че и на висшите управлен-
ци!
8. Ние внедрихме управление на ка-
чеството – за качеството са важни не 
методите, а знанията. Методи и обо-
рудване могат да се внедрят, но зна-
ния – не. 
9. Прекалени очаквания от компютъ-
ризацията – и какво – всички данни са 
в компютъра. Там си и седят. И ако не 
се използват, каква е ползата.
10. Удовлетворихме и техническите 

изисквания и свършихме работата – 
не, целта е да се удовлетвори потреби-
теля, а не техническите изисквания. 
Потребителят купува стоката и услу-
гата.
11. Правим всичко без дефекти – това 
не е достатъчно. Много организации 
са фалирали, ако и да са правили всич-
ко без дефекти.
12. Тези, които идват да помагат, тряб-
ва да знаят всичко за нашата работа 
– тези, които знаят всичко за дадена 
работа, рядко знаят как да подобрят 
нещата ефективно. Тук трябва ново 
знание, което да се комбинира с на-
личния опит. 
13. Няма нужда да се учим от другите 
– това често го чувам и не мога да се 
сдържа, та ще кажа – тъй де, българи-
но, но ученето от чуждите грешки и 
успехи спестява разходи.
14. Прекалено вглеждане в традиции-
те – те трябва да се зачитат, но да не 
пречат на развитието.

ЧАСТ 3.  
КАКВО ОЗНАЧАВА 98/2?

Формулата 98/2 на Деминг
Тази формула означава, че 98% от про-
блемите в организацията, дефектите в 
изделята, работата или услугите идват 
не от хората, а  от системата на функ-
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циониране (с присъщите й недоста-
тъци). Хората общо взето изпълняват 
това, което е предписано от системата 
– фиг. 23.

Фиг. 23. Ако искаш да оправяш про-
блемите, дай предимство на пробле-
мите  в системата

Главният въпрос при наличие на про-
блем не е кой е виновен и какво да се 
прави, а какво е виновно и кой да го 
оправи! Оттук следват, че с наказа-
ния мениджърът може да оправи 2% 
от проблемите в организацията и то 
тези, свързани с личността на рабо-
тещите. Останалите проблеми ще си 
остават. Наказанията водят до страх и 
изкривяване на информацията, хора-
та се страхуват да проявяват инициа-
тивност и да поемат отговорност. 

Деминг има интересно схващане и за 
йерархията. Тя  е само инструмент за 
построяване на хоризонталната струк-
тура на организацията и за поддържа-
не на нормалното й функциониране.  
Йерархията трябва да служи за уп-
ростяване и подобряване на процеси-
те, а не за усложняването им. 
Деминг подчертава важността на ек-
ипната работа. В неговата философия 
сътрудникът наистина е сътрудник – 
човек, който заедно с другите върши 
някаква обща работа.  За всеки процес 
съществува екип, който трябва да ре-
шава задачата за подобряването му.  
Колективната работа многократно 
усилва интелектуалния потенциал на 
хората и води до удивителни по сила 
решения, които никога не биха се поя-
вили без съвместната работа на повече 
от един мозък. 

ЧАСТ 4:
КОНТРОЛИРАЙ ИЗМЕНЕНИЯ-
ТА, ДАВАЙ ОПЕРАЦИОННИ ОП-
РЕДЕЛЕНИЯ И ЗНАЙ, КАКВО Е 
ТОВА ПРОЦЕС И СИСТЕМА

Контролирай измененията – ама 
как? И дали всички изменения 
могат да се контролират?
Цялата същност на мениджмънта е 
в контролирането на измененията, 
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пише Деминг. Често и най-добрите 
намерения, и най-големите усилия за 
промяна са напразни  заради незна-
ние и недостатъчно обучение – две об-
стоятелства, които според Деминг се 
поддържат и усилват взаимно. Подо-
бряването на качеството за смет-
ка на овладяване на измененията 
е основната идея на работата на 
Уолтър Шухарт – учителят на Де-
минг. Шухарт говори за управляема 
и неуправляема (котролируема или 
неконтралируема) възпроизводимост 
и за процеси, намиращи се в управля-
емо или неуправляемо състояние. При 
процесите в управляемо състояние ха-
рактерът на измененията се запазва 
с течение на времето (например, има 
някаква периодичност в изменени-
ята). При процесите в неуправляемо 
състояние характерът на измененията 
(вариациите) се променя с течение на 
времето.  При процесите в управля-
емо състояние, човек може да напра-
ви що-годе точна (или пък понякога 
доста точна) прогноза за бъдещото 
поведение на характеристиките на 
процеса. При процесите в неуправля-
емо състояние човек не може да на-
прави никаква прогноза, тъй като 
поведението на характеристиките 
на процесите там е непредсказуемо. 

Статистическа стабилност на 
процес

Следващото понятие, което ще въве-
дем, е статистическа стабилност на 
процес. Един процес е идеално ста-
тистически стабилен, ако разпределе-
нията на характеризиращите го вели-
чини не се менят с течение на времето 
– фиг. 24. 

Фиг. 24. Разпределение, свързано с ха-
рактеристика на статистически 
стабилен процес.

Реално статистически стабилните про-
цеси могат да имат много слаби изме-
нения на разпределенията във време-
то, а при статистически нестабилните 
процеси измененията на съответните 
разпределения във времето са същест-
вено големи.
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Фиг. 25. Статистически нестабилни 
процеси

Но да се върнем на това, какво е из-
менение в разпределението – фиг. 25. 
Може да има изменение на положе-
нието на разпределението (мери се с 
изменението на средната стойност), 
може да има изменения в ширината на 
разпределението (мери се по стойност-
та на дисперсията), може да има изме-
нения и във формата на разпределе-
нието (появява се някаква асиметрия 
или се появява втори пик, например).  
А може и няколко от гореспоменати-
те изменения да бъдат комбинирани. 
Ако няма такива изменения на харак-
теристичните разпределения, проце-

сът се нарича статистически стабилен 
(статистически управляем). Ако  раз-
пределенията на характерните за про-
цеса величини започнат да се менят 
непредсказуемо във времето – проце-
сът е извън контрол (станал е неуправ-
ляем). 
Във всички процеси има някакви ва-
риации (на разпределенията). Някои 
от вариаците са управляеми (контро-
лируеми), а други не са управляеми 
(контролируеми).  Доста от процесите 
в социалните и икономическите систе-
ми стават неуправляеми, ако съответ-
ната система се остави сама на себе си.   
Какво значи да предсказваш на осно-
вата на теорията на Шухарт-Де-
минг – това означава да получаваш 
очаквани стойности за средните 
стойности на характерните за про-
цеса величини и тези очаквани стой-
ности да са близки до средните 
стойности, които се получават на 
практика.  Е, ако разбирате пред-
сказанието като да получите точните 
стойности на величини, свързани с 
процеса в бъдещето – там вече ви тряб-
ват други методи, свързани с доста до-
пънителни знания по математика. На-
пример трябва добре да знаете какво 
е хаос, хиперхаос, стохастичен процес 
(и още доста неща), за да знаете какво 
и доколко можете да предскажете. Но 
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това е тема за отделна статия. Сега – 
обратно към теорията на Шухарт-Де-
минг, която ни помага да узнаем нещо 
разумно за бъдещи значения за харак-
терни за процесите величини.

Ако искаш да управляваш, тряб-
ва да можеш да предсказваш. А 
за да можеш да предсказваш – 
приведи процесите в управляемо 
състояние!

Ако поведението на процеса е непред-
сказуемо, то не е възможно да се оце-
нят последствията от измененията, 
които управляващите процеси могат 
да въведат в системата с цел да я по-
добрят (или пък да я влошат). Докато 
процесът е в неуправляемо състояние, 
трудно могат да се предскажат негови-
те възможности (забележете – написах 
трудно, а не невъзможно е!). Когато 
причините, водещи до неуправля-
емост, се отстранят и процесите 
станат управляеми, то тогава ме-
ниджърите могат да провеждат из-
менения, насочени към промяна на 
състоянието на системата. 

Пътят към ада е постлан с добри 
намерения или гледай да не до-
караш до неуправляемост проце-
сите в организацията си.

Доста е важно дали условията, в които 
работи една система са такива, че да 
могат да доведат до неуправляемост. 
Ако плануваното е много повече от 
това, което системата може да даде, то 
за да се постигне резултатът (напри-
мер високият дивидент за акционире-
те) ще трябва да се изменят процесите 
в системата, а деформацията може да 
доведе до трудности и до неуправля-
емо състояние. И само 2% от пробле-
мите (и възможностите за подобрение) 
са в обсега на работещите. Останалите 
98% са в обсега на мениджърите – каз-
ва Деминг.  И ръководството е факто-
рът, който може да измени системата 
така, че да реши проблемите. Работе-
щите могат да поддържат състояние-
то на статистическа управляемост на 
процесите и това, което може да се 
иска от тях.
Контролни карти (на Шухарт) и 
двата вида грешки, свързани с 
управляемостта на процесите
Най-първите контролни карти, които 
следва да се направят във всяка една 
организация не се отнасят до проце-
сите в звената, а за данните, които са 
на масата на ръководителя – данни за 
бюджета, прогнозите, отсъствията от 
работа, произшествията и травмите 
(виж също фиг. 26). 
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Фиг. 26. Пример за контролна карта
Виждат се горната и долната кон-
тролна граница. Извод – процесът 
на продажбите е управляем (не изли-
за от границите).

И да се постави въпросът – намират ли 
се тези процеси под контрол? И ако да, 
то дали се подобряват, или намесите в 
тях не водят до никакъв резултат?
Грешките, свързани с управляемостта 
на процесите са два вида:

Грешки от първи вид:  смятаме съ-
битието за изключително, а то про-
изтича от статистическите закони на 
функциониране на системата.  Пре-
обладаващият брой нежелани съби-
тия (98% по Деминг) са следствие от 
функционирането на самата система и 
не са нещо изключително. Затова да се 
третират такива събития като особени 
случаи и да се реагира на тях като осо-
бени случаи си е вмешателство в дей-
ността на системата, което често е още 
по-вредно за нея.  И тъй управлява-

щият трябва да различава – дали слу-
чилото се е някакъкв особен случай 
(изискващ непосредствена и специ-
фична реакция) или това е проява на 
потенциалните свойства на системата 
(изискващо друг вид реакция – воде-
ща до всестранно подобряване на сис-
темата). Двете ситуации се различават 
на основата на контролните карти на 
Шухарт. На такава карта се нанася ево-
люцията на стойността на даден сис-
темен параметър с времето – фиг. 27. 
Нанасят се и 3 хоризонтални линии: 
централна линия (средната стойност 
за даден интервал от измервания) и 
горна и долна контролни граници на 
разстояние 3 стандартни отклонения 
от централната линия (защо пък 3? – 
Шухарт смята, че това е добре от глед-
на точка на практическата икономика, 
тъй като човек в доста от случаите не 
знае текущия вид на статистическото 
разпределение на стойностите на из-
мерваната величина). 
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Фиг. 27. Неуправляем процес – ко-
личествените характеристики из-
лизат извън контролните граници. 
Търсете причината и я отстранете. 
Как се анализира процес по Деминг – 
ще видим по-долу в текста. 

Сега може да се дефинира правилото 
на Шухарт: действия, съответни 
на наличието на особени причини за 
изменения в системата следва да се 
предприемат, когато стойността 
на измерваната величина е над гор-
ната или под долната контролна 
линия. 
Разбира се, правилото на Шухарт е 
ориентировъчно. То не ни предпазва 
от грешки от втори вид: ситуацията 
да е изключителна и да изисква спе-
циална намеса, а ние да мислим, че 
тя произлиза от свойствата на систе-
мата. Колкото са по-широки контрол-
ните зони (между централната и ня-
коя от контролните линии), толкова 
е по-малка вероятността да направим 
грешка от първи род, но е по-голяма 

вероятността да направим грешка от 
втори род. 
Накрая – едно предупреждение: кон-
тролните линии трябва да се изчисля-
ват, а не да се нанасят по желание на 
мениджъра. 

И тъй как да подобрявяме един 
процес. 

На три етапа:
1. Стабилизиране на процеса (привеж-
дане в управляемо състояние) чрез 
идентификация и отстраняване на 
причините за появата на особени яв-
ления (за излизане на параметрите 
извън контролните граници).
2. Усилия за подобряване на процеса 
(тоест за намаляване на общите при-
чини за изменения на параметрите)
3. Мониторинг за поддържане на по-
стигнатите подобрения (и непрекъс-
ната работа за нови подобрения). 

Нека отново напомним, че пътят към 
ада е постлан с добри намерения или 
защо и най-добрите намерения и най-
усърдната работа сами по себе си не 
водят до повишаване на качеството.

Не водят, защото може да са непра-
вилно насочени – фиг. 28. Ако са насо-
чени към вършене на неправилни или 
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вредни неща или пък към вършене на 
правилни неща, но по неправилен на-
чин, то в края на делата можем да се 
окажем в състояние, което е много по-
лошо от началното състояние. Та най-
добрите намерения и най-усърдната 
работа трябва да са насочени  към  про-
мяна на тези неща и явления, които 
наистина са безполезни или вредни. И 
тези усилия трябва да са насочени към 
отстраняването на първопричините за 
проблемите, а не към неутрализиране 
на последствията от проблемите.

Фиг. 28. Пътят към ада е постлан с 
добри намерения. Затова ценете до-
брите резултати, а не добрите на-
мерения. Никой не казва, че пътят 
към ада е павиран с добри резулта-
ти.
Деминг и операционните опре-

деления на нещата

Важно е да се дава операционно опре-
деление на нещата и операционното 
определение е такова определение, с 
което разумният човек ще се съгласи и 
ще прилага на практика.
Та като определяш нещо, дай набора 
от операции, с които го определяш. 
Деминг казва, че когато се опитваме да 
определим стойността на някаква ве-
личина, то доста зависи от това как оп-
ределяме тази стойност (какъв набор 
от операции извършваме при опреде-
ляне на стойността т.е. каква процеду-
ра прилагаме, за да определим стой-
ността). В зависимост от процедурата 
(набора от операции за извършване 
на определянето) стойността на вели-
чината може да е различна. Например 
при един вид операционно определя-
не в страната може да има 200 000 
безработни по-малко, отколкото при 
друг вид операционно определяне. И 
въпросът е не дали дадено операцион-
но определяне е вярно или невярно 
(как ще се определи това?), въпросът 
е дали дадено операционно определя-
не съответства на целите на определя-
щия или не. Няма метод за измерва-
не с безкрайна точност. Затова дори 
скоростта на светлината в различните 
измервания е различна (и вероятно не 
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е истинска константа, а флуктуира във 
времето?). Числата се измерват като се 
следва определена процедура. Промя-
ната на процедурата (на набора опе-
рации) може да доведе до промяна на 
стойността на измерваната величина. 
Затова е важно да се фиксира проце-
дурата и тя да дава стойности, такива, 
че да можем да си свършим работата. 

И сега нещо важно. Операционното 
определение за особена причина за 
изменение е причина, водеща стой-
ността на съответната величина 
да излезе извън границите на зоната 
на контрол (която е плюс-минус три 
стандартни отклонения от средна-
та стойност съгласно Шухарт-Де-
минг).

Какво е процес и какво е система 
от гледна точка на Деминг? 

Всеки процес си има входове и изходи. 
Процесът произвежда някакви изме-
нения, някои от входовете на процеса 
допринасят за тези изменения като е 
възможно и самите входове на проце-
са да се изменят (в хода на процеса!).  
Входовете и изходите на един процес 
често са доста многобройни – това мо-
гат да са хора, материали, методи, обо-
рудване, средата и т. н. (виж например 

фиг. 29).

Фиг. 29. Един процес – с входове и из-
ходи

Да разгледаме, например, процеса на 
продажбите. Като входове в този про-
цес влизат хората, участващи в про-
дажбата – продавачът и купувачът. Но 
има и други входове – какво се про-
дава, каква реклама се прави, каква 
е политиката на фирмите, купуващи 
продукта. Много важен вход във всеки 
процес е ръководството на организа-
цията – нейните мениджъри. Напри-
мер, ако ръководството правилно раз-
чете търговски отстъпки и поощрения 
към персонала, персоналът може да е 
по-усърден при продажбите, а клиен-
тите да са по-склонни да купуват. 
Значи – имаме входове на процеса и 
достовчици на някои от тези входо-
ве. По същия начин имаме изходи от 
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процеса и потребители на тези изходи 
– иначе казано – потребители на про-
цеса. Входовете и доставчиците на про-
цеса, включват всичко и всички, което 
и които влияят на процеса, а изходите 
и потребителите включват всичко и 
всички, на когото и на каквото влияе 
процеса. Например изход на процеса 
на продажбата е и документооборота, 
администрациите на продавача и ку-
пувача, данъчната администрация на 
държавата и т. н.
Важно при обучението на хората е да 
се въвличат в систематизацията на 
процесите, в които участват с цел ком-
плексно осмисляне на входовете и из-
ходите, доставчиците и потребителите 
на процеса. При това е добре съвмест-
но да се обучават хора от различни 
звена на организацията, за да се прави 
по-пълен списък на входовете и изхо-
дите от процеса. 

Фиг. 30. Една система. Я-а-а-а, чакай 
де, г-н Витанов! Ти ни описваш сис-
темата като един голям процес!!! 
Тъй де – съвсем по Деминг. Та, когато 
западняците ви говорят, че трябва 
да се смени системата, те не ви ка-
рат да сменяте непременно струк-
турата, те ви карат да сменяте 
нещо друго! 

Това за процесите – добре. Ами сис-
тема какво е? – фиг. 30.  Някои хора 
смятат, че системата е това, което съ-
ществува, а пък процесите описват ра-
ботата на системата. Деминг счита, че 
системата е последователност от 
функции или видове дейности (про-
цеси) вътре в организацията, която 
последователност работи съвмест-
но за постигане на целта на органи-
зацията.
Тъй – значи имаме организация (коя-
то си има структура) и цел. За постига-
не на целта се прилага система, която 
е някакъв набор от процеси. Иначе ка-
зано, според Деминг, системата е съв-
купност от взаимносвързани процеси. 
Много процеси могат да бъдат разби-
ти на подпроцеси. Тоест по-малките 
процеси (съвкупности от операции) 
са си процеси, а по-големите процеси 
могат да се разгледат като системи. 
Кога се минава от процес към система 
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е въпрос на вкус. Вероятно за най-еле-
ментарните процеси (които не могат 
да се редуцират до други) ще оставим 
понятието процес, а по-сложните про-
цеси (състоящи се от две или повече 
свързани подпроцеса) ще наричаме 
системи. Е, ако подпроцесите са нес-
вързани, трудно ще имаме система.  
А за да разберем процесите в организа-
цията, добре е да се направим диагра-
ма на структурата на организацията. 
А след това за всеки процес да напра-
вим схема на процеса. И като се пра-
ви оптимизация на някакъв елемент 
на процеса трябва да се прави така, 
че да води до оптимизация на целия 
процес. Иначе, локалната оптимиза-
ция (или казано още субоптимизация-
та) ще е поредното добро намерение, 
с което е постлан пътят към ада. За 
да почнеш да оптимизираш еле-
менти на процеса, първо разбери 
как работи процесът като цяло!!! 
Човек трябва да разбира всички 
възможни изходи от процеса, а 
не само най-очевидните. 

И сега нещо интересно. Ако една сис-
тема в смисъл на Деминг не може да 
бъде описана, то тя не съществува и 
съответната организация функциони-
ра без система! (т.е. без някаква опре-
делена процедура). В такива системи 

вариациите са големи и те в повечето 
случаи са в неуправляемо състояние. 

Сложна организация – сложна 
система. И многобройни възмож-
ности за управленски грешки. 

А това, което води до грешки, според 
Деминг, е – сложността на системата!  
Ако организацията има много компо-
ненти и много връзки между тях, то 
сложността на системата и на управля-
ващата й подсистема е голяма, а оттук 
и възможностите за грешки са големи. 
И колкото е по-голяма взаимозави-
симостта на компонентите, толкова е 
по-голяма нуждата от коопериране и 
взаимен обмен между тях. 
И тук нещо много важно. Деминг каз-
ва: Оптимизацията на даден подпро-
цес често е несъвместима с оптимиза-
цията на системата като цяло!  
Та в една организация може и да се 
купуват материали на най-ниска цена 
или пък да се опитва максимизация на 
продажбите или пък минимизация на 
разходите за наука (за това в края на 
статията!!) и тази субоптимизация пак 
да води до загуби за организацията и 
до нейното неефективно функциони-
ране!!! Всички дейности трябва да се 
координират, за да се получи оптими-
зация на системата и ползи за орга-
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низацията, към която се прилага тази 
система. Функционирането на всеки 
процес от системата трябва да се оце-
нява  не само по себе си, а по неговия 
принос към системата!  Пример за до-
бре оптимизирана система е сиситема-
та на работа в добре сработен оркестър 
или във баскетболен отбор. И в такива 
системи е много силно развито колек-
тивното чувство, а не инддивидуални-
ят егоизъм. 

ЧАСТ 5:
СИЛАТА НА КОЛЕКТИВНОТО 
ДЕЙСТВИЕ

Ама чакай сега, г-н Витанов, ще ка-
жете. Ти почваш да ни учиш на лоши 
неща! Едни „корифейчета“ непрекъс-
нато ни разправят как било добре да 
си индивидуалист, да си свободен и да 
се справяш сам с трудностите – е-хе-
хей като Железния човек, Терминато-
ра, Спайдърмен, Хълк и други такива. 
Да, ама тия неща ги има само в при-
казките, деца. Реалността е друга – ако 
посмееш да се опълчиш на чичковци-
те, дето плащат на „корифейчетата“ да 
ви дрънкат тези глупости, чичковците 
не излизат на честен дуел с тебе, ин-
дивидуалиста. Те ти пращат две армии 
полиция и после 5 дивизии адвокати. 
И ти разказват играта. Защо? Защото 

за разлика от тебе, те действат винаги 
в група. Едно време тъй са действали 
и тиранозаврите – в група. Която е це-
ляла (забележете) да отдели балама 
индивидуалист от стадото, та да си го 
хапне. Е, обяснението беше малко гру-
бичко, но то е с цел, да ви стане по-яс-
но. И сега, обратно към идеите на Де-
минг за силата на колектива.

Мениджъри, оптимизация на 
системата и борбата за субопти-
мизация

Функцията на мениджмънта е в оп-
тимизация на системите, за които 
мениджърите носят отговорност. 
Но оптимизацията на системата, за 
която отговаря даден мениджър може 
да е несъвместима с оптимизацията 
на съдържащата я по-голяма система, 
за която отговаря неговият началник. 
Така че в организацията е по-до-
бре да действа правилото „печелим 
всички заедно“, а не правилото „аз 
спечелих, а ти загуби“.  Промяната 
на границите на организацията води и 
до промяна в системата, която работи 
в тази организация и оттук от необхо-
димост за нова оптимизация. 

Внимателно с йерархията!
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И тъй – на какво научил Деминг япо-
нците? – на две неща: природата на 
изменчивостта (управляема и неу-
правляема) и  операционните опре-
деления. И ги е учил да внимават с 
йерархичните структури, тъй като 
най-важният потребител на всичко, 
което се прави в една йерерхичната 
структура, е непосредственият начал-
ник на дадения работник или служи-
тел, или началникът на съответната 
група. Дали потребител на продукта 
на организацията, който е външен, ще 
бъде толкова важен за организацията, 
е друг въпрос. Това е опасността при 
йерархичните системи – те често ра-
ботят за вътрешни потребители, а не 
за външни. А както казва Деминг – 
потребителят е най-важното звено в 
производствената верига. Качеството 
трябва да е насочено към нуждите на 
потребителя, при това към днешните 
му и към утрешните му нужди. Така 
трябва да е при фирми, чието същест-
вуване зависи от парите, които те по-
лучават от (външни) потребители на 
продукцията им. При йерархичните 
структури с липсващи външни потре-
бители нещата с ефективността стоят 
доста интересно. Ако съществуването 
им е парично осигурено, те могат да се 
състредоточат да удовлетворяват нуж-
дите на вътрешните потребители (на-

чалството!!) и толкоз. Ефективност, 
полза за обществото – това не е важно!
Защо е важен потребителят (външни-
ят)? Кой определя какво е качествено 
– пита се Деминг. И си отговаря – по-
требителят. Само потребителят реша-
ва дали ще купи или не и какво ще 
купи или не (въпреки, че с масирана 
пропаганда може и да му се влияе!). 
Качеството трябва да е такова, пише 
Деминг, че продукцията да предиз-
виква наслаждение у клиента. 

Новият климат в организацията
Нищо не става без изменения, казва 
Деминг. Затова задачата на мениджъ-
ра е да управлява измененията, особе-
но тези, които водят до създаване на 
нов климат в организацията. Какъв да 
е този нов климат? 

Най-напред работещият трябва 
да изпитва радост от работата. 
Затова средата в организацията 
трябва да е такава (доколкото е въз-
можно), че работещият да изпитва 
радост от работата. Първото ус-
ловие за достигането на всяка цел, 
включително повишаване на качест-
вото, е работещият да изпитва ра-
дост от работата. А такава радост 
от работата по пресмятанията на Де-
минг изпитват едва 10% от работещи-
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те. И чрез какво можете да накарате 
хората да работят добре? Чрез страх, 
парични стимули или защото те искат 
да работят добре – фиг. 31. И послед-
ното е най-добрият вариант.  

Фиг. 31. Един възможен подход да се 
карат подчинените да работят по-
добре

Иновации, а не просто подобре-
ния

Качеството не е свързано само с удов-
летворяване на спецификации, норми 
и допуски. То според Деминг е резултат 
от непрекъснат и никога несвършващ 
процес на подобрения. Но какво озна-
чава непрекъснат процес на подобре-
ние? Някои считат, че това е свързано 
с непрекъснато намаляване на степен-
та на изменчивост. Така е, свързано 
е, но това не е всичко. А какво още? 
Деминг казва: статистическият 
контрол открива пътя към про-
дуктовите и процесни иновации. 
Аха, значи и иновации трябва да има! 
Постоянството означава непрекъснато 
да въвеждате иновации – нови услуги, 
нови продукти, които биха се търсили 
и биха помогнали на хората да живеят 
по-добре. Не е достатъчно постоянно 
да се усъвършенства процеса. Тряб-
ва непрекъснато да се усъвършенства 
конструкцията на продукта, да се въ-
веждат нови продукти и функции и 
нови технологии.  Четирите остри-
ета на качеството според Деминг 
са: подобряване на съществуващите 
процеси, подобряване на съществу-
ващите продукти, процесни инова-
ции, новации на продукти и услуги. И 
всичките 4 острия са съществено ва-
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жни за подобряване на качеството. 

Хората в американските организации 
се възнаграждават за послушанието 
им, казва Деминг. Ето защо се нами-
раме в упадък! Хората трябва да  се ос-
тавят да работят, а не да се отвличат 
с дребни задачки или откровени глу-
пости.  Според Деминг климатът, оси-
гуряващ възможност за иновации се 
формира, като хората се концентрират 
към постигане на удоволствие и радост 
от работата и тогава мощната вътреш-
на мотивация води до иновации. 

Сътрудничество, от което пече-
лят всички – основа на филосо-
фията на Деминг

Фиг. 32. Сътрудничество, от което 
печелят всички.

От високото качество печелят всички, 
а от ниското качество губят всички.  А 
климатът на сътрудничество – фиг. 32,  
е онази среда, в която плодотворно мо-
гат да влияят идеите на Деминг. Това е 
доста трудна промяна в климата, осо-
бено в общества, където се смята, че 
като спечели някой, то някои други 
трябва да загубят. Радост от работата 
в масови размери може да има само 
там, където има сътрудничество. Защо 
обаче съвременният капитализъм, 
особено в по-изостаналите страни, се 
стреми към тенденция да съзвава сис-
теми, основани на конкуренцията, а 
не на сътрудничеството? Ами защото 
такива системи по-лесно се създават и 
по-лесно се управляват. И се прокла-
мират като ефективни като се бди да 
няма конкурентни системи, основа-
ни на сътрудничество. В условията на 
постоянно растящ пазар системите, 
основани на принципа на конкурен-
цията могат и да доведат до значител-
но разрастване на съответните струк-
тури (но само на тези, които оцелеят 
в лютата конкурентна борба, стотици 
хиляди структури не оцеляват и това 
е чудовищна загуба на ресурси и енер-
гия и, като цяло погледнато, такъв ка-
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питализъм едва ли може да се нарече 
ефективен по отношение на цялото 
население на една страна, например). 
Но какво става когато съответните па-
зари престанат да се разрастват? Ами 
почва взаимното ръфане на тези, кои-
то са оцелели. Целта на структурата 
става – да оживеем (мно-о-го страте-
гическа цел, малко по-далеч от носо-
вете на съответното ръководство) и 
започват да се пренасочват и пилеят 
ресурси, които иначе биха отишли за 
едно по-перспективно развитие.  

И тъй, казва Деминг, системите, 
основани на конкуренцията са 
способни да постигнат най-до-
брото, което може да се постигне 
при лоша работа.

Фиг. 33. Промяна на посоката е нуж-
на

В организации, където действат таки-
ва системи, ресурси и енергия се разхи-
щават в огромни размери, дублират се 
усилия по извършване на едни и същи 
неща, отново и отново се започва от 
това, да се открива топлата вода и да 
се изобретява колелото. Така че кон-
куренцията има и положителни, но и 
много отрицателни страни. Въпросът 
е този механизъм (на конкуренцията) 
да се използва така, че да се използ-
ват ползите му (а не отрицателните 
му ефекти да ни удрят като чукове по 
главата). Помислете си, казва Деминг, 
какви положителни резултати биха 
могли да се постигнат, ако социална-
та енергия не се губи в конфликти, а 
отива в сътрудничество между хора, 
движени от желанието да постигнат 
удовлетворение от работата си, да пос-
лужат на обществото, а не да съкрушат 
още един себеподобен – фиг. 33. Това 
не значи, че светът ще остане без кон-
куренция – локална и глобална. Въ-
просът е – как да изпреварим нашите 
конкуренти? Отговорът е прост – япо-
нците изпревариха американците със 
системата на Деминг. А тя не се осно-
вава на създаване на още по-конку-
рентна среда (вътре в организациите 
или вътре в държавата). Вместо това 
се засилва ролята на сътрудничество-
то. А там, дори и всички да печелят, 
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те не печелят поравно – един печели 
повече, а друг – по-малко. И за да пе-
челят всички повече „баницата“ на на-
ционалното развитие трябва да става 
по-голяма.  Конкуренцията може да се 
разглежда като нещо, което дълго вре-
ме е вършило работа. Но времената се 
менят и прогресът движи човечество-
то напред. Инструментът на чистата 
конкуренция започва да остарява и 
трябва да се модернизира. Някога и 
пиявицата е била основен инструмент 
за лечение (чрез смучене на кръв!) 
Днес обаче вече не е. 
Като сравнява американската ико-
номика с японската, Деминг казва за 
американската икономика – „Конку-
ренцията ни разруши!“.  

Фиг. 34. Конкурирай се, конкурирай 
се, бе! Я какви мускули имаш! Всички 
чалгаджийки ще са твои! Гротеска-
та е пълна.

Конкурирайки се, тоест, движейки 
се напред, като изхвърляме другите 
от пътя е метод на действие, разру-
шителен за всички – накрая на пътя 
остава един (монополист), а другите 
са извън борда. Може и да е привле-
кателно като система, защото лесно 
се управлява (пусни ги да се ръчкат, 
па кой остане, остане), но резултати-
те може да са много плачевни (и то в 
една държавица, смазана от глобал-
ната конкуренция – дали се сещате за 
коя държавица ви говоря?). И за да не 
бъде смазана съвсем, тази държавица 
май трябва да се ориентира към друга 
система – тази, основана на сътрудни-
чество на националните обществени 
икономически и социални структури. 
Ама то било комунизъм туй – ще зак-
вакат жабкини и жабоци. Ами, ами 
– така успяват в глобализацията раз-
витите държави, които като заблатят 
някоя територия, гледат да си развъ-
дят жабкини и жабоци, та да държат 
територията заблатена. Щото блато-
то не произвежда само – то трябва да 
внася. И вътре има яка конкуренция 
– фиг. 34. 

И тъй – сътрудничество. Защо, как и 
в какво? Сътрудничеството трябва да 
стане цел и стил на управление. Но 
какво е сътрудничество? Сътрудни-
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чество е когато група хора работят (до-
броволно) заедно за постигане на да-
дена цел.  Доброволно, защото иначе 
и работата в концлагер ще попадне в 
графата сътрудничество. В организа-
ция, работеща на основата на сътруд-
ничеството, с течение на времето сис-
темата от разряди и рангове застава на 
пътя на развитието и тогава трябва да 
се помисли какви изменения трябва 
да настъпят в този инструмент за ин-
дивидуално разграничаване.  И как-
ви да са промените? Вместо съревно-
вание за по-висок ранг или разряд, 
следва да се залаща по резултати като 
следствие както от индивидуалните 
усилия, така и от сътрудничество меж-
ду хора и подразделения от органи-
зацията. С течение на времето ще се 
появят повече иновации, развитие на 
фундаменталната и приложната наука 
и техника, разширяване на пазарите, 
по-високо възнаграждение и по-голя-
мо удовлетворение от работата. Всич-
ки ще спечелят и няма да има загуби-
ли. Основният принцип на такъв стил 
на управление следва да бъде – „Всич-
ки сме един отбор“. И става дума не 
само за сътрудничество на ниво орга-
низация. Става дума и за национално 
сътрудничество (че и за международ-
но сътрудничество там, където целите 
съвпадат). 

Японците, пише Деминг, са се враст-
нали в живота, основан на сътрудни-
чеството.  Да се конкурираме, казва 
Деминг. Да, но в рамките на сътрудни-
чеството (поне до национално ниво). 
А сътрудничеството на международно 
ниво може да се изрази в изработва-
не на международни стандарти. А те 
съвсем не отменят конкуренцията. Но, 
да речем, в какви области могат да си 
сътрудничат конкуриращи се иконо-
мически организации (фирми). Ами 
за: разширяване на пазарите на про-
дукцията, подобряване на имиджа на 
съответния производствен сектор, съ-
гласуване на национални стандарти, 
работа с общи доставчици и т. н. И 
сътрудничеството трябва да е в пол-
за на потребителя, а не в негова вре-
да (иначе ще се попадне под ударите 
на антикартелното законодателство). 
И антимонополното законодателство 
трябва да се прави така, че да не убива 
сътрудничеството, от което и органи-
зациите, и потребителят имат полза.  

Правителството, без да управлява биз-
неса, може да му помага и да го поощ-
рява към сътрудничество на национал-
но ниво.  И да се грижи за проблемите, 
които възникват в резултат от функ-
ционирането на бизнеса – за банкру-
тите, безработните и бедните. Също и 
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за решаване на общи проблеми – като 
екологичните такива, например. 

Малко за знанията
Та като си говорим за философията 
на Деминг, да видим какво се крие 
зад думата философия. Някои я опре-
делят като търсене на мъдрост и зна-
ние, знание за причините и законите 
на всички неща и още с няколко думи 
– изследването на причините и зако-
ните, лежащи в основата на реалнос-
тта. Като работно определение – бива. 
Опитите и примерите не заменят тео-
рията – те могат да доведат до заблуж-
дения. Опитът не ни учи на нищо, ако 
не е съчетан с теория, твърди Деминг. 
А изучаването на теорията е основната 
цел на образованието. Новата фило-
софия - трябва лидерство и то такова, 
което увеличава екипната работа. Но-
вата философия трябва да се крепи на 
нова теория – на други закони, които 
по-добре да отразяват реалността от 
законите на старата теория. А до тео-
рията се стига с научен подход – фор-
мулировка на хипотези и проверката 
им на практика. А потвърдените хипо-
тези формулират теорията. Теорията 
пък има следното ценно свойство – тя 
може да предсказва резултати без про-
веждане на експерименти и по такъв 
начин води до икономия на време и 

пари. Това е полезността на теорията 
– да е пригодна за предсказания. Сти-
га обстоятелствата при които е била 
разработена теорията да са валидни и 
в бъдещето. Една единствена неудача 
на теорията налага изменението и или 
отказа от нея.

Защо дълбая толкова из въпро-
са за теорията или какво е има-
ла Япония след Втората световна 
война
Правилната теория, казва Деминг, 
може да подобри стандарта на живо-
та. В края на краищата какво е имала 
Япония след края на Втората Световна 
война – хора и правилна теория! Най-
голямото предизикателство по пътя 
на познаването на истиската форма на 
Земята е било не незнанието, а илю-
зията за знание (фалшивата теория!). 
Същото е и с икономиката. Нео-
либералната икономика прогър-
мя с огромен трясък. Но „псевдо-
капацитети” продължават да ни 
пробутват Хайек, Мизес и Фрид-
ман като „абсолютната истина от 
последна инстанция“. Нали пом-
ните още – фалшивата теория е 
огромна спънка пред развитието!
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И това не може да се компенсира и от 
добри намерения, и от старание, и от 
упорита работа. Може да работите до 
изнемощяване  ден и нощ на грани-
цата на възможностите си и пак да не 
можете да постигнете целите си. Ако 
упоритата работа и усърдието бяха 
правилните отговори, казва Деминг, 
ние щяхме да живеем в един далеч по-
справедлив свят. Но тази теория е по-
грешна за нашия свят. Тук старанията 
и усърдната работа, извършена там, 
където не трябва, може да доведе да 
по-лошо положение на нещата (пътят 
към ада е покрит с добри намерения!). 
Упоритата работа и усърдието сами 
по себе си не създават нито качество, 
нито пазар за продукцията. 
Упоритата работа и усърдие-
то трябва да станат ефектив-
ни. Как? 
Чрез системата на знание в дълбочи-
на, отговаря Деминг. Но какво включ-
ва знанието в дълбочина според Де-
минг? То има 4 части:
• Разбиране на системата и теория на 
оптимизацията;
• Знание на статистическата теория;
• Теория на познанието;
• Психология.
Като правило, казва Деминг, знанието 
в дълбочина идва в една организация 
от източници вън от нея (от книгите, 

например). 

Елементи на знанието в дълбо-
чина по Деминг

Знанието за системата и за целта на 
оптимизацията трябва да се използа за 
оптимизация на организацията като 
цяло, а не за субоптимизация на ней-
ните части. Субоптимизацията е нещо 
по-просто от цялостната оптимизация, 
но е скъпо удоволствие, защото може 
да попречи на оптимизацията на цяла-
та система и да създаде бариери пред 
прогреса на организацията. Трябва да 
се внимава с методи за субоптимиза-
ция като норми, квоти, управление по 
резултатите, управление по цели, сис-
теми за лични заслуги, премиални и т. 
н. Понякога обаче субоптимизацията 
не може да се избегне. Например, ако 
разгледаме нациите по света. Всяка се 
опитва да направи субоптимизация – 
за нейните хора да има максимално 
блага и потребление. Никой не мисли 
за оптимизация на организацията на 
света като цяло. И дълго още няма да 
мисли. Това следва винаги да го има-
ме наум. Така че засега оптимизация 
може да прилагаме изцяло до нацио-
нално ниво. Оттам нагоре все още е 
царството на субоптимизацията. А как 
да познаем, че системата е субоптими-
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зирана – ами всяка система, в която се 
появява принципът „едни печелят за 
сметка на друти”, е субоптимизирана. 
И това не е добре. Защото целта на вся-
ка организация трябва да бъде – в края 
на краищата печелят всички участни-
ци от организацията – и работници-
те, и служителите, и ръководството. 
Може и да не може този принцип да 
се реализира веднага, но той е нещото, 
към което организацията трябва да се 
стреми по пътя на непрекъснатото по-
добряване на качеството. 
Следващата точка е знанието на ста-
тистическата теория. Трябват ни зна-
ния за изменчивостта, ако искаме да 
сме наясно коя изменчивост може да 
управляваме и коя не можем да упра-
вляваме. Светът е пълен с изменения и 
разлики – между хора, продукти и т.н. 
Доста от разликите са статистически 
разлики – те не са резултат от някакъв 
особен процес. А ако разликите и про-
мените са резултат от особен процес, 
то трябва непременно да забележим 
това, защото такива изменения свиде-
телстват или може да доведат органи-
зацията до неуправляемост. За съжа-
линие, няма (и не може вероятно да 
има) подход, който винаги да ни казва 
дали едно изменение е следствие на 
нормална или особена причина, но 
има подходи (като този на Шухарт), 

които ни казват кога едно изменение 
може да бъде заподозряно, че се пре-
дизвиква от особена причина. А за да 
разберем причините за изменения-
та, трябва да познаваме процесите в 
организацията, зависимостите и вза-
имовръзките между хората, групите 
и подразделенията в организацията. 
Трябва да се познава и влиянието на 
непрекъснатите малки случайни из-
менения на околната среда върху ор-
ганизацията. 
Следващото, което трябва да се знае, е 
част от теорията на познанието. Вся-
ко действие по управлението изисква 
предсказване на нещо. Това предсказ-
ване може да дойде от врачки и бая-
чки, а може и да дойде от правилна 
теория. С голяма вероятност, някой, 
който получава добри оценки в учи-
лище, може да стане добър специа-
лист. Това е правилна теория. Но дали 
всички гении са отличници? Това вече 
е неправилна теория.
Деминг пише, че твърдения, които не 
съдържат предсказание или обяснение 
на предишни събития, са безполез-
ни за ръководителя. Статистическата 
теория може да прави предсказания 
само за системи, намиращи се в упра-
вляемо състояние (в състояние на ста-
тистически контрол). Предсказанието 
на поведението на неуправляема сис-
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тема с тези теории е опасно начинание 
(както и всяко друго предсказание на 
неуправляема система). За да се разби-
рате с другите, казва Деминг, давайте 
операционни определения на нещата. 
Следват познания по психология. Пси-
хологията ни помага да разбираме хо-
рата, взаимодействието между хората 
и взаимодействието между хората и 
обстоятелствата. Психологията ни по-
мага да разберем (и предскажем) как 
неопределеността и изменчивостта на 
различни обстоятелства и неща въз-
действа върху хората. Обстоятелствата 
влияят по различен начен на различ-
ните хора и това влияние може бързо 
да се изменя във времето.  Заплащане-
то на труда, например, е едно такова 
обстоятелство.   Ръководителят трябва 
да знае за различията между хората и 
да ги използва. Хората се стараят по 
разни начини и с различно усърдие. 
Те не са машини и когато ръководите-
лят се отнася с тях внимателно и гриж-
ливо, хората могат да свършат много 
работа. 
Недоволството е скритата пружина на 
измененията – фиг. 35. Ако хората са 
недоволни от нещо, то лесно може да 
се измени. Ръководителят трябва да 
знае, че когато направи измение, хо-
рата имат нужда от известно време за 
да преминат през няколкото стадия 

на усвояване на изменението. Най-на-
пред те си казват – „Това не може да 
бъде” – стараят се да се борят с идея-
та и издигнат стена около нея. След-
ващият стадий е безпокойството, раз-
дразнението, враждебността. Следва 
депресия и накрая идва абсорбиране-
то на изменението. И така психиката 
на човека „усвоява” изменението и 
преминава в ново състояние.  Важното 
е да се използват такива методи на уп-
равление, които да мотивират хората. 
Имаме вътрешна мотивация, външна 
мотивация и преоценка – фиг.36. 
 

Фигура 35. Недоволството е..... (про-
чети в текста и запомни!)
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Фиг. 36. На какво е способен мотиви-
раният човек

Вътрешната мотивация е свързана с 
уважението от страна на другите хора, 
със самоуважението и с вътрешно-
то достойнство. Всеки има вътрешна 
потребност да се учи и изобретява и 
да получава удоволствие от работата 
си. Управлението трябва полека да се 
стреми към това, човек да е подотче-
тен само на своята съвест (предполо-
жението е, че всички служители и ра-
ботници имат такава). Съвременното 
управление много повече залага на 
стимулите, свързани с външната мо-
тивация – възнагражденията. Външ-
ната мотивация често неутрализира 
вътрешната – желанието да се учи 
заради знанието се замества от жела-
ние да се учи заради добрите оценки, 

удоволствието от работата отива на 
втори план, изтласкано от желанието 
за по-висок рейтинг. Човек се стреми 
да избегне наказанието и да получи 
наградата, заплатата за това, което е 
произвел през деня. Просто, но раз-
рушаващо вътрешния свят и даже ли-
чността на човека. 
Преоценката се получава тогава, ко-
гато се опитваме с пари или вещи да 
оценим действие или достижение на 
човека, което той е извършил от чув-
ство за самоуважение или за удоволст-
вие. Превел бабата през улицата, а ние 
искаме да му платим затова. Изобщо 
както казва Деминг – паричното въз-
награждение е лек път, по който вър-
вят ръководители, които не разбират 
как да използват вътрешната мотива-
ция. Това обаче е вярно само тогава, 
когато заплащането на труда е доста-
тъчно, за да може съответният човек 
да си покрие жизнените нужди с него.  

ЧАСТ 6:
ИДЕИТЕ НА ДЕМИНГ И ТЕКУ-
ЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА НЕЩА-
ТА В БЪЛГАРИЯ

Читателят вече се досеща какво ще 
пише по-долу. Но, както са ме учили 
далеко на Запад, ако искаш нещо да 
се оправи, най-напред безмилостно 
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трябва да анализираш, къде са про-
блемите. И ето няколко бележки.

Чушкопекът

Никъде в Япония не съм чул някой да 
псува Сони за машинката за варене на 
ориз, показана на фиг. 4. Напротив, 
Сони е получавала всякаква помощ и 
добро отношение и от държавата, и от 
обществото, за да стигне до днешните 
си размери и принос към японското 
общество и икономика. На основата 
на научни и технологични разработ-
ки. А сега за БАН и чушкопека – псув-
ни, псувни, псувни, феодални старци, 
некадърници, пиещи кафе и т.н. и т. н. 
Е, трябва да ви е станало ясно, че така 
модерно общество няма да се построи 
у нас. Ако я карате така, все по-озлобе-
но ще псувате, докато японци и други 
ви измъкват парите от джобчето с тех-
ните стоки и с тези пари плащат запла-
тите и пенсиите в Япония и на други 
места. И БАН никак не ви е виновен. 
Напротив, БАН е това, което може да 
ви спаси от мизерията. 

Непрекъснати усилия за подо-
бряване на качеството?
Качество? Олеле! По нашите земи още 
живеем във времената, когато кли-
ентът трябва да се излъже, измами и 

оскубе, пък после ще видим. Ако е бу-
дала, пак ще дойде да купи. Това е къ-
согледа политика и резултатите от нея 
са видни за всички. Нека съвсем да не 
отваряме дума за организации, свър-
зани с администрацията – държавна-
та и друга. Качете се в един автобус на 
градския транспорт и просто слушай-
те. Чудни неща ще чуете. 

Приложение на принципите на 
Деминг
Принципите на Деминг са широко из-
вестни и масово прилагани у нас. Тъй, 
амчи, как иначе! А, не било ли тъй! От 
мене сте ги чули!?  Е, тогава лошо. Ами 
лошо е, като се огледа човек. Но все 
пак, японците са стартирали от по-ло-
шо състояние. Тук у нас (все още) не са 
падали атомни бомби, нали? Я-а-а, на-
дежда значи има. Стига да почнете да 
прилагате философията на Деминг и 
да забравите неолибералните измиш-
льотини, пробутвани ви от мрежата от 
„тинк-танкове“, защищаваща интере-
си, различни от българските. Видяхте 
докъде ви докара ордата от танкаджии 
и техни последователи. Които пищят, 
че нямат алтернатива. Имат, и-ма-а-
ат! И тя добре е описана от Лудвиг Ер-
хард и Уилиям Едуардс Деминг. И още 
по-успешно приложена в Германия и 
Япония. 
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Проблеми и болести по Деминг?
Като пишех текста за проблемите и 
болестите, си мислех, че българските 
организации не само, че имат всички-
те проблеми, но са и болни от всички 
смъртни болести. И напук на всич-
ко – не умират. Значи има надежда. 
А представяте ли си какво ще е, ако 
смъртните болести бъдат излекувани, 
а проблемите – решени. Аз винаги съм 
казвал – като народ, българският, ни-
как не стои по-долу от японския. 

Стабилност на процесите?
Дали някой ръководител в тази дър-
жава го е грижа, че за да управлява, 
трябва да стабилизира процесите, съ-
гласно идеите на Шухарт и Деминг? 
Аз знам за един заместник-директор 
на един институт от БАН, може и да 
има и други покрай него с ясното съз-
нание за горните идеи. Но не е масова 
практика. И като така, наблюдаваме 
вопиюща неуправляемост на органи-
зацииите в България. Бизнеси фали-
рат, по улиците ходят протестъри, из 
партиите почна караницата кой  да ог-
лави листата за изборите за европар-
ламент и тъй нататък.  Логично е да 
не се управлява съгласно принцила за 
стабилизация на процесите и принци-
па за непрекъснатото подобрение на 

качеството. Пуснете ли ги в действие, 
системата на автомат ще почне да из-
хвърля политическия и друг боклук. А 
боклукът също има права, нали така? 
Само вие нямате права – вие имате 
само задължения. Тъй де. Тъй някои 
се мъчат (мъчат – каква точна дума!) 
да стабилизарат процесите у нас.

Операционни определения?
Много обичам да гледам коментарни 
предавания. Седнали „аналитици“ и се 
карат ли карат, а то един разбира едно, 
а друг друго под дадена дума. Та ва-
жно е да има операционни определе-
ния за нещата. Така ще има консенсус 
кое какво е и доколко върши работа. 
И тогава ще се премине от безполезни 
приказки  към вършене на работа.
  
Тотална субоптимизация вместо 
глобала оптимизация
Тука българинът е цар. Домът му – на-
реден, може и по мечи кожи да ходи. 
Като излезе на улицата – кал до ушите. 
Отиде на работа – организацията му 
пропада, а шефовете на подразделе-
ния се борят кой по-велик и чий феод е 
по-добре изглеждащ. Но обстановката 
е следствие от принципа – „аз да съм 
си добре, а другите – кучета ги яли“. 
Е, и какво стана – затворило се като в 
затвор – с високи зидове и алармени 
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инсталаци, като излезе на улицата – 
го гонят просяци и обирджии и било 
му добре тъй. И това състояние на не-
щата ще продължи. Докато не се про-
умее, че субоптимизацията не може да 
постигне дори локална оптимизация, 
защото, когато цялата организация не 
е добре, и подразделенията й живеят 
трудно.  

Да субоптизимизираме разходи-
те за наука, че да стане по-ефек-
тивна научно-технологичната 
организация – от това по-овча 
политика – здраве му кажи!
Овча политика по отношение на нау-
ката – това винаги ми е било мнение-
то и представа си нямате каква злоба 
и завист са се изсипвали и се изпсиват 
върху мен. Но това не променя неща-
та. Сега ще ги оправя аз тези учени от 
БАН – изживява се поредния „рефор-
матор - субоптимизатор“. Сега ще им 
намаля заплатите, ще ги изпосъкратя 
и ще ги псувам наляво и надясно. Така 
ще разгоня некадърниците и ще оста-
нат само най-кадърните. Които ще се 
оправят по международни проекти и 
ще продължа да им държа заплатите 
ниски. Тъй. И какво стана? – „оптими-
зирахте“ науката – разсипахте я, до-
брите учени си работим по проекти в 
чужбина. Окрадохте фонда за научни 

изследвания – бръснарници и фирми 
за „изследвания“ на бельо ви правят 
науката. За 25 години сте изгребали 
30 милиарда лева от науката и учени-
те. Стана ли ви по-добре. Мръднахте 
ли от последното място във всички 
класации? Няма и да мръднете. Обаче 
продължавате. Неолиберални „страте-
гии“ за развитие на науката, неолибе-
рални „оперативни програми“. Нали 
записахте, че и „стратегията“ и „опе-
ративната програма“ ще бъдат пълен 
провал навсякъде, където неолибе-
ралните бълнувания останат да дейст-
ват? Запишете си го и си го подчертай-
те, защото стандартното пищене след 
всеки провал е – олеле, ама ний има-
хме добри намерения (!!!), олеле, ама 
как тъй стана, олеле, ама защо никой 
не ни предупреди!!!  И след като оху-
лихте и омърсихте учените с опит, сега 
пеете песничка как младежта щяла да 
оправи нещата. Ще има да чакате – за-
пишете си някъде, че и това съм ви го 
написал. Тя, младежта, не е проста. За-
помнете, че съм посочил и важна при-
чина за бъдещите ви провали – жал-
ките ви опити за „субоптимизация“ на 
научната организация на българското 
общество. Ще кажете, че съм саркасти-
чен. Така де – огромна неолиберална 
некадърност – огромен сарказъм на-
среща. Ама нямало алтернатива. Как 
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тъй ще да няма. Има – Деминг.  

Правилна теория? Не – произ-
водство на неолиберални зомби-
та
Нали още помните какво казвал Де-
минг за японците – че имали две 
неща: хора и правилната теория. На-
лице ли е в България правилната тео-
рия за нейното развитие? Да, да-а-а-а! 
– Хайек, Мизес, Фридман – опищя-
ват пространството всеки ден неоли-
бералните „тинк-танкисти“. Но я да 
спрем да слушаме звуците, издавани 
от чугунените глави и да се огледаме. 
Какви са  резултатите от „правилната“ 
теория? За 25 години населението на-
маля с 2 милиона човека, демографска 
катастрофа, безработица, глад, студ. И 
други „благинки”. Е, ако още мислите, 
че това е правилната теория – давайте. 
Ще станете още по-бедни, по-гладни 
и по-злобни. А има ли алтернатива? 
Има, разбира се.
А що се отнася до науката – не ви ли 
стана ясно, че текущата проектна сис-
тема е пълна катастрофа? И пак и пак 
залагате същото по „стратегии“ и „опе-
ративни програми“. Честно да ви кажа, 
нескрито се радвам, че бях отрязан от 
финансиране от Фонда за научни из-
следвания (кой ли обича критиците, 
особено тези, дето се оказват прави) и 

нямам нищо общо нито със „стратеги-
ята“, нито с „оперативната програма“ 
за наука. Да се знае и да се помни!  А 
що се отнася до изгърмелия Фонд за 
научни изследвания – за 13 години 
съм ръководил 1 проект на стойност 7 
500 лева, за резултатите от който ко-
лективът получи 1-ва награда на МОН 
за научни постижения. Не съм напи-
сал и една рецензия за този фонд, не 
съм участвал в никакви негови коми-
сии, не съм участвал в никакви негови 
ръководни органи! Да се знае и да се 
помни! Защото един ден, като си за-
мина, ще стане ясно  колко рецензии 
съм написал и какво е било участието 
ми на други места (не в тая държава). 
Пък нека ми се подиграват – нека да 
има поне един неопетнен глупак, ей 
така - за цяр, дето казва народът.  
 
Климат на сътрудничество? Не – 
пещерен индивидуализъм
Накъдето и да се обърна, все слушам 
приказки, чиито смисъл е – аз, аз, аз, 
за мене да има, за мене да има и ..па-
рата да пада. Да пада, разбира се, не да 
се изработва. Е, никой не ви пречи да 
сте индивидуалисти. И какво – добре 
ли си живеете? Или сте толкова отча-
яни, че гледате към Терминал 2 на ле-
тището?  Но така е – като не ти стига 
акъла да уредиш собствената си дър-
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жава, отиваш да слугуваш в чужди. А 
какво ви пречи да си уредите държава-
та. Вече писах, че не сте по-прости от 
японците. Значи остава второто нещо 
– правилната теория. А тя изисква да 
смените настоящия климат на инди-
видуализъм с климат на колективи-
зъм. И пак да ви напиша – и тираноза-
врите са ловували в групи. И никой не 
ги е обвинявал в комунизъм.  

Какво да се прави – стратегията 
на Ерхард и тактиката на Деминг
Тук заглавието май казва какво имам 
наум. Като гледате до какво ви води 
текущата философия за управление 
на организации и климатът на инди-
видуализъм по нашите земи – що не 
вземем да посменим малко нещата и 
да възприемем теорията, която е по-
казала, че работи в Германия и Япо-
ния. Хитрец си ти, Витанов, ще ка-
жете. Знаеш, че ни бива като народ и 
искаш да ни предложиш теория, която 
е дала добри резултати. Ама нас са ни 
омрежили с мрежа от тинк-танкове и 
танкистите им пеят ли пеят всеки ден, 
какви добри намерения имат. И по-
край тези песни пускат по мрежата и 
идеи в полза на тези, които финанси-
рат мрежичките. Винаги съм казвал 
– евалла на тези, които финансират 
мрежите. Те си гонят интереса и така 

трябва. Позорът е за продажниците – 
тези, които продават народа си за ня-
колко сребърника. Тъй де, но, като сте 
тръгнали по пътя към ада, с какво оч-
аквате да ви го постелят танкаджиите? 
А аз ви посочвам, че има и друг път – 
пътят на добрите резултати.  Ха бъдете 
здрави и честита новата 2014 година!  
И накрая още нещо – за тази 6-та част 
на материала казвам :
Посветено на всички, които ще 
кажат: „Това не се отнася до 
мене!“
Последното е цитат. Откъде ли? От 
книгата за Оцеола или от книгата за 
Улцана? Или пък от друго нещо? Кое-
то започва с – „Кой си ти?“

Допълнителна литература по 
темата 
1) W. Edwards Deming. Out of crisis. The 
MIT Press, Cambridge, MA (1986)
2) W. Edwards Deming. The new 
economics for industry, government 
education. The MIT Press, Cambridge, 
MA (2000).
3) H. R. Neave. The Deming dimension. 
SPC Press, Knoxwille, Tennessee (1990).
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На 5-ти октомври 1912 г. Българ-
ската войска навлиза в Осман-
ската империя. Това е дълго 

чакан ден. От Одрин до Бургас и от 
Дунава до Бяло море хората се поздра-
вяват с „Честита война!” Започва най-
яркият, военният опит за национал-
но  обединение на България и с него 
българите пишат блестяща страница 
в историята си и в световната военна 
история. 

В началото на ХХ век България се раз-
вива много добре, държавата и хора-
та забогатяват, националната култу-
ра има европейски измерения. Царят 
ред, прогрес  и високо национално 
самочувствие на българския народ. 
Но всеки българин знае, че голямата 
задача на обединението на българи-
те предстои. Държава, армия и народ 
са единни в страстното си желание 
да освободят българите в османската 
империя и да обединят народа в една 
държава. След Илинденско – Преобра-
женското въстание от 1903 г.,  всички 
виждат войната като единствено въз-
можно средство за това. Налице е пъл-
но национално съгласие за българска-
та политика на Балканите и огромно 
желание за водене на бъдещата война. 

На Балканите се преплитат интере-

сите на великите сили, относно т.нар. 
Източен въпрос, или битката за на-
следството на Османската империя. 
Берлинският конгрес от 1878 г. е съз-
дал разделил политическите граници 
от етническите и е създал предпос-
тавки за бъдещата Балканска драма. 
В Европа има два военно – политиче-
ски блока, които по-късно ще започ-
нат Първата световна война. Руската 
и Британската империя и Франция са 
обединени в Съглашението, или Ан-
тантата, а „Тройният съюз“включва 
Германия, Австро – Унгария и Ита-
лия. Двата съюза се състезават за вли-
яние на Балканите. Назрява конфлик-
тът между християнските държави, 
начело с България и вековният враг – 
Османската империя. За да затвърдят 
водещата си позиция на Балканите 
руските дипломати все по-усилено се 
опитват да свържат в съюз България, 
водещата балканската православна 
държава, и Сърбия, техния най-верен 
балкански съюзник. Само че, Русия 
не подкрепя пряко българските стре-
межи за национално обединение и е 
по-скоро склонна Македония да се по-
дели между Гърция и Сърбия.  След  
Итало-Турската война от 1911 г. става 
ясно, че Османската империя не е така 
силна, както изглежда. На 19 юли 1912 

ИСТОРИЯ
Балканската война
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Автори: д-р Антоан Тонев
        Радослав Тодоров
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г., след атентат на ВМРО, в гр.Кочани 
местните турци убиват 40 българи. Ре-
акцията в България е крайно остра. 
Оформя се Балканският съюз – сис-
тема от договори и съглашения меж-
ду християнските държави на Бал-
канския полуостров, чиито гръбнак 
са България и Сърбия. Според техния 
договор, ако Австро- унгария нападне 
Сърбия, България ще й помогне с 200 
000-на войска. Ако Османската импе-
рия нападне някоя от двете страни и 
двете се задължават да се включат сре-
щу нея с всичките си сили. Ако двете 
страни решат първи да атакуват им-
перията, България ще участва мини-
мум с 200 000 души, Сърбия – със 150 
000. Бъдещите територии се разпре-

делят както следва: Сърбия призна-
ва правото на България да анексира 
всички турски територии в Източна и 
Беломорска  Тракия и Източна Маке-
дония; България признава правото на 
Сърбия да анексира всички територии 
северно и западно от Шар планина – 
Косово и Новопазарския санджак. По 
средата между Шар планина и река 
Струма остава една зона, която или 
ще получи автономия, или ще се поде-
ли по диагонал от Крива Паланка до 
Охридското езеро; частта югоизточно 
от тази линия (наречена „Безспорна 
зона“) остава за България, останалата 
(„Спорна зона“) ще бъде определена с 
арбитража на руския император.

Митинг в София по повод обявяването на Балканската война, 1912 г.
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Подписан и е договор между Бълга-
рия и Гърция. България се задължава 
да участва с 300 000 армия, а Гърция 
– със 120 000. Обаче за новите терито-
рии в договора с Гърция не се споме-
нава нищо!  

Договорите, особено този с Гърция са 
много зле сключени и носят огромна 
геополитическа грешка за България 
– единствените й гаранции срещу на-
рушаване на договорите са самите до-
говори... Тилът й в Македония остава 
открит, а основната тежест на удара 
срещу врага – остава за нея. При евен-
туален сърбо-гръцки съюз, нищо не 
пази България от запад, при положе-
ние, че воюва на Изток. Изтегли ли се 
на запад, нищо не пази България от 
Изток. Всичко се опира на добронаме-
реността на Гърция и Сърбия...

На този дипломатически фон, на сце-
ната на балканската история излиза 
един фактор, с който се всички се съо-
бразяват – Българската войска. 

В България тя винаги е сред най-ва-
жните институции на държавата. Бъл-
гарските политици инвестират почти 
30% от всички приходи на държавата в 
нея. Българският народ питае огромно 
уважение към своята войска и за всеки 
българин е въпрос на чест да служи в 
нея, по 2 години в пехотата и 3 годи-
ни в специалните родове войски. Там 

младите българи, без разлика на про-
изход и статус, се приучават към ред, 
дисциплина и уважение към държав-
ността, придобиват безценни умения 
и опит, които поставят българската 
армия сред най-подготвените армии 
от началото на ХХ век. В последвали-
те събития, военният дух и качества 
на българина тепърва ще изненадат 
врага, Европа и света. Военната служ-
ба е гордост, а като цяло войниците й 
се посвещават от дъното на душата си. 
Огромната любов на българите към 
войската им и желанието им именно 
чрез нея да реализират националния 
си идеал, са повече от очевидни.

Структурата е проста и ефективна. 
При война армията става от 137 хиля-
ди (100 000 пехота, 3 570 конница, 12 
000 – артилерия, 4 000 – инженер-
ни войски, 600 – полска жандарме-
рия, 12 000 – спомагателни войски и 
5 500 –военни учреждения), става на 
459 810 души, или около 10% от ця-
лото население на държавата. Нали-
це са 97 352 коня и волски впрягове и 
15 758 товарни каруци. Въоръжението 
е последната дума на техниката – ка-
рабини „Манлихер”, оръдия „Круп” и 
„Шнайдер“, пистолети „Парабелум”, 
картечници „Максим”.   Униформата е 
максимално опростена и пригодена за 
фронта, съобразена с новата за нача-
лото на ХХ век идея за защитен цвят. 
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Българската армия е впечатляващо 
обучена. В документите й пише: „ар-
мията да бъде възпитана в духа на 
свободното, самостоятелно прояв-
ление на умствените и физическите 
сили... при изпълнение на дадената за-
дача. Целите се задават от висшите на-
чалници, по-долните действат съвсем 
самостоятелно в избиране средства-
та”. Това създава прослойка от ясно 
мислещи и действащи офицери, които 
ще изиграят ключова роля на бойното 
поле, без страх да взимат бързи реше-
ния.  В Устава за строева служба на  пе-
хотата се обръща специално внимание 
на един боен прийом, станал „патент“ 
на българите – атаката „На нож”. 

Тя е върховен момент при настъпле-
нието. Наред с деморализиращия за 
противника ефект се преценява, че 
качествата на българските войници 
ще бъдат използвани най-пълноцен-
но при подобни директни схватки. На 
войниците се сочи, че отстъпването не 
е поражение, а само хитрост. Това по-
ложение бива разяснявано на всички  
чинове и създава изключителна мо-
рална устойчивост. Дори и при вър-
ховно напрежение и заплаха от пълен 
разгром българските воини, отстъп-
вайки планират съкрушаване на вра-
га със следващото си действие.  Друго 
подобно прийом е безшумният нощен 
щурм – при нощни действия войските 

София - Централна гара, заминаване на войска към фронта след обявяването 
на Балканската война, 1912 г.
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се обучават да се придвижват безшум-
но в сгъстен строй и да атакуват на нож 
без стрелба. В тези случаи, кошмарът 
на противника ще се окаже непреодо-
лим. 

В този исторически период техно-
логичната изостаналост от великите 
сили не е така голяма, както по-късно 
и се оказва, че в лицето на Българска-
та войска противникът среща една из-

ключително опасна и модерна военна 
сила. 

На юг от България обаче има против-
ник с дълготрайна военна традиция, 
имперски ресурси и сериозен опит. 
Османската империя все още е значи-
телна сила, макар и вече критично из-
останала. Тя обхваща територия от 2 
983 000 кв. км. и население от 24 800 
000 души – в пъти повече от всичките 

Обучение с новополучените тежки картечници в 6-ти пехотен полк, 
началото на ХХ век
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страни от Балканския съюз. Турската 
войска на Балканите е 420 000 души, 
въоръжени с пушки „Маузер“ и „Мар-
тини“,  2300 оръдия и 420 картечни-
ци.  Империята обаче е болният човек 
на Европа. Части от командният със-
тав са лошо подготвени. Отношение-
то им към редовите войници е пре-
зрително и сурово. У самите войници 
липсва особена мотивация да се бият, 
набляга се на религиозни чувства. 
Зрее младотурската националисти-
ческа революция. Срещу българите в 
Тракия е Източно-тракийската турска 
армия от 183 600 души, отделно от Од-
ринския гарнизон от 70 000 души. Си-
лите им трябва да настъпят от Одрин 
и Лозенград към Елхово и Стара Заго-
ра, българските войски трябва да бъ-
дат изтласкани назад по долината на 
Марица, притиснати към Родопите и 
унищожени.  В Македония, Албания, 
Косово и Епир, Западната (Вардарска) 
армия е от  156 000 души, срещу които 
обаче съюзниците разполагат с общо 
421 000 души. Турската армия се води 
от добри професионалисти, като Гази 
Мехмед Шукри паша, Абдулах паша, 
Махмуд Мухтар паша, Явер паша или 
Хюсеин Рауф Орбай бей. 

Сърбия има 230 000 армия  с 540 оръ-
дия, командвана от ген. Радомир Пу-
тник. В състава й е и българската 7-а 
Рилска дивизия, с обща численост 50 

000 души. Основната цел на сръбски-
те войски е да пробият по главното 
направление на юг от Враня през Ку-
маново към Щип, през Крива Паланка 
към Кочани, през Прищина и Скопие, 
към Косово. Сръбската армия навлиза 
в Македония, но е спряна край Крато-
во. В Кумановската битка, най-круп-
ното срaжение във Вардарска Македо-
ния, сръбската армия (132 000 души) 
превъзхожда двойно османската  (65 
000 души) по численост и в продъл-
жилите 2 дни боеве изтласква турците, 
като и двете страни понасят незначи-
телни загуби. Турците се прегрупират 
и изтеглят към Битоля, а от юг са при-
тиснати и от напредването на гръцката 
армия, но успяват да я отблъснат при 
Лерин. В Битолската битка сърбите 
превъзхождат почти тройно против-
ника (108 000 на 38 000 войници) и 
отново успяват да го победят, като за-
губите и на двете страни отново са ми-
ниатюрни.  Зеки паша отстъпва през 
Ресен към Южна Албания, с което се 
слага край на османското военно при-
съствие в Македония. Разбира се всич-
ко това е улеснено и от действията на 
отрядите на ВМРО в тила на турските 
войски. След овладяването на Маке-
дония Сръбското командване отделя 
значителна част от силите си в подкре-
па и на останалите фронтове, където 
се бият съюзниците му. 2 дивизии (Ти-
мошката и Дунавската) са изпратени 
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при обсадения Одрин, а други 3 диви-
зии – при обсадената Шкодра. Черна 
гора първа започва военни действия 
против Османската империя, с около 
35 000 души, със 140 оръдия с овладя-
ва Новопазарския санджак и най-вече 
крепостта Шкодра. Тя пада след боеве 
и преговори. 

Гърция разполага със силен флот 
(главнокомандващ – адмирал Павлос 
Кунтуриотис) около 30 кораба. Сухо-
пътните сили са разделени на 2 армии 
– Тесалийска и Епирската от 250 000 
и 215 000 души. Флотът бързо уста-
новява господство в Егейско море и 
блокира Дарданелите. На 5 октомври 
гръцката Тесалийска армия настъп-
ва на север към Солунр излиза в до-
лината на Бистрица и напредва към 
Вардар, като в решителната битка при 
Енидже Вардар, (80 000 души и 120 
оръдия срещу 25 000 турски войници с 
30 оръдия) турците са разбити и реша-
ват да изоставят Солун. Така гръцка-
та армия влиза свободно в Солун само 
няколко часа преди в града да влезе и 
българската. Епирската армия достига 
превзема за три дни крепостта Янина.

Българската армия започва войната 
с т.нар. „Лозенградска операция“ по 
линията Лозенград – Одрин. Българ-
ския план е I и III армии да напред-
нат към Цариград след като II армия 

неутрализира Одрин. Първият важен 
обект е Лозенград, който затваря пътя 
на юг. Българските командири изра-
ботват сложен, но много ефективен 
план. Втора армия трябва да напред-
не Одринската крепост и да блокира 
там огромния гарнизон. Първа армия 
трябва незабавно да настъпи на юг. 
Трета армия, скрита зад Първа, тряб-
ва да настъпва директно на юг в отс-
тъп от I и II армии и когато те заемат 
изходно положение, трябва изненад-
ващо да удари Лозенград. Основа на 
плана е объркващото движение и из-
ненадата, като турците до последно не 
подозират, че цяла българска армия 
се придвижва на разстояние от един 
преход зад първите две, които всъщ-
ност я прикриват. Българските ко-
мандири, в напълно равнинна и пус-
та местност, успяват да скрият 1/3 от 
войските си, прикривайки ги с другите 
2/3. Затова на 9 октомври турското ко-
мандване решава III корпус, да удари 
от Лозенград левия български фланг, 
смятайки че това са основните българ-
ски сили. Командирите Абдулах паша 
и Махмуд Мухтар паша агресивно на-
стъпват по линията Лозенград - Од-
рин. Двете армии вървят една срещу 
друга, без да знаят за това. На 9 октом-
ври изненадващо се сбълскват в цяла 
поредица срещни боеве – при Гечкен-
ли, Селиолу, Ескиполос, Петра, Ерик-
лер и Раклица. В тях българи и турци 
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се изправят като равни за пръв път 
от 14-ти век. В тези боеве страните се 
сблъскват драматично, но българите 
надделяват. При Гечкенли и Селиолу 
османците са пометени, включително 
с хладнокръвна нощна атака „на нож!“ 
При Ескиполос – Петра се български-
те артилеристи с бесен огън сломяват 
османските батареи. На 10 октомври 
рано сутринта българите започват на-
стъпление в утринната мъгла. 19-ти 
Шуменски пехотен полк, с невероя-
тен пример за храброст и военно май-
сторство, настъпва през нощта, в абсо-
лютна тишина към село Ескиполос и 
изненадващо се хвърля на нож върху 
противника. 44-ти пехотен полк под 
прикритието на мъглата подхожда до 

критична близост до турските окопи и 
след кратък пехотен огън успява да ги 
завземе. На 800 крачки от позицията 
на османците, започва жестока прес-
трелка между пехотните части. Под 
прикритието на дъжда някои българ-
ски части успяват да напреднат още и 
се озовават на 500 крачки от турците, 
а дори и по-близо. Артилерията нана-
ся сериозни загуби на турските части. 
Настъпва критичният момент – вра-
гът се опитва да вкара нови войски 
в боя, но командирът на резервната 
дружина на на 43-ти пехотен полк,  са-
мостоятелно заповядва развръщане, 
при което българската картечна рота 
избива цял турски полк и прекратява 
настъплението. Българите започват 

Лозенград (дн. Kırklareli) в Тракия, вероятно 1912-13 г.
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атака на нож и се спускат стремглаво 
към турските позиции, което предиз-
виква силна паника и масово безредно 
бягство.

Българските войници искрено са вяр-
вали в правотата на делото и напълно 
са осъзнавали, че войната е освобо-
дителна и национално обединителна 
война. Вярата, че правдата ще възтър-
жествува и желанието за въздаване на 
историческа справедливост  тласкат 
българските воини по кървавия, но 
славен, път към победата. „На петве-
ковний враг ний носим Божий съд!“ – 
ще обобщи Пенчо Славейков в стихо-
творението си „Напред към подвизи и 

слава“... Стреснати, турците са напус-
нали Лозенград. Ген. Радко Димитри-
ев влиза в града и е посрещнат с всена-
родна радост от местните българи. 

Османските войски обаче се реорга-
низират, слагат край на паниката си и 
се укрепяват на линията Люлебургаз 
– Бунархисар. Планът е там да се даде 
отпор на българската III армия, тя да 
се разгроми и да се мине в стратегиче-
ско контранастъпление. 

На 15 октомври българската войска 
започва Люлебургаз-Бунархисарската 
операция.  1-ва и 2-ра армии атакуват 
отбраната на имперските 1-ва и 2-ра 

Българската тежка артилерия - със 150-мм нескорострелни гаубици Д-12 
“Шнайдер”, 1912 г.
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Източна армии.  Интензивните сраже-
ния траят 6 дни и са най-драматични-
те във войната. Позициите на турските 
войски са удобни за отбраняване. Бъл-
гарите отстъпват по численост с около 
10%, но въпреки това нападат. С мо-
щен удар към Бунархисар, 5-а Дунав-
ска дивизия помита противника чак 
до главната турска позиция, а 4-та и 
6-та пехотни дивизии достигат Люле-
бургаз. С мощен огън турците спират 
българското настъпление и 2-а Източ-
на армия нанася контраудар. Българ-
ската 4-а пехотна дивизия обаче прави 
пробив в отбраната на 1-а Източна ар-
мия при Караагач. Страните са в мърт-
ва хватка, съгласно планът на Махмуд 
Мухтар паша, който почти успява. 

Турците са пред пробив, който може 
да доведе до разгром на цялата бъл-
гарска армия. Първа  българска армия 
обаче минава в решително настъпле-
ние на десния фланг при Люлебургаз. 
Кавалерийската дивизия излиза южно 
от Ергене и застрашава тила на турци-
те, 6-а дивизия разширява пробива 
при Сатъкьой. Българските войници 
не само не отстъпват, но са обвхана-
ти от такъв устрем за контратака, че 
за часове обръщат битката. Контра-
ударът им е такъв, че врагът започва 
отстъпление, което прераства в пани-
ческо бягство, продължило няколко 
дни. Опитният Махмуд Мухтар паша, 
виждайки разгрома, се отказва от ре-
организации на армията си и просто 

Българската артилерия, 75-мм скорострелни оръдия “Круп” (трофей) до Лозенград, 
1912 г.
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побягва с нея. Часове преди сигурната 
си победа, турската армия претърпява 
пълен провал. Загубите й са катастро-
фални – на места до 70%. Османската 
империя започва сондажи за сключ-
ване на примирие... Операцията е най-
кървавото сражение през Балканската 
война.  Българите губят 21 162 убити 
и ранени, османците – около 30 000. 
Разгромът на последните обаче е пъ-
лен. Те се укрепяват на чак Чатал-
джанските позиции, на 30 км. от Ца-
риград. Българската победа е пълна. 

В Черно море господства турския 
флот, който дори бомбардира българ-

ския бряг. Основната му цел е да оси-
гурява пътя Кюстенджа-Истанбул и 
да блокира българските пристанища. 
На 15 октомври капитанът на крайце-
ра „Хамидие“ Хюсеин Рауф бей, дава 
ултиматум на Варна и Балчик да се 
предадат, като ги заплашва с разруше-
ние. На 7 ноември български радисти 
узнават, че турски кораби пътуват от 
Кюстенджа. Четирите български ми-
ноносеца – „Летящи”, „Дръзки”, „Сме-
ли” и „Строги” забелязват крайцера 
„Хамидие” през нощта. Започва битка 
на четирима Давидовци с османския 
Голиат. „Хамидие“ е 39 пъти по-тежък 
от българските кораби, има 12 пъти 

Български войници на улица в Лозенград (дн. Kırklareli) след превземането на града в Първата 
Балканска война, октомври-ноември 1912 г.
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по-голям екипаж и 12 пъти по-голям 
огневи залп. Българските кораби ата-
куват един зад друг, като стрелят по-
следователно. Първите три пропус-
кат, поради майсторството на капитан 
Хюсеин Рауф бей, един от най-опит-
ните османски командири. Последен 
стреля „Дръзки”, само от 60 м, който 
единствен  улучва „Хамидие”.  Торпе-
дото пробива носа на крайцера, отваря 
се 4-5 метрова пробойна и трюмове-
те се наводняват. Наполовина потъ-
нал, „Хамидие” е извлечен с кърмата 
напред от друг турски кораб. Той из-
стрелва стотици снаряди без да улучи 
целите. Българските миноносци по-
стигат 25% улучваемост. По това вре-
ме улучваемостта във всеки останал 
флот в света е не повече от 5%, а в Ру-
ско-японската война от 1905 г., са из-
стреляни стотици торпеда без ни едно 
попадение. „Хамидие“ бива изтеглен 
и ремонтиран, след което през цялата 
1913 г. действа срещу гърците в Сре-
диземно море. В резултат на тази бит-
ка турското снабдяване в Черно море 
се прекъсва до края на войната, а Ос-
манският флот престава да обстрелва 
българските позиции при Чаталджа. С 
една единствена битка и с един един-
ствен изстрел, корабчето „Дръзки“, ко-
мандвано от 28 годишния мичман Ге-
орги Купов, обръща стратегическото 
съотношение на силите в Черно море. 

След Люлебургаз – Бунархисарската 
операция, българската армия откри-
ва пътя към столицата на Империята. 
Изпаднала в ужас, Османска империя 
търси примирие.  България, под вли-
яние на опиянението а и на лични 
амбиции на царя, отхвърля молбата. 
Турците се укрепяват на Чаталджан-
ската позиция. Българските войски за-
почват масирано настъпление ха 29 – 
30 октомври. Между 24 и 27 октомври 
са завзети Мидия и Подима на Черно 
море, като мярка срещу евентуален ос-
мански десант. От 28 до 30 октомври 
Хасковския отряд завзема Ерегли, Ро-
досто и Силиврия на Мраморно море. 
Българското командване се готви за 
нанасяне на последния удар срещу 
Османската империя. I и III български 
армии се обединяват под разпорежда-
нията на ген. Димитриев. Сред бълга-
рите обаче започва холера. 

Чаталджанската позиция е много се-
риозно препятствие. Тя е само на 30 
км. от Цариград, с отбранителна ли-
ния по естествено възвишение с дъл-
жина около 25 км, лесно достъпно от 
турска страна и много стръмно от се-
вер и има 29 укрепления по западен 
образец. Там се събират 180 000 души 
и 308 оръдия плюс флотската арти-
лерия, а българските са малко пове-
че от 176 000 души и 466 оръдия. От 
българите 11 331 войници, подофице-
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ри и офицери са заболели от холера, а 
621 са били починали от болестта към 
началото на атаката. Съотношението 
е в полза на отбраняващите се, защо-
то за успешна атака трябва превъз-
ходство на атакуващите 3:1. Турският 
план е – пасивна отбрана, изтощава-
не на българите и контранастъпление. 
Българският план разчита на изнася-
не на артилерията в предни позиции. 
Ген. Димитриев се съмнява в успеха. 
Ген. Савов казва: „Какво да се прави?! 
Няма такъв човек в България, който, 
при дадената обстановка, би се ре-
шил да поеме върху себе си страшна-
та отговорност да не атакува.”. Въпре-
ки всички доводи против, емоциите 
надделяват и българското командване 
решава веднъж завинаги да разчисти 
всички сметки с Империята. Атаката 
почва на 4 ноември в 5 часа сутринта. 
Двете български армии – I-ва и III-та, 
трябва да настъпят на 25 километров 
фронт и да пробият турската защита 
най-малко на 3 места. Това е голяма 
грешка - по всички военни правила в 
такава ситуация се предприема кон-
центриран удар. Разпокъсаните бъл-
гарски сили не могат да се справят с 
добре укрепените, въоръжени и защи-
таващи столицата си османци. 

Каквото и да кажем за смелостта на 
българските войници и офицери, ата-
кували Чаталджанската позиция все 

ще бъде малко. Въпреки холерата, ло-
шите доставки, грешките на команд-
ването и пречките по бойното поле 
българските военни атакуват един 
след друг в стройни редици и макар 
че са отблъснати, не се предават и до-
казват, че българите са бойци от най-
висока класа. През нощта на 4 срещу 
5 ноември 29-ти пехотен Ямболски 
полк начело лично с полковник Кръс-
тю Златарев приближава безшумно 
до турското укрепление № 2 и само за 
няколко минути успява да го превзе-
ме, ликвидирайки защитниците. Ата-
ката обаче не може да се развие. На 5 
ноември българското настъпление е в 
дъжд и гъста мъгла. Турците оказват 
ожесточена съпротива и успяват да 
спрат българите на много места. Око-
ло 11 часа на много места българите са 
отбити и това е един от най-критич-
ните моменти в цялото сражение. Към 
14.00 часа някои дивизии са силно 
обезкървени. Настъплението е отме-
нено, а оттеглянето – организирано 
и незабелязано. Войниците не губят 
присъствие на духа, отстъплението се 
приема за тактическо. През следва-
щите няколко дни турското команд-
ване атакува българските позиции. 
Особено опасни са нощните атаки. 
При първата атака български часови 
дочува към 21 часа, че има сериозно 
раздвижване и съобщава на ротния си 
командир. Командирът незабавно на-
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режда всички да се подготвят за нощ-
на атака и да са в състояние да стрелят 
по негова заповед, като едновременно 
с това са уведомени и съседните роти. 
Българите са нападнати от добре под-
готвени и елитни османски части. 
На някои части от фронта турците си 
служат с хитрост, като приближавай-
ки, подвикват на фрази на български. 
Заблудени, българските командири 
нееднократно прекратяват стрелбата 
и турците все повече и повече напред-
ват. В този критичен момент редник 
Киро Василев, с непоколебима сме-
лост излиза напред в тъмнината, стига 
на 5-6 крачки до настъпващите 11 000 
турци и извиква с пълно гърло: „Тур-
ци са!!!!!”. Измамата е разкрита и бъл-
гарските части откриват огън. VIII-ма 
рота, командвана от поручик Петров, 
излиза от окопите и незабавно кон-
траататуква „На нож!”. В жесток ръко-
пашен бой в тъмнината, врагът, макар 
и многоброен и високомотивиран, е 
спрян. Други български роти също се 
хвърлят на нож и турците започват да 
отстъпват. Скоро бойният вик „Ура!” 
заглушава напълно турския боен вик 
и започва паническо отстъпление на 
турците. Макар да не успяват с проби-
ва на Чаталджа, българите показват, 
че нямат никакво намерение да отстъ-
пят своите позиции! Войната изобил-
ства от такива епизоди. Мъжеството 
на българските войници няма граница 

и изпълва всеки българин с гордост. 
Атаките на нож стават български па-
тент, а бойният вик „Ура!” и команда-
та „Напред, на нож!!“ стряска турците 
и в съня им. На 9 срещу 10 ноември в 
4 сутринта, турците нападат позиции-
те на 3 пехотен Бдински полк и успя-
ват да ударят фланга му. Виждайки 
критичността на ситуацията, коман-
дирът полковник Георги Тенев, герой 
от Сръбско-българската война, лично 
повежда две роти „на нож!“ В страшен 
ръкопашен бой турците са разбити и 
побягват, но полковник Тенев, убит от 
граната и много българи остават зави-
наги на бойното поле. 

На 20 ноември когато е подписано 
примирие между Балканския съюз и 
Османската империя. Българите се ук-
репяват на Чаталджа, без да могат да 
я превземат. Столицата на турците е 
само на 30 км. зад тях, те нямат мяс-
то за отстъпление, а от друга страна, 
бързо се снабдяват от огромния град. 
Неуспехът обаче изобщо не прекърш-
ва духа на българските воини. Бълга-
ринът, макар и победен в едно отдел-
но сражение, много добре разбира, че 
превесът във войната е него. Победата 
на турците всъщност е само в добре 
проведената отбрана. Българите са на 
30 км. от Цариград. 

На Родопското и Македонското на-
правление действат второстепенни,  
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но много важни български сили - 5 от-
ряда, които отрязват турците от Маке-
дония и от Източна Тракия. Родопски-
ят отряд настъпва срещу османците 
и ги разбива в малки, но ожесточени 
погранични сражения. Освободени 
са Разлог, Неврокоп, Пашмакли (дн. 
Смолян) Драма, Серес, Ксанти, Гю-
мюрджина и Дедеагач, Кърджали 
– Кюпрюлю – Хамзалар – Софулар 
– Якашлар. Кърджалийският отряд 
настъпва към Балкан Тореси и там на 
7 ноември се разиграва важно сраже-
ние с войските на Явер паша. Българ-
ските войски с лъжлива атака нападат 
фронтално, но в две колони правят об-
ход. Усетил клопката, Явер паша бър-

зо нарежда отстъпление, но бива пле-
нен, заедно с 11 000 войника и много 
оръжия.  Дедеагач е завзет и държан 
повече от 8 дни от само 100 български 
доброволци. Айроболският отряд за 
няколко дни ликвидира основните ба-
шибозушки части. 

Хиляди българи от Македония, добро-
волно влизат във войската, но те „ва-
дят кестените от огъня“ на Цариград-
ското направление, а в Македония 
остава само  VII-ма Рилска дивизия в 
състав 36 000 човека и воюва заедно 
със сърбите и гърците, които до неот-
давна са тормозели българите в Ма-
кедония. Този голям геополитически 

Български офицери и войници в окопно укрепление край Чаталджа
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парадокс и може би стратегическа 
грешка ще имат исторически после-
дици за българския народ. Дивизия-
та овладява Горна Джумая и Царево 
село, а сръбската Тимошка дивизия 
тръгва към Крива паланка и Кратово 
чак след като българите са разчисти-
ли пътя й. Дивизията продължава по 
Кресненското дефиле, освобождава 
Кочани и по този начин подсигурява 
сръбския фланг.  После сръбският ген. 
Степанович запоявдва на българите 
да се отправят към Серес, но малко 
след това  - да спрат.  Видно е, че още в 
този ранен етап от развитието на вой-
ната сърбите са имали желание да по-
ставят ръка на колкото се може по-го-
ляма част от Македония. В Македония 
българските войски са приети изклю-
чително радушно като освободители и 
родни братя. Дивизията настъпва на 
юг към Радовиш – Струмица – Дойран 
и Пехчево – Берово за Петрич и след 
това през Беласица и Круша планина 
за Солун. На 26 октомври български-
те и гръцките военни части с ускорен 
ход напредват към града. Тези походи 
остават в историята под названието 
„надпреварата за Солун”. Комендан-
тът Тахсин паша се предава на гърци-
те, за да всее раздор сред съюзниците, 
а вероятно и срещу подкуп. След това 
по гръцко настояване VII Рилска диви-
зия се премества на Източния фронт. 
Българите в Македония остават и без 

тази защита.

За нас българите Балканската вой-
на има освободителен характер, като 
крайната цел е постигане на нацио-
нално обединение. Времето за това 
настъпва през есента на 1912 година и 
след като на 17 септември започва мо-
билизацията над 600 000 българи се 
стичат в армията. Сред тях са и 60 000 
емигранти, трескаво завърнали се в 
Родината, и хиляди доброволци от Ма-
кедония. Българите се записват в ре-
довете на армията все едно отиват на 
сватба. Радостта е всенародна и въл-
нението обхваща цялото общество.За-
писват се дори опълченци от Руско – 
турската война, като един от тях казва: 
„Всичко, което имам, заедно със себе 
си давам за Родината и Свободата.”

България печели войната благодаре-
ние на изключителния дух на своята 
войска. Българите загърбват личните 
си проблеми, драми и конфликти, за 
да се обединят в един железен юмрук 
разгромяващ османската войска къ-
дето я срещнат. Победите дават осно-
вание за гордост на целия български 
народ. Цял свят разбира, че ние вече 
не сме нито роби, нито освободени. 
Българинът вече е свободен и не само 
е свободен, но е и освободител. Трудно 
е днес да си представим колко сплотен 
е бил в онези мигове нашият народ, но 
както пишат чуждите кореспонденти 
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сякаш в този момент всички българ-
ски сърца туптят заедно, като едно го-
лямо, общо, всепобедно и гордо бъл-
гарско сърце. 

Значението на победата на България 
в Балканската война е огромно. Пред 
целия свят се легитимира правото на 
българите от Македония и Тракия да 
се присъединят към Царство Бълга-
рия, за да живеят всички българи в 
една държава.  Победата в Балканска-
та война издига нашата държава в очи-
те на Европа и на целия цивилизован 
свят и все повече Велики сили гледат 
с нескрито възхищение към България, 
която неслучайно е наричана „Пру-
сия на Балканите”. Международният 
авторитет на Родината ни неимовер-
но нараства и тя вече е възприемана 
като равноправна държава от всички 
европейски и световни суверенни дър-
жави. България пречупва Османската 
империя и успява да отвоюва толкова 
дълго владените от турците християн-
ски земи на Балканите. И това никой и 
никога няма да може да оспори, защо-
то на всички е ясно, че България иг-
рае решаващата роля при победата на 
Балканския съюз!

Днес  патосът, с който са се отбелязва-
ли различните годишнини от начало-
то на войната и от най-важните ни по-
беди, отдавна е изчезнал. Изчезнала 

е сякаш до голяма степен и гордостта 
на българския народ от победите на 
славните му предци. От една страна 
това се дължи на недостатъчно висо-
ката историческа култура сред част от 
обществото, а от друга на изключи-
телно пасивната държавна пропаган-
да. Българските политици като че ли 
се срамуват от патриотизма и родо-
любието, неразбирайки че без тях из-
чезва спойката между българите и се 
разпада както народа, така и държав-
ността. Ако продължаваме да вървим 
по този път скоро ще се превърнем в 
механичен сбор от индивиди, всеки 
от които върви по свой собствен път и 
преследва своите собствени цели, без 
значение дали те са в противоречие 
или дори в ущърб на интересите на 
неговите сънародници. Така характер-
ната безисторичност на голяма част от 
политическия елит в последните десе-
тилетия води до сериозни проблеми 
в българското общество и до големи 
заплахи за българската държава. Из-
правени сме пред предизвикателства, 
които макар на пръв поглед да из-
глеждат доста различни, всъщност са 
много близки до онези пред които се 
изправят сънародниците ни през 1912 
година. Днес ние отново имаме нужда 
от нови поводи за гордост, от повиша-
ване на националното самочувствие, 
от сплотеност и народно обединение 
и от една обща национална цел в пре-
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следването на която да проявим най-
добрите си качества. Нека примерът 
на нашите деди от бойните полета на 
Балканската война ни послужи като 
пътеводна звезда в бурното море на 
световната политическа, морална и 
икономическа криза, която ни съпът-
ства! Нека винаги помним, че „Съеди-
нението прави силата”! Това означава, 
че заедно можем да преодолеем всяка 
заплаха! Заедно можем да изградим 
една силна, независима и благоденс-
тваща България!

Поклон пред героите!
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Причини за войната

На 17 май (30 май по нов стил) 
1913 година е подписан Лон-
донският мирен договор. С 

него е сложен край на победоносната 
Балканска война, по време на която 
Османската империя е разгромена от 
армиите на Балканския съюз. Според 
мирния договор Високата порта тряб-
ва да отстъпи всички свои балкански 

територии на запад от линията Мидия 
– Енос (с изключение на Албания). 
Проблемът е, че Лондонският мирен 
договор не определя коя територия 
чие владение ще бъде. Така се пораж-
дат сериозни противоречия между 
България, която е изнесла цялата те-
жест на войната и има решаващ при-
нос за разгрома на османската армия, 
и нейните съюзници Сърбия и Гър-
ция, които имат желание да заграбят 

Трагедия и слава 1913

Автори: д-р Антоан Тонев
Радослав Тодоров

Статия от брой 59 на сп. “Българска наука”
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възможно най-голяма част от населе-
ната предимно с българи географска 
област Македония. 
Трябва да се знае, че между България 
и Сърбия е имало ясна договорка за 
разпределението на всички освободе-
ни територии, но Кралство Сърбия на-
рушава подписаните през 1912 година 
спогодби и решава да действа на прин-
ципа на фактическата окупация и да 
заграби всички територии, в които се 
намира сръбската армия към края на 
Балканската война. Договореностите 
с Гърция са отчетени още по време на 
Първата Балканска война като твър-
де опасни и проблематични, тъй като 
териториалният въпрос изобщо не е 
засегнат и гръцката армия се чувства 
в правото си да заграби колкото може 
повече от земите в Беломорска Маке-
дония. 
В интерес на истината трябва да се 

каже, че Сърбия и Гърция започват да 
се подготвят за бъдещ удар срещу Бъл-
гария още по време на Първата Бал-
канска война. През февруари 1913 го-
дина сърбите решават да преразгледат 
договора си с България и да присъеди-
нят всички земи, окупирани дотога-
ва от сръбските войски. За да улеснят 
тези си амбиции, те се договарят с гър-
ците като им заявяват, че Солун при 
всички положения трябва да остане 
след войната в гръцки ръце. 
Още в края на месец април сърби и 
гърци струпват войските си в спорни-
те територии и започват да действат 
твърде застрашително спрямо бълга-
рите, като на места се случват „инци-
денти” при които сръбски или гръцки 
войници екзекутират цивилно бъл-
гарско население. Кланетата зачестя-
ват с наближаване на подписването 
на Лондонския мирен договор и по-
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казват, че сърби и гърци се опитват да 
извършат целенасочен геноцид срещу 
българското население, което смятат 
за заплаха с оглед осъществяването на 
агресивните им и несправедливи пла-
нове за заграбването на Македония. 
Около 2/15 май се появяват инфор-
мации за тайна договореност между 
Сърбия и Гърция срещу България и 
българското правителство и висшето 
командване трябва да вземат реше-
ние дали да се предислоцират войски-
те от Одринска Тракия на запад, за да 
се защитим от евентуална агресия на 
очевидно бившите съюзници. На 6/19 
май официално е сключен съюз меж-
ду Сърбия и Гърция, който е придру-
жен и от военна конвенция. Този съюз 
очевидно е насочен против България 
и целта му е да гарантира осъществя-
ването на несправедливите искания 
на довчерашните ни съюзници. 

Наред с проблемите между България 
и нейните съюзници, възниква и се-
риозен проблем между Царството и 
северната ни съседка – Румъния. Още 
преди началото на Първата Балканска 
война, Румъния иска при евентуална 
победа на Балканския съюз да полу-
чи от България компенсация в Добру-
джа, за да се запази балансът на сили-
те. Румъния не се интересува от факта, 
че в Южна Добруджа няма румънско 
население и че това е една изконна 
българска територия. За северната ни 
съседка е от значение единствено въз-
можността да сложи ръка върху една 
богата и плодородна земя. България 
предлага корекции на границата и 
дори отстъпва град Силистра, но не е 
склонна да отстъпи на Румъния цяла 
Южна Добруджа и то в дните, в които 
победоносната българска армия гро-
ми османските войски. Румъния не е 
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доволна от българските отстъпки и 
започва сериозно да се подготвя за во-
енно решаване на въпроса при удобна 
ситуация, т.е. ако България се въвлече 
във война с бившите си съюзници.
Великите сили също изиграват своята 
роля при нагнетяване на напрежение-
то в дните около и след подписването 
на Лондонския мирен договор, като 
оставят довчерашните съюзници на 
България безнаказано да нарушават 
подписаните договорености. Тук най-
сериозна е отговорността на Русия, 

която, според сключените преди нача-
лото на Балканската война договори, 
е трябвало да играе ролята на арбитър 
при евентуални териториални спорове 
между Царство България и Кралство 
Сърбия. Руският император така и не 
се намесва решително и не изпълнява 
ролята си на арбитър. Той предлага Ан-
глия и Франция (освен Русия) също да 
се намесят като арбитри и така цялото 
Съглашение да реши спорните въпро-
си, което ясно показва желание за ре-
визия на договорите между България 
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и Сърбия. Скоро двуличната позиция 
на страните от Антантата води до ес-
калация на напрежението и в крайна 
сметка е една от причините за начало-
то на Междусъюзническата война. От 
друга страна, Германия и Австро-Ун-
гария са заинтересовани от конфликт 
на Балканите, който да разклати по-
зициите на Антантата в региона и да 
даде възможност да се привлече ня-
коя от балканските държави към Цен-
тралните сили.  По тази причина двете 
държави не се намесват пряко и кате-
горично в подкрепа на справедливите 
български искания да се приложат на 
практика постигнатите преди войната 
договорености.
Така се стига до ескалация на напре-
жението на Балканите и на 26 май 
руският император Николай II пре-
дупреждава българи и сърби, че кой-
то започне братоубийствената война, 
той ще е отговорен пред Русия и пред 
„славянството”. Междувременно, от 
1 юни в България на власт идва ново 
правителство начело със Стоян Да-
нев. То продължава политиката на 
неотстъпчивост към несправедливите 
сръбски и гръцки искания и се опит-
ва всячески да накара балканските ни 
съюзници да спазят договореностите 
от 1912 година. В тези бурни дни Сър-
бия успява да спечели подкрепата на 

Черна гора, която е неудовлетворена 
от постигнатото в Балканската война 
и решава при евентуален конфликт да 
усили позициите си, основно в Ново-
пазарския санджак.  По същото време 
става ясно, че Османската империя 
не е демобилизирала войската си, а 
напротив – започва ново съсредото-
чаване на бойни ефективи в близост 
до българската граница. Това предиз-
виква опасения в София, но Правител-
ството се ограничава единствено до 
постъпки пред Великите сили, които 
трябвало да гарантират, че османците 
ще спазят Лондонския мирен договор 
и няма да предприемат въоръжени 
действия срещу Царството. Тази пози-
ция е изключително наивна, особено 
след като е станало ясно, че Великите 
сили не желаят да разрешат балкан-
ските проблеми в полза на България. 
Скоро всички преговори се провалят, 
Русия окончателно отказва да изпъл-
ни справедливо ролята си на арбитър 
и българските политици и генерали 
решават, че, след всички жертви и 
бляскави победи по време на Балкан-
ската война, единственият начин да 
позволим на Сърбия, Гърция и Румъ-
ния да откъснат територии от плътта 
на майка България е с оръжие в ръка. 
Така дипломацията се проваля, за да 
отстъпи място на армията.  
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Състояние и разположение на 
армиите
 
Преди всичко трябва да отбележим, 
че Първата Балканска война свършва 
далеч по-бързо за Сърбия и за Гърция, 
отколкото за България. За сърбите тя 
свършва общо-взето с Битолската бит-
ка (4-5 / 17-18 ноември 1912 г.), а за гър-
ците – с обсадата и падането на Янина 
(6 март 1913 г.). Отделно от това, мо-
билизационното напрежение не е тол-
кова високо, колкото в България, и не 
изтощава до такава степен икономи-
ките им. Не на последно място, в хода 
на войната сърби и гърци воюват сре-
щу далеч по-скромни османски части 

в Македония, воюващи в условия на 
обкръжение, числено превъзхождани,  
атакувани от чети на ВМОРО в тила 
и страдащи от масови дезертьорства. 
Така че изтощението на техните ар-
мии към началото на Втората Балкан-
ска война е незначително, а тепърва се 
извършват и нови рекрути в навечери-
ето й.
В същото време българският войник 
изнася цялата тежест на войната на 
собствения си гръб на основния Тра-
кийски фронт, където са съсредото-
чени по-голямата част от силите на 
Османската империя и където се про-
веждат най-кръвопролитните сраже-
ния през войната. Цялата нация е из-
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правена на бойна нога в продължение 
на 9 месеца. Войската е силно обез-
кървена и уморена.  Над 90% от вой-
ниците са обикновени селяни, които 
са оставили домовете, семействата 
и стопанствата си и вече искат да се 
върнат при тях.  Не само сред войни-
ците, но и сред офицерите се появяват 
настроения против Фердинандовото 
„Всичко или нищо”, така че ако трябва 
да бъдат направени исканите отстъп-
ки на Сърбия и Гърция, да им ги дадат 
и да се свършва вече. Въпреки всичко 
командирите отчитат, че бойният дух 
на българските войски е на нужната 
висота и няма проблеми в отделните 
бойни части.
Докато българите воюват на изток, 
сръбските и гръцките части имат дос-
татъчно време да се настанят в така 
силно желаната географска област Ма-
кедония и да изградят удобни и силни 
отбранителни позиции срещу евенту-
ално бъдещо нападение от наша стра-
на. В навечерието на войната Бълга-
рия разполага с 5 армии. Всички те 
сравнително бързо са прехвърлени от 
Тракия на западните граници и раз-
положени на доста дълъг фронт – над 
500 км от Дунав до Егейско море.
Извършени са рекрути и в някои от 
новоосвободените територии в Ма-
кедония, Родопите и Тракия, с което 

общият брой на цялата армия дости-
га половин милион души. От тях око-
ло 360 000 бойци са разположени на 
първа бойна линия. Разположението 
на армиите е следното:
1-ва армия (с главнокомандващ ген. 
Кутинчев), разположена от Видин до 
Берковица; 3-та армия (ген. Димитри-
ев) – около Цариброд и Трън; ново-
сформираната 5-та армия (ген. Тошев) 
– около Кюстендил и Радомир; 4-та 
армия (ген. Ковачев) – между Струми-
ца и Щип; и 2-ра армия (ген. Иванов) 
– между Кавала и Дойран. Конната 
дивизия, останала сравнително без-
участна в миналата война и този път, 
е изолирана в най-северната част до 
Дунава да пази фланга на 1-ва армия, 
също така има и малка българска част, 
изолирана в Солун. При това положе-
ние не остават никакви сериозни во-
енни ефективи, които да бъдат разпо-
ложени срещу Румъния и Османската 
империя. По този начин източната и 
северната ни граници са оставени съв-
сем оголени и без защита, с илюзор-
ните надежди, че Русия и/или Австро-
Унгария няма да позволят да бъдем 
нападнати по тези направления. 
 
Гръцката армия (с върховен глав-
нокомандващ крал Константин, заел 
престола след като през март 1913 го-
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дина баща му е убит в Солун) е в със-
тав: 9 пехотни дивизии и 1 кавалерий-
ска, общо около 135 000 души. Цялата 
гръцка армия е съсредоточена срещу 
една-единствена българска, а имен-
но 2-ра армия, разположена на север 
от Солун, която се състои от 3 пехотни 
дивизии, общо около 36 000 души, 20 
000 от които – новобранци.
 
Сръбската армия (ген. Радомир Пу-
тник) успява да вдигне 348 000 бойци 
за войната срещу българите, част от 
тези сили първоначално са разполо-
жени и около все още нелокализира-
ната албанска граница. Ген. Путник 
разделя армията на 4 оперативни гру-
пи:
В Македония сръбските 1-ва и 3-та ар-
мии формират най-мощната Южна 
група. 
1-ва армия (с главнокомандващ принц 
Александър) е позиционирана северо-
западно от Скопие. Трета армия (ген. 
Янкович) – около Велес. Сръбската 
2-ра армия (ген. Степанович) съставя 
Централната група; в нея са същите 
тези войници, които доскоро са вою-
вали заедно с българите при Одрин, 
но сега се изправят срещу тях в района 
на Пирот. Северната група е съставе-
на от Тимошката армия (ген. Арачич). 
Западната група е съставена от около 

20 батальона и позиционирана около 
албанските планини.
 
Черна гора (с главнокомандващ крал 
Никола) се включва във войната сре-
щу България с една пехотна дивизия 
в състав 12 802 души, които се бият 
заедно със сърбите. Една черногорска 
бригада се присъединява към сръбска-
та 3-та армия, а другите две бригади – 
към 1-ва армия.  Черногорците реално 
нямат никакви спорове и конфронта-
ции с България, но крал Никола ре-
шава да изпрати войски в подкрепа на 
сърбите, в замяна на което впослед-
ствие те да му отстъпят по-голяма част 
от Новопазарския санджак, който да  
се подели между двете държави.
Когато настъпва лятото на 1913 г., 
сръбското разузнаване разбира, че 
българите вече концентрират основ-
ните си сили срещу тях. Ситуацията е 
такава, че сърбите вече държат спор-
ните територии и могат да бъдат си-
гурни, че българите ще нападнат пър-
ви. Те не се и опитват да изпреварят 
врага, а дори нарочно изчакват той да 
направи първата крачка, с което сам 
да постави върху себе си образа на ве-
роломен предател, нарушител на до-
говореностите и агресор. 
Българският план за войната против 
бившите съюзници предвижда гене-
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рално настъпление на всичките 5 ар-
мии по фронта без достатъчно голяма 
яснота какво ще се прави по-нататък. 
Идеята на Фердинанд е „да сплаши съ-
юзниците и да ги направи по-отстъп-
чиви” с тази демонстрация на военна 
мощ. Като изключим тази безпочве-
на наивност, необходимостта от неза-
бавни офанзивни действия е породе-
на донякъде и от факта, че София се 
намира само на 60 км от сръбската 
граница със струпаните по нея сръб-
ски войски и при задаващата се вой-
на е по-изгодно да атакуваме първи и 
да водим офанзивни действия отвъд 
границата, отколкото дефанзивни зад 

нея и в опасна близост до столицата на 
Царството.
Пресеченият планински терен на Ма-
кедония, Източна Сърбия и Запад-
на България сериозно възпрепятства 
бързото настъпление и комбинирани-
те действия на войските. Не съумяваме 
да пренесем на този терен блестящите 
военни операции, проведени няколко 
месеца по-рано в откритите равнини 
на Тракия.  Армиите са принудени да 
се разпръснат и да действат изолира-
но една от друга между планинските 
била и речните котловини. Пътища-
та са малко и тесни, което затруднява 
линейното придвижване на войските. 
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Първа армия трябва да настъпи към 
Княжевац и към Пирот; 3-та армия – 
също към Пирот, в района на който да 
се съедини с частите на 1-ва армия; но-
восформираната 5-та армия трябва да 
играе ролята на ос между 1-ва и 4-та 
армия и да прикрива фланговете им; 
4-та армия трябва да настъпи в района 
на Щип; 2-ра армия трябва да атакува 
в Южна Македония в района на Гевге-
ли и на Солун.
В крайна сметка трябва да се знае, че 
макар този план да е одобрен от Щаба 
на действащата армия, впоследствие 
висшето командване дори не се стре-
ми да го изпълни така, както е бил на-
чертан.
 
Началото на войната

Още на 12/25 юни в София са полу-
чени сигнали за сериозни стълкнове-
ния между българи и сърби близо до 
Щип по поречието на река Злетовска.  
Българското правителство незабавно 
предупреждава Русия, че това може 
да предизвика война и че трябва да се 
сложи край на сръбските изстъпления 
над българското население, извърш-
вани пред очите на българските вой-
ници в близост до българските пози-
ции.  Два дни по-късно ген. Иванов 
изпраща известие за сериозни про-

блеми и с гърците, които очевидно се 
опитват да провокират българската 
армия. Тези действия на сърби и гър-
ци могат лесно да се обяснят, тъй като 
двете държави се опитват да предста-
вят България като агресор и по тази 
причина всячески се стремят да пре-
дизвикат българите на фронта.

На 15/28 юни ген. Михаил Савов изда-
ва заповед на 17/30 същия месец 2-ра и 
4-та армии да предприемат офанзива, 
за да се покаже на бившите съюзници 
мощта на българската армия. Сърби-
те това и чакат и просто поставят дата 
на отдавна готовия Манифест за обя-
вяване на война срещу Царство Бъл-
гария. На 18 юни/1 юли българското 
правителство заповядва прекратяване 
на военните действия, но вече е твър-
де късно, тъй като Сърбия и Гърция са 
получили така дълго чакания повод и 
вече могат да започнат война против 
България.

Боевете при Брегалница
 
Най-важната позиция за отвоюването 
на окупираната от сърбите Македония 
се заема от 4-та армия, сформирана 
през отминалата зима. Тя е разгърната 
под формата на арка, като Щип се на-
мира на върха й. Това разположение 
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прави фланговете й уязвими и създава 
добри условия за вражески контраата-
ки, с които центърът й да бъде обхва-
нат и разбит.

Първите сражения избухват на 29-30 
юни, при сблъсъка на българската 4-та 
армия със сръбските 3-та и 1-ва армии, 
плюс черногорската дивизия в района 
на р. Злетовска. Първоначално левият 
фланг на българската армия напредва 
и с тежки боеве достига Вардар до село 
Удово.  Центърът на 4-та армия обаче 
не успява да напредне и като цяло на-
стъпателният план в този участък се 
проваля.  Объркаността и нерешител-
ността на София пропиляват първона-
чалния успех на фланговете.

Стихийното избухване на боевете и об-
щото положение на фронтовете внася 
хаос в българския щаб и разстройва 
плановете и подаването на команди-
те. Така например, министър-предсе-
дателят Стоян Данев издава заповед 
ген. Михаил Савов да спре бойните 
действия, като това става на 1 юли.  В 
същият този ден генералът получава 
втора заповед от цар Фердинанд с точ-
но обратното нареждане – атаката да 
продължи.  Настъпва момент на пъл-
но объркване, в който никой не знае 
какво точно да прави. 

На 3 юли цар Фердинанд уволнява ген. 
Савов, обвинявайки го за провала на 
офанзивата. В същия ден генералът се 
оказва уволнен за втори път – сега от 
Правителството, което го обвинява, че 
е заповядал офанзивата. Твърде веро-
ятно е уволнението на ген. Савов да е 
предизвикано от провала на войските 
му, които е трябвало да донесат бърза 
победа, въпреки тежката и сложна си-
туация на фронта.

На негово място като помощник-глав-
нокомандващ (фактически главно-
командващ) е назначен командирът 
на 3-та армия ген. Радко Димитриев, 
който от е отявлен русофил. Този ход 
представлява отчаян сигнал към Пе-
тербург с надеждата Русия да се наме-
си в събитията на страната на Бълга-
рия. Командването на 3-та армия пък 
е поверено на отколешния любимец 
на цар Фердинанд ген. Рачо Петров.
Всички прекъсвания на бойните дейст-
вия, противоречия в Щаба на действа-
щата армия и промените във висшето 
командване имат не просто объркващ, 
а направо парализиращ ефект върху 
българските войски.  Особено непри-
ятна изненада за войниците от 7-ма 
пехотна дивизия на 4-та армия е за-
поведта успешното им настъпление 
да спре и да се върнат на изходните си 
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позиции. Тази маневра не само пропи-
лява шансовете ни за победа, но и съз-
дава реална опасност за самите вой-
ници, поради близостта на предните 
сръбски редици. Поради множеството 
проблеми във високите ешелони на 
държавната власт и военното команд-
ване, загубите ни в първите няколко 
дни са тежки, а успехите – крайно не-
задоволителни.

Последвалите три дни на затишие да-
ват време на сърбите и гърците да се 
възстановят от първоначалните бъл-
гарски удари.  През това време обаче 
те не прекратяват огъня по българ-
ските позиции, въпреки някои опити 
на български офицери да им обяснят, 
че атаката е започнала в резултат на 
грешка.  Сърби и гърци дори си поз-
воляват да нарушат основни военни 
правила и убиват неколцина българ-
ски парламентьори, с което разкри-
ват истинската си хищническа приро-
да. Сред българските редици настава 
объркване, вследствие на което бъл-
гарската армия не успява бързо да 
възстанови първоначалния си ред и 
ритъм на действие. Една заблудена 
рота от 7-ма дивизия дори е обкръже-
на и пленена от сърбите без бой.

Въпреки организационния хаос, пър-

воначалните български атаки изто-
щават сериозно сръбската 3-та армия, 
поради което командващият я ген. 
Янкович моли главнокомандващия 
ген. Радомир Путник да му разреши 
оттегляне, но исканията му са отхвър-
лени. Путник заповядва на 3-та армия 
да се държи и да контраатакува. Кога-
то българските атаки стихват на 1 юли, 
сърбите преминават в контранастъ-
пление по цялата линия от Щип до 
Кочани и успешно изтласкват десния 
фланг на българската армия от р. Зле-
товска към р. Брегалница. Към 4 юли 
те вече са създали удобни условия да 
пробият българските позиции в бли-
зост до Горна Джумая (Благоевград). 
Ако това се случи, би означавало раз-
гром на 4-та армия и отрязване на 2-ра 
армия, която воюва с гърците на юг. 
Такъв развой на военните действия би 
означавал край на войната и сериозно 
българско поражение.

Друг основен фактор за сръбските ус-
пехи е мудността на 5-та армия или 
направо казано – пълното й бездейст-
вие в северната част на фронта. Ко-
гато 4-та армия получава заповед за 
офанзива,  5-та армия не получава ка-
квато и да било заповед за действие. 
Ген. Тошев моли командването в Со-
фия за разрешение да се придвижи с 
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войските си към Македония в помощ 
на затруднената 4-та армия.  В София 
обаче цари пълно объркване след пър-
воначалните сблъсъци по фронта и 
пълна липса на някаква обща позиция 
по належащите въпроси, в резултат 
на което молбата му е отхвърлена. На 
следващия ден неочаквано ген. Тошев 
получава исканото разрешение да ата-
кува.  Когато атаката започва, също 
толкова неочаквано пристига нова за-
повед – офанзивата да бъде прекрате-
на.  В резултат на цялата тази немар-
ливост от страна на Щаба, 5-та армия 
не успява решително да се включи в 
бойните действия и да облекчи поло-
жението на 4-та армия.  На 8 юли тя 
отстъпва от р. Брегалница и боевете 
стихват.  Загубите на 4-та армия са 

тежки, общо около 20 000 души, теж-
ки са и загубите на сърбите: над 16 000 
души, 3000 от които убити. Докато те-
кат боевете около р. Брегалница, на 
юг българските войски търпят загу-
би от многократно превъзхождащите 
ги като численост гръцки въоръжени 
сили.

Отстъплението на българската 
2-ра армия
Още от самото начало положението 
на 2-ра армия (в състав 3 пехотни ди-
визии и то наскоро попълнени от но-
вобранци) е особено тежко, защото тя 
трябва да се изправи срещу почти ця-
лата гръцка армия (9 пехотни и 1 кава-
лерийска дивизия), които имат смаз-
ващо числено превъзходство над нея, 
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в съотношение повече от 3:1. Освен 
всичко друго българската 2-ра армия 
е разтеглена на твърде широк фронт 
от Вардар до Струма.   В този участък 
спорадичните сблъсъци и престрелки 
между български и гръцки войници 
започват още преди Първата Балкан-
ска война да е приключила и 2-ра ар-
мия да бъде прехвърлена там от Од-
рин, т.е. дори когато все още сме били 
формално съюзници, като провокаци-
ите от гръцка страна са едва ли не еже-
дневие.

На 26 юни 2-ра армия получава запо-
вед да унищожи разположените пред 
нея гръцки сили и да напредне към 
Солун, без командването да си дава 
някаква сметка, че това е далеч отвъд 
реалните възможности на 2-ра армия, 
дори и ген. Иванов да разполагаше с 
повече и по-опитни войници.  Въобще, 
при планирането на общата стратегия 
на българския щаб ген. Савов допус-
ка много груба грешка като недооце-
нява вражеските сили в този участък 
от фронта.  Гръцките войски незабав-
но предприемат контраатака, разгръ-
щайки силите си в център и две крила. 
Планът им предвижда  по-силен на-
тиск от страна на центъра и лявото им 
крило, с цел да бъде отрязан пътя за 
отстъпление на българите към Стру-

мица.  И накрая, левият гръцки фланг 
е трябвало да се съедини със сръбския 
десен фланг, което практически би от-
рязало достъпа на българите до Маке-
дония

Боевете започват на 30 юни по целия 
фронт. Гръцките бойни кораби започ-
ват да гърмят по българските позиции 
до залива Орфанос. Десният фланг на 
българската армия е изтласкан под 
масирания натиск на гръцката армия.  
Разтеглена на фронт от близо 200 км 
и под напора на многократно превъз-
хождащия я противник, 2-ра армия 
започва да отстъпва организирано на 
североизток от Солун, както и на север 
към левия фланг на българската 4-та 
армия при Струмица, отбраняваща се 
от контраатаките на сръбските вой-
ски и на свой ред нямаща възможност 
да окаже каквато и да било подкрепа 
на 2-ра армия.  Въпреки че българи-
те предварително изграждат стабил-
ни отбранителни позиции северно от 
Солун, съставени от траншеи със за-
маскирани по дължината им батареи 
с множество оръдия, включително и 
пленени турски, в крайна сметка, при 
започналото всеобщо отстъпление, се 
налага те просто да бъдат изоставени.
Ген. Иванов отбелязва, че 4 юли е кри-
зисен ден за армията му, не толкова 
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заради материалните загуби, колко-
то заради психологическите удари. 
Виждайки броя на прииждащия про-
тивник и разбрали, че помощ няма да 
дойде отникъде, войниците осъзнават, 
че опасността да загубят е реална. В 
тази ситуация бойният дух не е на не-
обходимата висота и единствен вари-
ант на този етап остава стратегическо-
то отстъпление. Командването решава 
да потърси по-изгодна позиция, къде-
то гръцката армия да бъде съкрушена, 
след като веднъж е отслабена от разте-
глянето на комуникационните и сна-
бдителните си линии. Самото изтегля-
не на север от Кукуш протича с чести 
и кръвопролитни сблъсъци на ариер-
гардите, в които българите дават теж-
ки загуби – около 4000 убити и 2000 
ранени.  Въпреки тежката ситуация и 
в тези мигове българският войник де-
монстрира огромната си смелост и ге-
ройски защитава отстъпващите свои 
братя с цената на живота си. По този  
начин гръцката армия се сблъсква с 
един отчаян, но невероятно смел про-
тивник, който внушава респект и дори 
страх у гръцките войници и команди-
ри, въпреки несъмненото им числено 
превъзходство.
В този критичен момент, чак кога-
то положението е на път да излезе от 
контрол, от София най-накрая се се-

щат да изпратят подкрепления, макар 
и скромни, на затруднената 2-ра ар-
мия. Тези части обаче пристигат твър-
де късно и просто се присъединяват 
към всеобщото отстъпление на север. 
Тази маневра от своя страна започва 
да оголва левия фланг на 4-та армия 
и да я заставя на свой ред да отстъп-
ва, за да предотврати възможността 
от сръбски обход и врязване на враже-
ските войски в просеката между двете 
армии. Това отстъпление започва все 
повече и повече да накланя везните в 
полза на нашите противници.
Претърпените загуби и изтласкване-
то на 2-ра армия от гръцките войски 
се оказва най-сериозният неуспех за 
България във Втората Балканска вой-
на и най-големият успех на Гърция и 
за двете войни. При тези боеве гърци-
те взимат в плен около 6000 българ-
ски войници и 130 оръдия.  Но въпре-
ки отчаяното си положение, българите 
не се дават без бой и всъщност цената 
на тази гръцка победа е доста сериоз-
на – 8700 гръцки войници падат на 
бойното поле северно от Солун.  Не-
зависимо от тежкото си положение, 
2-ра армия отстъпва организирано и 
запазва както бойния си ред, така и 
боеспособността си. С изтеглянето й 
от Сяр и Драма обаче става ясно, че е 
дошъл краят на българските надежди 
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за освобождаване на Егейска Маке-
дония. Бляновете на българските уп-
равляващи да сложим ръка на Солун, 
не само са една от причините за раз-
рив в българо-гръцкия съюз и то още 
преди Първата Балканска война да е 
започнала, но и довеждат до тежкото 
положение на 2-ра армия и загубата 
на българските етнически територии 
северно от града.
 
Българската „Вартоломеева 
нощ” в Солун
Това, което провокира 2-ра армия да 
атакува незабавно,  всъщност е  уни-
щожаването на българския контин-
гент в Солун от гръцките войски и ус-
тановяването на пълен контрол над 
града от тях.  На 30 юни в Солун се 
намира гръцката 2-ра дивизия, заедно 
с около 2000 души критска жандарме-
рия. Българските сили, останали там, 
се състоят от един-единствен батальон 
(3-ти, от 14-ти Македонски полк), кой-
то попада в пълна изолация и е изпра-
вен срещу противник с тотално чис-
лено превъзходство. Въпреки че ген. 
Савов настоява да се изтеглят оттам 
поради неблагоприятното положение, 
Правителството в София настоява 
българските воини да останат в гра-
да, като един вид опит за изразяване и 
отстояване на българските претенции 

за Солун, без никой да се интересува 
от факта, че ако бъдат нападнати на 
българските военни няма да им оста-
не друг избор освен да се бият до край 
и геройски да загинат. Изключено е 
било контингентът ни в Солун да се 
надява на евентуална помощ от бази-
раната на североизток 2-ра армия.
Българският батальон е нападнат вед-
нага след като въоръженият конфликт 
между България и Гърция ескали-
ра. В рамките на два дни – 30 юни и 
1 юли 1913 г. се завързва кръвопро-
литен сблъсък по улиците на града.  
Българските части бързо свършват 
патроните си и нямайки възможност 
за презареждане продължават битка-
та с байонетите си в опит да изтласкат 
многобройния противник. В същото 
време гърците не се поколебават да 
използват артилерия срещу българи-
те без ни най-малко да държат сметка 
за това, че тя взима и много цивилни 
жертви, както и че води до множество 
разрушени сгради. В крайна сметка 
237 български бойци загиват в тази 
кратка битка, а над 200 са ранени.  Ос-
таналите живи са пленени от гръцките 
военни части.  По време и след схва-
тката гръцките войници пленяват и 
убиват значителна част от български-
те жители на Солун. Всички тези ге-
рои и мъченици загиват с ясното съз-
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нание, че каузата им е справедлива и 
че макар и оставени сами срещу гръц-
ките военни, те изпълняват синовния 
си дълг към Майка България и към 
своите предци, завещали им българ-
ската кръв и българското национално 
самосъзнание.
Гръцките загуби по време на клането 
са незначителни – 18 убити и около 30 
ранени. Това се дължи на коварната 
тактика на гърците, които удрят не-
очаквано и без предупреждение раз-
пръснатите из града български бойци.  
С кървавата баня в Солун и с изтласк-
ването на 2-ра армия на север, Гърция 
без особени усилия успява да сложи 
ръка върху всички спорни територии, 
а освен всичко друго се създават и бла-
гоприятни условия за нахлуване още 
по на север, включително и в старите 
предели на Царство България.
 
Българите в отстъпление и от-
брана
В същото време положението на 4-та 
армия в Македония продължава да 
бъде тежко и под напора на сръбски-
те армии тя е принудена да изостави 
първоначалния успех на войските от 
левия си фланг и да предприеме от-
стъпление по целия си фронт. Така че 
около 7 юли ситуацията според ген. 
Димитриев е „съвсем близо до ката-

строфа”, поради което той заповядва и 
на двете армии да отстъпят до старите 
граници на България, за да прикри-
ят взаимно фланговете си. Десният 
фланг на 2-ра армия така или иначе е 
изтласкан след сблъсъците около Дой-
ран на 7 юли и е принуден да отстъпи. 
Същото правят и останалите части на 
армията, изтегляйки се по долината 
на Струма към Горна Джумая (Благо-
евград). В това време гърците влизат в 
Струмица, а след няколко дни (11 юли) 
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се съединяват със сръбските войски в 
Македония.  Напредването им на се-
вер по долината на Струма продължа-
ва до 24 юли, когато достигат Креснен-
ското дефиле и до там инерцията им 
свършва.  Оказва се, че това е макси-
малната дистанция, до която могат да 
се разтегнат снабдителните и комуни-
кационните им линии, а също така и 
че войската осезаемо се уморява както 
от постоянните сражения, така и от ус-
корения марш.
В другия участък на Южния театър на 
бойните действия, гърците се справят 
доста добре и бързо напредват. На 11 
юли гръцкият флот превзема приста-
нището на Кавала, а впоследствие и 
целия град. На 19 юли гърците влизат 
в Неврокоп и 2-ра армия се връща на 
старата българска граница. На 25 юли 
гръцкият флот превзема и Дедеагач, с 
което българите окончателно са отря-
зани от Егейско море.
В центъра българската 5-та армия 
най-накрая получава адекватни запо-
веди и провежда успешни настъпател-
ни действия срещу сръбските сили в 
района на Кюстендил, но те така и не 
са доразвити поради разбиването и 
отстъплението на 2-ра армия, както и 
заради големите затруднения на 4-та. 
Така въпреки успешното си напредва-
не,  5-та армия е принудена на 6 юли 

да се изтегли обратно на старата гра-
ница, за да пази района на Кюстендил 
и югозападните подстъпи към София.  
Пета армия заема отбранителна пози-
ция и остава на това място до края на 
войната. Сръбската 1-ва армия прави 
известни опити да пробие българска-
та отбрана, но те са осуетени без про-
блеми и положението в този участък 
на фронта остава статично. Нито там 
е съсредоточено някакво основно уси-
лие на сръбските удари, нито е необ-
ходимо там да стои цяла бездейства-
ща българска армия, чиито сили (или 
поне част от тях) можеха да помогнат 
на затруднените две армии на юг.

На север 3-та армия започва офанзи-
ва на 7 юли, настъпвайки разделена на 
две основни групи към Пирот и в перс-
пектива – към Ниш, с цел да прекъсне 
железопътната връзка със Скопие.  На-
стъплението на 3-а армия започва да 
застрашава Пирот, като същевремен-
но се появява реална опасност от се-
риозно разкъсване на сръбските връз-
ки и комуникации в района. В отговор 
на това ген. Путник спешно започва 
да прехвърля части от Южната група, 
които да отбраняват подстъпите към 
Пирот. Тези подкрепления успяват 
да предотвратят българската заплаха, 
надвиснала над Пирот, но за сметка на 
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това редиците на сръбските 1-ва и 3-та 
армия оредяват,  което отслабва нати-
ска им спрямо българската 4-та армия, 
така че не се стига до сръбски пробив 
на българските позиции.  Българската 
3-та армия предприема още няколко 
атаки към Пирот до 23 юли, а след това 
се връща обратно, заемайки отбрани-
телни позиции със същия мотив като 
при 5-та – да охранява подстъпите 
към София, защото тя се намира само 
на 60 км от границата.  Позициите на 
българската армия там са достатъчно 
силни, за да парират всеки възможен 
сръбски удар по това направление към 
столицата, но по този начин и 3-та ар-
мия с нищо не допринася за първо-
началните настъпателни планове на 
българския щаб в тази война.
В най-северната част на фронта бъл-
гарската 1-ва армия започва своята 
офанзива на 4 юли. В кратко време и 
след тежки боеве тя превзема сръб-
ския град Княжевац и се приготвя за 
настъпление на юг към Пирот.  Въпре-
ки че загубите от битката при Княже-
вац са минимални (280 убити и 800 
ранени) и изгледите за успех на тази 
маневра са доста добри, още на след-
ващия ден щабът в София нарежда на 
1-ва армия да се върне обратно към 
старата граница. Появява се идея сред 
висшите офицери 1-ва армия да бъде 

включена в битките на Македонския 
фронт. Това решение проваля успеш-
ното до момента българско настъпле-
ние и води и до загуби в процеса на 
изтеглянето на българските войски, 
защото когато те се евакуират от Кня-
жевац в изпълнение на получената за-
повед, сръбските войски не спират да 
ги атакуват и преследват.  На 17 юли 
след като се връща обратно в преде-
лите на България, 1-ва армия започва 
прехвърлянето си на юг, с което Севе-
розападната част на страната се огол-
ва за сръбската и румънската армии.
 
Към средата на юли настъпва умора от 
войната и в двата лагера. Желанието 
за воюване и инерцията, набрана през 
миналата есен, вече съвсем са се из-
парили. В отделни части на фронта се 
правят неофициални опити от обик-
новени войници и от двете страни за 
договаряне на поне временно пре-
кратяване на огъня помежду им, като 
всички тези случаи остават ненаказа-
ни от офицерите. Такива настроения 
вече са завладели дори и част от ге-
нералитета. В телеграма от юли 1913, 
главнокомандващият 2-ра сръбска ар-
мия ген. Степанович пише: „Прочетох 
доклада Ви за загубите от нощта на 10 
срещу 11-ти този месец със свито сър-
це, защото тези жертви са безсмислени 
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при липсата на нужда от подобни бър-
зи и рисковани действия. Препоръч-
вам за в бъдеще разумното опазване 
на въоръжените сили и включването 
им единствено в крайно наложителни 
ситуации в интерес на кампанията.”
През втората седмица от войната бъл-
гарските позиции са укрепени и ста-
билизирани. Въпреки че армиите ни 
отстъпват значителни територии в 
Македония, те все пак продължават да 
се бият като непокътнати и ефектив-
ни бойни съединения, а линиите им 
за снабдяване и комуникация остават 
стабилни. Въпреки че българското на-
стъпление в северната част на фронта 
спира и започва сръбско контранастъ-
пление, скоро и то е прекратено, като 
линията на фронта остава приблизи-
телно същата. Инициативата все по-
вече и повече преминава в ръцете на 
българите и за един миг е изглежда-
ло, че дори първоначалните грешки 
на политиците и висшето командване 
няма да се окажат фатални и българ-
ската армия ще нанесе поражение на 
своите довчерашни съюзници, желае-
щи да заграбят колкото се може пове-
че територии, населени с наши едино-
кръвни братя. Неслучайно българите 
запяват по бранните полета марша 
„Съюзници – разбойници”.
 

Румънската интервенция
В този миг се случва едно събитие, 
предопределило до голяма степен из-
хода на войната. На 10 юли в Бълга-
рия нахлуват румънските разбойници 
(от румънски: război – война, războinic 
– войник). Срещу тяхната близо по-
ловин милионна армия, разполагаща 
със 126 полски, 15 гаубични и 3 пла-
нински батареи (повечето производ-
ство на Круп), в този критичен момент 
България не е в състояние да противо-
постави абсолютно нищо. Румънският 
5-ти корпус под командването на ген. 
Йоан Кулчер (80 000 души) минава 
сухопътната граница и окупира Южна 
Добруджа до линията Тутракан-Бал-
чик – територията за която румънци-
те претендират като „компенсация” за 
придобитите от българите територии 
след успехите по бранните полета по 
време на Първата Балканска война.  
Кавалерийските части на корпуса дос-
тигат до Варна, но скоро след това се 
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връщат обратно, след като установяват 
отсъствието на каквато и да било бъл-
гарска съпротива. Четири дни по-къс-
но, 250 000-ната румънска Дунавска 
армия под командването на престоло-
наследника принц Фердинанд преко-
сява Дунава при Оряхово и Никопол. 
Решението на българския щаб е прос-
то да не прави нищо срещу румънските 
войски, оставяйки българските армии 
на досегашните им позиции. Без да 
срещат никаква съпротива по пътя си 
румънските бойци се разделят на две 
части; едната се насочва към Враца и 
Фердинанд (днешният Монтана), а 
другата навлиза в Искърското дефиле 
в посока към София.  Части от кавале-
рията на тези две групи се разпръсват 
в различни посоки из Западна Бълга-
рия.
Това румънско нахлуване през Дунав е 

практически решаващият момент във 
войната. Преди румънската интервен-
ция българите вече са успели да стаби-
лизират позициите си срещу сърбите 
и гърците и подготвят контраофанзи-
вата. Но с разположението на всички 
армии на запад и на югозапад бълга-
рите няма как да спрат румънското 
напредване в сърцето на страната, за-
плашващо дори и откритата столица.  
На 23 юли предните части на румън-
ската кавалерийска дивизия достигат 
до село Враждебна, намиращо се само 
на 10-ина километра от София. А това 
вече означава не само че те могат да 
превземат столицата, но и да излязат 
в тила на 3-та армия, която в този мо-
мент се сражава срещу сърбите. На 25 
юли румънските войски се срещат със 
сръбските при Белоградчик и с това 
Видин остава изолиран. Паралелно 
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с настъплението на пехотата румън-
ците използват и авиация за разуз-
навателни цели. Пилотите им правят 
фотографии от въздуха и също така 
хвърлят листовки над София. Макар 
че вражеските самолети не бомбар-
дират града и не причиняват никакви 
физически щети, самото им присъст-
вие се приема от обществото като пси-
хологически удар и сериозна заплаха. 
Въпреки всичко, духът на българите 
не е сломен и сред част от цивилното 
и немобилизирано на фронта мъж-
ко население се заражда желанието 
да бъде наказан румънският агресор, 
като румънските войски дават жертви 
в схватки с цивилни български мъже, 
презрели страха от смъртта и посвети-
ли се на защитата на честта на род и 
Родина. Интересен факт е, че загубите 
които понася румънската армия в тази 
кампания са доста сериозни. Пора-
ди лошата организация и плачевните 
условия, в румънската армия избухва 
холерна епидемия, а щом войската до-
ближава Балкана, доставките на храна 
и лекарства през понтоните над Дуна-
ва се забавят и дори напълно спират. В 
резултат на това загиват 6000 румън-
ци, съвсем недокоснати от вражески 
щик или патрон. По-късно завърнали-
те се болни войници разпространяват 
холерата и сред румънското цивилно 

население. 
 
Турците се връщат в Одрин
Макар и победена в Първата Балкан-
ска война, значително изтощена от 
понесените загуби и младотурската 
революция, Османската империя все 
пак е в състояние да мобилизира на-
ново значителни сили и да ги хвър-
ли за възвръщане на част от загубе-
ните територии. Мотивацията сред 
младотурците и Енвер бей става още 
по-голяма, когато виждат колапса на 
Балканския съюз и най-вече тежко-
то положение на България, за сметка 
на която ще стане предстоящото въз-
връщане на териториите. На 12 юли 
общо 250 000 турски войници тръгват 
безпрепятствено от Галиполи и Ча-
талджа, позициите до които, отсъст-
ващата в момента българската армия 
ги е изтласкала в миналата война. Те 
преминават линията Мидия-Енос раз-
делени на 4 армии (1-ва Османска ар-
мия, разположена на изток, тръгва от 
Чаталджа, 4-та – от Галиполи, а 2-ра 
и 3-ра действат между тях). Главноко-
мандващ на османските сили е Ахмет 
Иззет паша.
Българските войски са напуснали Из-
точна Тракия още през пролетта и са 
съсредоточени далеч на запад на сръб-
ския и на гръцкия фронт. Единствено 
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в Одрин е оставен малък гарнизон от 4 
000 души под командването на майор 
Вълко Велчев. Тази българска част не 
получава заповед да остане и да бра-
ни града до последния боец и успява 
с кратки ариергардни боеве да се из-
тегли невредима. В това време осман-
ските войски пристигат и окупират 
отново вече изоставения град. Одрин 
е превзет без нито един изстрел. Кон-
трастът със събитията, разиграли се 
около крепостта само преди няколко 
месеца, е поразителен. 
Части от османските войски продъл-
жават и на север от Одрин, прекося-
вайки старата българо-турска грани-
ца. Започва османско настъпление 
към Ямбол, което създава паника сред 
българското население, като част от 
българите бягат към планините на се-
вер. Само преди 9 месеца българска-
та армия е била пред портите на Ис-
танбул, а сега вече турците нахлуват в 
България.  Главната им стратегическа 
цел – да си върнат територията до ста-
рата граница, явяваща се необходими-
ят хинтерланд на столицата им, плюс 
Одринската крепост за надеждна за-
щита на тези територии, която е вече 
постигната. Под натиска на Великите 
сили, а и на несигурното положение 
вътре в страната след младотурската 
революция, турците се изтеглят от ста-

рите предели на България и военните 
действия на този фронт приключват. 
Това обаче не означава край на дейст-
вията на османските войски, които 
се заемат с извършването на геноцид 
срещу българското население в Од-
ринска Тракия. Според акад. Любом-
ир Милетич случилото се в Одринска 
Тракия по време и малко след Меж-
дусъюзническата война „надминава 
по ужас най-ужасните масови изби-
вания, на които българщината е била 
подлагана дори и в историческото 
Баташко клане”. Ужасяващата и це-
ленасочена политика на обезбългаря-
ване на Одринска Тракия, проведена 
от Османската империя, е свързана с 
разорението и изтреблението на бъл-
гарите в региона.  Според независима-
та международна Карнегиева комисия 
избитите българи са около 50-60 000 
души, т.е. около 20% от цялото бъл-
гарско население на областта. Заради 
нечовешката жестокост на османците, 
бягайки от развилнелите се зверове, 
над 250 000 българи напускат зави-
наги бащините си огнища и се засел-
ват в границите на Царство България. 
Картината на османския геноцид над 
българите е ужасяваща и едва ли е по 
силите на цивилизован човек да си 
представи всички извършени мерзос-
ти и престъпления. 
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Кръвопролитията при Калиман-
ци
На фона на общата безизходица ус-
пешните отбранителни действия про-
тив сръбската офанзива донякъде оку-
ражават българския щаб, а фактът че 
вече са изтласкани почти до старите 
граници мотивира войниците да ги 
отбраняват още по-упорито. Но вра-
жеските атаки не спират. В проливен 
дъжд, на 18 юли сръбската 3-та армия, 
заедно с черногорската дивизия ата-
куват българските позиции при Кали-
манци (в Североизточна Македония). 
Достигайки на десетина метра от бъл-
гарите, сърбите опитват с мятане на 
ръчни гранати да ги изтласкат от по-
зициите им. Българските редици оба-
че остават стегнати и не отстъпват. На 
някои места от фронта българите це-
ленасочено оставят сърбите и черно-
горците да се приближат съвсем бли-
зо, поддържайки нарочно максимално 
слаб огън на тези позиции, което мо-
тивира врага да се насочи именно на-
там. Достигайки до самите траншеи, 
сърбите са посрещнати от гора от на-
сочени към тях български щикове и 
след жестоки кръвопролитни ръко-
пашни боеве врагът е обърнат в бяг. 
Българските атаки „на нож” смразяват 
за втори път след 1885 година кръвта 

на сръбските войници, които в пани-
ческото си бягство често загиват по 
нелеп начин и напълно разстройват 
бойния си ред. На други позиции от 
фронта българската артилерия също 
се оказва изключително ефективна в 
спирането на сръбските атаки. В щи-
ковите боеве при Калиманци и под яр-
остния артилерийски обстрел и двете 
страни дават близо по 3000 убити и 
по около 5000 ранени. Сблъсъците на 
това място продължават чак до края 
на войната, когато започват прегово-
рите за примирие. В крайна сметка 
българите печелят важна дефанзивна 
битка, удържайки срещу врага пози-
циите си около Калиманци до край и 
не давайки възможност на сърбите да 
нахлуят в старите предели на Бълга-
рия и да се съединят с гръцките войски 
в долината на Струма.  Противното би 
било катастрофално и за 4-та и за 2-ра 
армия, и би довело до далеч по-тежки 
последици и загубата на още терито-
рии, населени с българи. Победните 
защитни боеве на 2-ра и 4-та армии 
заедно с офанзивите на 1-ва и 3-та ук-
репват целия западен фронт и успеш-
но прикриват подстъпите към София 
и към всички стари български преде-
ли от сръбската инвазия. От юг обаче 
гръцката офанзива продължава.
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Блокирането на гръцката армия 
в Кресна
Дефанзивните победи срещу сърбите 
дават възможност на българския щаб 
да предприеме контраофанзива на 
гръцкия фронт. Достигайки Креснен-
ското дефиле, гърците достигат и пре-
дела на логистичните си възможности 
и губят първоначалната инерция на 
своето настъпление. На 25 юли започ-
ва придвижването на части от 1-ва ар-
мия от северозапад в подкрепа на 2-ра 
армия на юг. На 29 юли южно от Рила 
българите атакуват гръцките войски, 
центърът на българите задържа гръц-
кия, докато левият и десният фланг 
бързо изтласкват враговете на юг по 
долините на Струма и Места. Това бър-
зо напредване на двата фланга създа-
ва чудесна възможност те да тръгнат 
един срещу друг и съединявайки се да 
поставят гръцката армия в пълно об-
кръжение и практически пред капи-
тулация или дори пред възможността 
от поголовно изтребление. Виждайки 
изпадналата в безнадеждно положе-
ние армия, гръцкият крал Констан-
тин, който до преди този момент не 
иска и да чуе за мир преди войниците 
му да са влезнали в София, заповяд-
ва на Елевтериос Венизелос спешно 
да телеграфира до Букурещ и да иска 
незабавно примирие, чиито условия в 

последствие ще се уговарят. Гръцката 
армия е поставена на колене и българ-
ският войник отново доказва на Ев-
ропа и света, че за него няма непрео-
долими препятствия или непобедими 
противници.  Въпреки благоприятна-
та възможност гръцката армия да бъде 
тотално унищожена, с оглед на факта, 
че османците и румънците действат 
необезпокоявано в българския тил, 
нашето правителство се съгласява да 
сключи предложеното примирие.
 
Обсадата на Видин
Прехвърлянето на българската 1-ва 
армия на юг към Македония оголва 
северната част на фронта и дава въз-
можност на сръбската 2-ра армия да 
напредне в Северозападна България. 
След като безпрепятствено влизат в 
Белоградчик, сърбите се насочват към 
Видин и го обсаждат. Градът разпо-
лага със стабилна фортификация, но 
за охраната му българската армия е 
оставила едва 7 пехотни роти, които 
заедно с милицията в града са всич-
ко 5 700 души, разполагащи само с 16 
остарели оръдия. В същото време от 
другата страна на Дунав при Калафат 
се извършва концентрация и на ру-
мънски части, с което градът е напъл-
но обкръжен и изолиран. На 29 юли 
сърбите подлагат на артилерийски 
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обстрел Видин, но не им се отдава да 
го превземат с пехотни щурмове. За-
щитниците на града геройски успя-
ват да го удържат до 31 юли, когато 
се сключва примирието, и така града 
остава в български ръце. Защитата на 
Видин е поредната славна страница от 
българската военна история и е пока-
зателна както за изключителните ка-
чества на българския войник, така и за 
факта, че, макар и в тежко положение 
и обкръжена от врагове, българската 
армия не е била победена и все още е 
могла да нанася смъртоносни удари. 
Действията при Видин разкриват и 
множество слабости в действията на 
сръбската армия, а и на румънските 
войски, които въпреки огромното си 
числено преимущество не успяват да 
превземат важното дунавско приста-
нище. Тези слабости биха могли да бъ-
дат използвани от българската армия 
и тя реално е имала шанс да победи 
алчните си съседи, но не и във война, 
в която се изправя сама срещу всички 
тях едновременно. Всъщност именно 
атаката от всички страни и липсата 
на адекватна международна подкре-
па за българската кауза са основните 
причини за решението да се седне на 
масата за преговори и да се съгласим 
да подпишем примирие в Букурещ. 
Българските политици, а и част от ге-

нералитета, решават, че е по-добре да 
сложим край на военните действия и 
да свием бранните знамена за по-до-
бри дни, които е изглеждало, че ско-
ро ще дойдат. И, действително, бълга-
рите се оказват прави. Съвсем скоро в 
кървавите, но славни, дни на Първата 
световна война нашите войски ще взе-
мат реванш на бойното поле от сърби, 
румънци и гърци.
 
Мирните договори
Примирието между България, от една 
страна, и Сърбия, Гърция, Черна гора 
и Румъния, от друга, е сключено на 
18/31 юли 1913 година в Букурещ. Де-
сет дни по-късно е подписан офици-
ално и мирният договор, с който за-
вършва войната между балканските 
християнски държави. Според чл. 2 
от договора от 28 юли/10 август 1913 
година България отстъпва на Румъния 
територията на север от линията Тут-
ракан – Еркене. Освен това, България 
трябва да разруши крепостите си в 
Русе и Шумен.  Според чл. 3 граница-
та между България и Сърбия е от връх 
Патарица по старата българо-осман-
ска граница и вододела между Вар-
дар и Струма до планината Беласица, 
където ще стига до новоустановената 
българо-гръцка граница. Според чл. 5 
българо-гръцката граница ще започва 
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от Беласица по билото на планината, 
ще преминава през Ченгел – чак до 
устието на Места, като България се от-
казва от претенции върху остров Крит. 
Българската армия се задължава да се 
демобилизира на следния ден след 
подписването на договора. Така Буку-
рещкият мирен договор се превръща в 
крушение на надеждите на поколения 
българи всички наши сънародници 
на Балканите да заживеят в една дър-
жава и тази държава да е България.  
Попарени са надеждите на стотиците 
хиляди българи, сражавали се храбро 
по бранните полета в защита на еди-
нокръвните си братя и сестри в Тракия 
и Македония. Унижението и горчиви-
ната оставят траен отпечатък върху 
милиони българи, но те продължават 
да носят в сърцата си надеждата, че ще 
дойде нов ден, ден на справедливост 
и тогава българската армия ще нака-
же коварните съседи. Териториалните 
придобивки на България след Буку-
рещкия мирен договор, в сравнение с 
положението отпреди 1912 г., се състо-
ят основно от земите на Пиринска Ма-
кедония. 
Османската империя не участва в Бу-
курещката конференция и, следова-
телно, България продължава да се 
намира в състояние на война с нея, 
което е използвано от османците като 

оправдание за продължаващия гено-
цид срещу българското население в 
Одринска Тракия. Преговорите с Ос-
манската империя стартират едва след 
подписването на Букурещкия мир и 
завършват чак на 16/29 септември 
1913 г., когато в Цариград е подписан 
мирен договор между двете страни. 
Решено е границата да минава по река 
Резовска, после по старата граница на 
2 км от Свиленград, по река Арда, по 
река Марица до устието й. В крайна 
сметка България запазва територията 
между реките Места и Марица (Бело-
морска Тракия) с градовете Гюмюр-
джина, Ксанти и Дедеагач. Клаузите 
на договора включват още и уреждане 
на множество имотни и други юриди-
чески въпроси, които и до днес пред-
ставляват нерешен проблем между 
Република България и Република Тур-
ция. Най-болезнен за нас, българите, е 
въпросът за обезщетяване на тракий-
ските българи, който, макар да е меж-
дународен, остава нерешен. 

Заключение
След подписването на Букурещкия и 
Цариградския мирни договори идва 
краят на една кратка, но много кърва-
ва и злочеста за нас, българите, война. 
Макар всячески да се опитват да избе-
гнат конфликта, нашите политици и 
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военачалници в крайна сметка са във-
лечени в него и са пропилени плодо-
вете от паметните български победи 
по време на Първата Балканска война. 
Междусъюзническата война не само 
заздравява позициите на Османска-
та империя, която е била застрашена 
от окончателно прогонване от Балка-
ните, но и създава една взривоопасна 
обстановка, в която повечето балкан-
ски държави са се облагодетелствали 
за сметка на България, която макар 
временно да се е примирила, не е заб-
равила обидата и се готви за разплата. 
По този начин недалновидните дейст-
вия и прекомерните амбиции на сър-
би, гърци и румънци създават условия 
за нов военен конфликт на Балканите, 
който ще се разгори с пълна сила в го-
дините на Първата световна война. 
Много често български историци, по-
литици и общественици са наричали 
Междусъюзническата война Първа 
национална катастрофа. Не бива оба-
че да забравяме, че въпреки всичко 
ние излизаме от Междусъюзниче-
ската война с 23 187 кв. км нови те-
ритории, населени с около 400 000 
българи. Свободата на всеки шест 
новоосвободени наши братя и сестри 
коства живота на 1 български войник, 
което е показателно за изключителна-
та саможертва на българската армия, 

поднесла целия си живот в служба на 
Родината и на българския народ. Тази 
саможертва не бива да бъде забраве-
на! Макар да са унизени и ограбени от 
двата мирни договора, българите не са 
пречупени. Нашият устрем ще си про-
личи още в първите дни от включване-
то ни в Голямата война (Първата све-
товна война). Колкото и големи да са 
негативите, които претърпяват Бълга-
рия и българското общество в резултат 
на Междусъюзническата война, ние 
трябва да помним героичните постъп-
ки на българските войници и офицери 
на фронта, които, макар и обкръжени 
от всички страни, не се предават и се 
борят до сетен дъх за Майка България! 
Техният подвиг, техният пример, тях-
ната саможертва трябва да стане наша 
пътеводна светлина и в днешния все 
по-динамично развиващ се свят тряб-
ва да помним, че националните инте-
реси са над всичко останало!
В историята рядко има „ако”. По тази 
причина няма нужда да умуваме какво 
би станало, ако заповедите на висше-
то командване бяха по-адекватни, ако 
позицията на Царя и Правителството 
бяха по-съгласувани или ако бяхме 
избрали да ликвидираме гръцките и 
сръбските въоръжени сили с цената 
на румънска окупация на София. Ва-
жното е да помним, че десетките хиля-
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ди български бойци дадоха живота си 
за своята Родина и за своя народ и не 
преклониха глава пред многократно 
превъзхождащия ги противник. Впе-
чатляваща е онази сила на духа, проя-
вена от българските командири, поле-
ви офицери и войници, които устояват 
срещу армиите на всички балкански 
държави, взети заедно, и не само не 
губят битката за нашата държава, но 
дори съумяват да уплашат толкова 
враговете, че те да позволят българско 
разширение в Пиринска Македония 
и Беломорска Тракия. В крайна смет-
ка, въпреки всичко, България устоя на 

това върховно изпитание и преклоне-
нието ни към българските воини, из-
вършили неописуем подвиг ще бъде 
вечно!

Поклон пред стотиците хиляди 
мъченици, прогонени от бащина-
та си, българска земя и заселили се 
в Свободна България!
Дълбок поклон пред вас, безсмърт-
ни герои, показали по бранните 
полета, че българинът знае как да 
мре и никога не се предава, дори и 
сам срещу всички!



www.nauka.bg           643 

http://1913.nauka.bg



644  Българска наука, лято 2015 г.

Къде да търсим вината
На 28 юли тази година се навършиха 
точно 100 години от деня, в който Авс-
тро-Унгария обяви война на Сърбия. 
Без в този момент никой да подозира, 
че с това се започва най-мащабният и 
кръвопролитен конфликт в цялата до-
тогавашна история. От който впослед-
ствие ще произтече избухването и на 
втори още по-всеобхватен и това ще 
бележи съдбата и бъдещето на чове-
чеството.

Много хора тенденциозно хвърлят 
цялата вина за войната, жертвите и 

разрухата върху кайзер Вилхелм и 
Германия. На кратката опашка с ви-
новниците ни нареждат и нас като те-
хен съюзник, ние пък нареждаме Фер-
динанд, който ни вкарва в блока на 
Централните сили.
Днес, естествено, е лесно да се чете за 
историческите събития и да се издават 
присъди, но в тогавашната заплетена 
политическа обстановка е било слож-
но да се взимат решения и да се пред-
виждат ясно последствията им.
Както и вината не е само на Германия, 
ами и на всички останали Велики сили 
и империалистическите им стремежи. 

Къде да търсим вината – 100 г. 
от Първата световна война

Автор: Радослав Тодоров

Статия от брой 70 на сп. “Българска наука”
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В онзи момент просто никой не е готов 
да жертва националните си интереси в 
името на световния мир и предпочита 
натрупалите се противоречия да бъ-
дат разрешени с война, включително 
и по-малките европейски държави.
 

Кайзер Вилхелм ІІ: “Германия просто 
иска свое място под слънцето”
 
Самата Германия е поставена в по-
зиция да иска преразпределение на 

силите. Закъснялото й обединение 
(чак през 1871 г.) я поставя на една от 
най-задните стартови позиции в ко-
лониалната надпревара. Когато Гер-
манската империя се включва, за нея 
общо взето са останали само трохите, 
а лъвския пай вече е заграбен от оста-
налите, предимно от Англия и Фран-
ция. В същото време обаче мащабната 
германска икономика, индустрия, ин-
фраструктура и население се задъхват 
от недостига на ресурси в ограничена-
та метрополия и изпитват остра нуж-
да от нови колонии. Останалите ко-
лониални сили също са империи като 
Германия и са завоювали колониите и 
привилегиите си със сила. Германия 
се стреми към същото, само че на нея 
за разлика от останалите й се налага 
да отвоюва всичко това от самите тях, 
които от своя страна преди това са за-
воювали от народите населяващи въ-
просните колонии.
 С други думи и останалите са виновни 
също толкова колкото е виновна и Гер-
мания. По същество Първата Светов-
на война си е Империалистическа 
война, въпреки соц-спекулациите с 
този термин и въпреки, че на картата 
са заложени и изконни национални 
идеали и интереси. 
Империите от блока на Централните 
сили са с ограничен достъп до ресур-
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си, колонии, морета и пазари. Все ак-
тиви, които империите от Антантата 
са извоювали единствено с правото на 
силата и които империите от Централ-
ните сили желаят да завоюват със съ-
щото това право. Нищо повече.
 

Германската империя и нейните ко-
лонии, 1914.
 
Редом с това между тях вече тече над-
превара в превъоръжаването. Исто-
рическият момент е такъв, че Европа 
се намира в ерата на технологическия 
бум, покрай който текат постоянни 
подобрения и нововъведения във во-
енното дело и оръжията. 

Между оформящите се два блока на 
Великите сили цари недоверие и враж-
дебност, както и убеждение че бъде-
щата война е неизбежна. Наблюдава 
се постоянно паралелно увеличаване 
на сухопътните армии на Германия и 
на Франция, като отговор една на дру-

га – и същото нещо и във флота между 
Германия и Великобритания.
Въпреки протестите на канцлера 
Бетман-Холвег и сондажите му за 
мирно разрешаване на конфликта, на 
немските висши военни кръгове им 
се отдава да убедят кайзера, че е въз-
можна бърза локална война в Европа, 
с която да вземат това, което искат. В 
резултат на което той им дава зелена 
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светлина за действие. Никой още не 
може да предвиди колко продължи-
телен, всеобхватен и катастрофален 
може да стане бъдещият конфликт. 
Също така сред тези кръгове преобла-
дава и погрешното схващане, че ан-
гличаните не са привикнали на окоп-
на война и могат лесно да бъдат бити 
на континента, ако дойдат да помагат 
на французите.
Англия и Франция от своя страна не 
желаят да отстъпят нито сантиметър 
пред Германия и също са готови на 
война без да държат никаква сметка за 
мира в Европа, както и за живота и бъ-
дещето на собствените си населения. 
Великобритания не може да прости 
германската поддръжка, оказана на 
бурите в Англо-бурската война (1899-
1902), както и германската експанзия 
в Африка към все още незаетите части 
от континента, които Британия счита 
за свои.
Франция е обхваната от реваншизъм 
след унизителната загуба на Френско-

пруската война (1870 г.), от опасения 
за нова германска агресия и от претен-
ции към Елзас и Лотарингия.
Руската империя е водена от стре-
меж към проливите и намиране на път 
към южните морета, туширане на гер-
манската хегемония на континента и 
австроунгарското проникване на Бал-
каните, както и покровителстване на 
славянските народи. Всичко това не-
избежно я въвлича в конфликта про-
тив страните от Централните сили.
Австро-Унгария се стреми да запази 
целостта си като наднационална им-
перия, да опази анексираната Босна и 
да продължи експанзията си на Бал-
каните, където среща интересите на 
Сърбия и Русия.
Сърбия се стреми да стане притегате-
лен център на всички южни славяни, 
да противостои на австроунгарската 
заплаха и експанзия в региона, както 
и да запази заграбеното през Балкан-
ските войни.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
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Балканите – “Барутният погреб на 
Европа”
 
Привличане на съюзници
Османската империя от векове 
води войни с Русия на Балканите и в 
Кавказ и продължава да отстоява по-
зициите си там, макар и вече разпада-
ща се и в отбрана. Също така над вла-
денията й в Близкия изток надвисва 
англо-френската завоевателна сянка, 
при което протегнатата немска ръка 
от запад е добре дошла.

Италия води собствена политика на 
интересите, първоначално е на страна-
та на Централните сили, но противо-
речията с Австро-Унгария по иредента 
и Адриатическия въпрос я отдалеча-
ват от тях. Отделно съюзниците успя-
ват да я убедят с щедри териториални 
обещания да премине на тяхна страна.
България се води от националния си 
идеал за обединение на всички бъл-
гари в една държава. Приоритет е за-
грабената от сърбите и гърците Ма-
кедония, докато турците са готови на 
известна териториална отстъпка в Из-
точна Тракия. Антантата не може и не 
желае да предложи нищо, докато Цен-
тралните сили гарантират желаното й 
национално обединение, така че прос-
то не остава друг логичен избор за нея.
Румъния първоначално обявява не-
утралитет, но впоследствие е привле-
чена на страната на Антантата, която 
й обещава Банат, Трансилвания и Бу-
ковина.

Гърция също се опитва да запази не-
утралитет, но и тя е принудена от Ан-
тантата, чрез морска блокада и улти-
матум, довел до държавен преврат, да 
влезне във войната на нейна страна.
Япония предпочита да избегне сблъ-
сък с Антантата и САЩ и засега желае 
главно да затвърди влиянието и инте-
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ресите си в Китай, чрез отнемане на 
Циндао от германците, за което мо-
ментът е идеален.
Така че, както вече видяхме с настъп-
ването на лятото през 1914 г. войната 
е неизбежна и представлява послед-
ствие от обстоятелствата и процеси-
те, развили се непосредствено, но и 
много преди нея. А не е някакъв без-
прецедентен свръх нехуманен акт на 
своеобразната ос на злото в лицето на 
монарсите и народите от Централните 
сили, както ще го изкара следвоенната 
пропаганда на победителите.
По същество войната не е идеологи-
ческа, каквато ще бъде Втората све-
товна война и в нея няма сблъсък на 
принципно различаващи се доктрини 
и строеве. Има сблъсък единствено на 
имперски и национални интереси, ед-
накво правдоподобни и основателни и 
за двете страни. Като единствения ар-
гумент в полза на Антантата остава де-
тинското „Те започнаха първи”, което, 
разбира се, в случай че победителят е 
започнал първи, автоматично отпада 

като аргумент.
 

Разразяването на пожара
Покрай Сараевския атентат на пръв 
поглед изглежда, че войната избухва 
непреднамерено, заради него случай-
но и едва ли не като плод на недора-
зумение и дори чрез свръхестествена 
сатанинска намеса на злото в онзи мо-
мент. 

Австроунгарският престолонаследник 
ерцхерцог Франц Фердинанд е на по-
сещение в Сараево (в наскоро анек-
сираната Босна), където сръбският 
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достъп до него.

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

ИСТОРИЯ



650  Българска наука, лято 2015 г.

студент-ултранационалист Гаврило 
Принцип се опитва да го убие. Опитът 
за покушението обаче пропада - вмес-
то принца той ранява шофьора на ав-
томобила му, успява да избяга и отива 
в първата кръчма да утешава мъката 
от провала си с алкохол. Ерцхерцо-
га вдига луд скандал на австрийски-
те наместници, задето са допуснали 
атентата, след което се отправя към 
болницата на посещение при ранения 
си шофьор. Новият му шофьор обаче 
обърква пътя и давайки на заден ход 
по една от уличките спира точно пред 
кафенето, в което студентът вече се 
пропива буквално пред очите му. При 
този невероятен втори шанс, подхвър-
лен му от съдбата той съобразява бър-
зо, вади пистолета и този път не про-
пуска.
 

Тази случка обаче представлява прос-
то очакван и използван повод за за-
почване на ултиматумите и мобилиза-
циите. В случая вината не може да се 

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. 
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хвърли върху възмутените австрийци, 
искащи възмездие, нито върху сръб-
ското правителство, нямащо участие в 
тази самосиндикална акция, макар и 
да отказва сформирането на съвместна 
комисия за разследване на инцидента. 
Двете държави едва ли биха се впусна-
ли в тотална война заради случилото 
се в Сараево, ако не бяха решително 
подтикнати към това от съюзниците 
си. Минава близо месец бездействие 
на мудната австро-унгарска диплома-
ция преди Германия да я увери, че за-
става изцяло зад тях и войната трябва 
да се обяви незабавно. Антантата пък 
подтиква Сърбия към непоколебима 
неотстъпчивост по всички въпроси, 
уверявайки я в пълната си подкрепа 
при война. Така двете държави прак-
тически са заставени да си обявят вой-
на, а включването и на останалите в 
нея впоследствие тръгва като вериж-
на реакция по схема, начертана много 
преди това.
 
Планът „Шлифен” – огромни ам-
биции, огромен риск
Разработката на плана е извършена 
близо 10 г. преди започването на вой-
ната от тогавашния главнокомандващ 
на ген.щаба Алфред фон Шлифен, но 
при тогавашните условия и реалности. 
Времената обаче са динамични, тем-

повете на превъоръжаване и мобили-
зация се ускоряват, Италия излиза от 
блока и се налага Хелмут фон Молтке 
да премодифицира плана. Но въпре-
ки всички съпътстващи го трудности 
немския щаб така и не се отказва от 
него.
Планът предвижда пренебрегване на 
неутралитета на Белгия, Холандия и 
Люксембург, използвайки територии-
те им за плацдарм за настъпление. 
При което с всички налични сили да се 
направи обход на по-слабия ляв френ-
ски фланг при Саар, избягвайки силно 
укрепените френски позиции по нем-
ско-френската граница и обкръжава-
не на основните вражески сили по де-
сния фланг.

След това с удар, насочен директно 
към Париж, Франция трябва да бъде 
съкрушена в рамките на месец. След 
което войските трябва светкавично да 
бъдат прехвърлени оттам към Полша, 
за да спрат руското настъпление. 
Според плана руснаците първоначал-
но се налага да бъдат оставени да пое-
мат инициативата на Източния фронт, 
като дори се допуска те да напреднат 
в известна дълбочина и на немска те-
ритория в Прусия. Залага се на това, 
че руските войски са все още локали-
зирани далече от границата, мобили-
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зацията и окомплектоването им тече 
бавно и инфраструктурата не позволя-
ва бързо придвижване.
Планът като цяло е може би най-до-
брото, което може да се предложи в 
конкретната ситуация за война на 
много фронтове в обкръжение от пре-
възхождащ противник. Но колкото 
рискован и утопичен изглежда на хар-
тия, толкова повече се оказва на прак-
тика. 

Въпреки, че ситуацията на западния 
фронт е тежка – 80 германски диви-
зии срещу 104 френски, британски и 
белгийски, Белгия е бързо прегазена, 
въпреки пресечения терен на Ардени-

те и в кратко време немските войски 
достигат до подстъпите на Париж, а 
руснаците са все още далеч от грани-
цата. До този момент изглежда, че 
операцията ще се развие успешно.
Поради очакванията френският кон-
траудар да бъде нанесен през Елзас-
Лотарингия обаче Молтке прави нова 
преработка на плана, с която се отслаб-
ва десния фланг отделяйки 6-та и 7-ма 
армия на юг, за да го отблъснат. Това 
намалява ударната мощ на съедине-
нията, извършващи основната мане-
вра. И създава предпоставки немското 
настъпление да бъде спряно и войната 
да мине от маневрена в позиционна, 
което не е в интерес на Германия.
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Британските войски при Сома

Маневрен период на войната (Кампа-
нията 1914)
 
Западен фронт
Срещу Франция германското ко-
мандване развръща 7 армии и 4 ка-
валерийски корпуса (в състав 86 пе-
хотни и 10 кавалерийски дивизии), 
артилерията им включва до 5000 оръ-
дия, а общата численост на цялата 
групировка наброява 1 600 000 души. 
Върховен главнокомандващ на вой-
ските е кайзер Вилхелм ІІ.
Целта им е да направят пробив през 
Белгия във Франция от север и да об-
кръжат и притиснат врага по десния 
фланг към немската граница. В също-
то време обаче трябва да развърнат 
2 от армиите на юг, които да заемат 
отбранителни позиции срещу десния 
френски фланг в Елзас-Лотарингия.
 

Френските сили възлизат на 5 ар-
мии и 1 кавалерийски корпус (в със-
тав 76 пехотни и 10 кавалерийски 
дивизии), над 4000 оръдия, всичко – 
1 300 000 д. Върховен главнокоманд-
ващ-генерал Жозеф Жофр.
Първоначално за евентуална война 
против Германия френското команд-
ване разработва „План №17” според 
който трябва да се превземе Елзас-Ло-
тарингия, но предвид разгръщането и 
маневрите на немските войски се на-
лага прегрупиране и корекции и в тех-
ния план.
Белгийската армия е в състав от 6 
пехотни и 1 кавалерийска дивизия, 
312 оръдия, общо – 117 000 д. Върхо-
вен главнокомандващ-крал Алберт І.
 Целта й е да се опита да спре или поне 
забави германското настъпление, оч-
аквайки френско-британските под-
крепления.
Стоварените британски войски 
във френските портове до към края 
на август са 2 пехотни корпуса и 1 ка-
валерийска дивизия (4 пехотни и 1.5 
кавалерийски дивизии), общо 87 000 
д.  с 328 оръдия, съсредоточени в ра-
йона на Мобьож, Льо-Като. Върховен 
главнокомандващ-фелдмаршал Джон 
Френч.
 

ИСТОРИЯ
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Пристигането на британците във 
Франция.
 
Към този момент силите на двете во-
юващи страни на Западния фронт са 
сравнително равностойни. Предим-
ството на германците е, че стратеги-
ческата инициатива е в техни ръце. 
Също така и че армията й представля-
ва стегната и съсредоточена сила, до-
като сред армиите на Антантата липс-
ва общо командване и координацията 
между отделните щабове се извършва 
по-бавно и затруднено.
Германците обаче трябва да бързат 
и да рискуват. Те не просто трябва да 
удържат победа над врага – те тряб-
ва да постигнат съкрушителна побе-
да, с която да го поставят на колене. 
И трябва да я постигнат светкавично, 
след което без време за почивка, вой-

ските трябва да бъдат прехвърлени в 
Източна Прусия и също така без вре-
ме за почивка от пътуването трябва да 
влязат в бой срещу настъпващите све-
жи руски войски.
Отделно от това на Западния фронт 
съюзниците имат на свое разположе-
ние солиден обръч от удобни за от-
брана укрепени пунктове – това са не-
пристъпните крепости Лиеж, Намюр, 
Антверпен (в Белгия), Вердюн, Тул, 
Епинал, Белфор (във Франция).
 
Военните действия на Западния 
фронт през 1914 г.
Въпреки това, след окупирането на 
Люксембург на 2 авг., крепостта Лиеж 
е блокирана и превзета от немците 
сравнително бързо и лесно – от 5 до 16 
авг. От там немските войски се пръс-
ват към вътрешността на страната. На 
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20 авг. 1-ва германска армия влиза в 
Брюксел, а 2-ра армия достига форто-
вете на Намюр с част от дивизиите си, 
които го превземат за 3 дни, а с друга 
част – до френско-белгийската грани-
ца.

Съгласно довоенния „План № 17” 
френските 1-ва и 2р-а армия започ-
ват офанзива през Саарбург и Мюлуз 
към Елзас и Лотарингия, но тя е лес-

но спряна и отбита от немските 6-та и 
7-ма армии и пристигналите им под-
крепления.
Преминавайки северната френска 
граница, немските 1-ва, 2-ра и 3-та ар-
мии са посрещнати от френската 5-та 
армия и няколко британски дивизии. 
След провеждането на Самбро-Ма-
аската операция съюзниците са по-
метени и отстъпват към вътрешността 
на Франция.
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Крупни боеве се завързват и в Арден-
ската операция, където 4-та и 5-та 
германска армия разбиват френските 
3-та и 4-та армия.
Окончателно спряна е и офанзивата 
на френските 1-ва и 2-ра армия в Ел-
зас-Лотарингия от немските 6-та и 
7-ма армия и те са изтласкани обратно 
на изходните си позиции.
С решителни победи при Льо Като, 
Сен Кантен и Гиза, след десетина дни 
победен марш през Франция в пре-
следване на оттеглящите се съюзниче-
ски войски, на 5 септември германци-
те излизат на река Марна, само на 40 
км от Париж.

Германците в щурм.
 
Първоначалният устрем обаче започ-
ва да губи инерцията си, когато се на-
лага немците да свалят 2 корпуса от 
фронта и да ги прехвърлят на изток 
в Прусия още преди да е постигната 

победа на запад, защото руснаците 
вече навлизат на немска територия и 
трябва да бъдат спряни. Наред с изди-
шането на немските сили френските 
нарастват – в същото време спешно са 
сформирани новите 6-та и 9-та френ-
ски армии.
Така че до началото на Битката при 
Марна съюзниците вече успяват да 
постигнат числено превъзходство – 56 
пехотни и 10 кавалерийски дивизии 
срещу 44 на 7 германски. На бойното 
поле край Марна се струпват общо над 
2 милиона войници, невиждани глед-
ки за дотогавашната история.
Боевете започват на 5 септември. 
Френската 6-та армия започва настъп-
ление срещу западния фланг на 1-ва 
германска армия, намираща се най-
близо до Париж. За да отрази атаката и 
предотврати обход 1-ва немска армия, 
се изтегля от Марна и се придвижва 
към р. Урк. По този начин се отваря 
стик между 1-ва и 2-ра немска армия, 
съюзниците веднага се възползват и 
вбиват в него 5-та френска армия и 
британската армия. С пристигащите 
от Париж подкрепления и с паралел-
ната офанзива и на 9-та френска ар-
мия надвисва опасност от обкръжава-
не на 2-ра немска армия. Поради което 
германците започват постепенно отте-
гляне на север към р. Ена и към 12 сеп-
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тември спират и се укрепяват на нея. 
Англо-френското контранастъпление 
се разбива в германския отбранителен 
рубеж и също спира към 16 септември.
 
Надбягване към морето
С това движението на войските спира 
и се закрепва стабилен фронт от тран-
шеи от Алпите до р. Уаза. От реката на 
север и запад територията обаче оста-
ва празна от войски поради шеметния 
развой на събитията и бързането на 
армиите в посока към Париж. Усещай-
ки, че ситуацията в дотук образувалия 
се фронт се очертава патова и двата 
щаба незабавно започват да прехвър-
лят войски в тази посока и да пробват 
обход на противниковия фланг. Фран-
цузите пробват тази маневра първо с 

2-ра армия между реките Уаза и Сома, 
но немците своевременно заемат съ-
щия рубеж срещу тях и ги спират. По-
нататък на р. Скарп 10-та френска ар-
мия пробва същия маньовър и постига 
същия резултат. И накрая британците 
пробват обход още по-нататък при р. 
Лис, отново спрян от бързащите на се-
вер немци. Като накрая фронта опира 
в брега на Северно море при Ниопорт, 
с което само най-западния ъгъл на 
Белгия около Ипър остава в ръцете на 
Антантата. 

През октомври и ноември немците 
хвърлят в атака 4-та и 6-та армия на 
този участък. След поредица от боеве 
във Фландърската операция бел-
гийците и британците успяват да про-

Френски войници очакват германска атака при Марна
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валят немската офанзива и да опазят 
Ипър. Последният опит на немците 
за настъпление чрез форсиране на р. 
Изер е спрян, като белгийците  отварят 
шлюзовете й и наводняват периметъ-
ра край устието, през което немците 
настъпват, спирайки окончателно оф-
анзивата им, с които идва и края на 
маневрения период на войната.
Въпреки че германците постигат реди-
ца забележителни победи и напредват 
дълбоко в противниковата територия 
главната им и единствено приемлива 
цел – светкавичен и пълен разгром на 
Франция не е постигната. Последва-
лите непосредствени опити за контра-
офанзива на съюзниците към немски-
те позиции също са спряни. Но така 
очертаващото се положение на окоп-
но-позиционна война - дълга и изто-
щителна, не е в интерес на Германия. 
Вместо да направи пробив по това на-
правление от сега нататък тя ще се на-
лага на свой ред да пази този фронт с 
все по-намаляващи сили и припаси, 
чиито поток вече трябва да потече към 
Източния фронт.
Западният фронт се очертава от Нио-
порт на Северно море през Ипър право 
на юг до р. Марна,  вече на около 60-80 
км североизточно от Париж. От Марна 
завива на изток до крепостта Вердюн. 
И от Вердюн на югоизток през Елзас-

Лотарингия фронтът опира във френ-
ско-швейцарската граница и Алпите. 
В това положение той замръзва и оста-
ва така до зимата и края на 1914 г., ко-
гато е сключено Коледното примирие. 
Твърдото убеждение в началото, че за 
няколко месеца войната ще е приклю-
чила и за Коледа всички вече ще са си 
по домовете, с времето се превръща 
във все по-отчаяна надежда. Докато 
накрая се оказва, че на войниците им 
предстои да прекарат следващите 4 
Коледи в замръзналите окопи...
 

Източен фронт
 
Кампанията 1914
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Според германския план, предвиж-
дащ основния удар да бъде нанесен на 
запад със 7 армии, на изток срещу Ру-
сия се оставя в отбранителна позиция 
една единствена армия – 8-ма, в състав 
от 4 армейски корпуса (15 пехотни и 1 
кавалерийска дивизия, 1044 оръдия) 
общо 150 000 души под командването 
на генерал-полковник Притвиц.
За разлика от Западния фронт Източ-
ният е далеч по-дълъг, открит и рав-
нинен, а същевременно немските сили 
на него са далеч по-малобройни. Това 
налага те да не бъдат пръскани на дъл-
ги отбранителни линии, а струпани на 
определени места в отбрана покрай 
ключовите крепости – Кьонигсберг, 
Данциг, Торн. 
Планът предвижда основна роля на 
този фронт да изиграят австроунгар-
ските войски и към контранастъпле-
ние да се премине с тяхна помощ.
 

Австро-Унгария разгръща срещу 
Русия 3 армии: 1-ва (ген. Данкл), 3-та 
(ген. Брудерман) и 4-та (ген. Ауфен-
берг) и една отделна армейска групи-
ровка под командването на генерал 
Херман Кьовес. 
Всичко 35.5 пехотни и 11 кавалерийски 
дивизии, 1728 оръдия, общо 830 000 
души. Към тях в последствие е присъ-
единена и прехвърлената от Балкан-
ския фронт 2-ра армия.
По план австрийските войски с бързи 
удари и съдействие с немците от север 
трябва да обкръжат и унищожат ру-
ските сили в Западна Полша.
Руското командване разделя вой-
ските на две оперативни съединения 
– фронтове:
– Северозападен фронт (срещу Герма-
ния), 1-ва и 2-ра армия (17.5 пехотни 
и 8.5 кавалерийски дивизии, 1104 оръ-
дия, общо 230 000 души) под команд-
ването на ген. Жилински.
– Югозападен фронт (срещу Австро-
Унгария) – 3-та, 4-та, 5-та,8-ма и 9-та 
армия (34.5 пехотни и 12.5 кавалерий-
ски дивизии, 2099 оръдия, общо близо 
1 000 000 души) с главнокомандващ – 
ген. Иванов.
Според руските разчети и двете групи-
ровки трябва да преминат в настъпле-
ние и до две седмици от началото на 
войната да пренесат бойните действия 
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на територията на противника. Първа 
армия на ген. Рененкампф трябва да 
премине северно от Мазурските езера 
и да отреже немците от Кьонигсберг. 
Втора армия на ген. Самсонов трябва 
да излезне от западната страна на Ма-
зурските езера и да не допусне немци-

те да се изтеглят към Висла.
Непохватната руска мазурка
 
Източно-Пруска операция
 
Първите руски части преминават гер-
манската граница на 17 август в райо-

Униформата и въоръжението на австро-унгарската пехота, лятото на 1914г.
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на на Гумбинен. Ген. Притвиц реша-
ва с един от корпусите си да удържа 
настъплението на 2-ра армия, а ос-
новният удар да нанесе с останалите 3 
по 1-ва армия. Въпреки внезапната си 
атака германските войски не успяват 
да изтласкат 1-ва армия, централният 
корпус на ген. Макензен търпи голе-
ми загуби и настъплението при Гум-
бинен се проваля. При оттеглянето 
им надвисва опасност за обкръжение 
на 8-ма армия и Притвиц заповядва 
общо отстъпление зад Висла. Русна-

ците удържат победа на този участък, 
но не съумяват бързо да се организи-
рат за преследване и унищожаване на 
оттеглящия се противник. С довода, 
че те също  понасят тежки загуби при 
сблъсъка и че войниците са изморе-
ни от боевете, Рененкампф обявява 
ден за почивка на армията вместо да 
я хвърли в преследване. Това дава въз-
можност на германците да се съвземат 
и прегрупират.
Макар че според Шлифен в никакъв 
случай не трябва да се свалят войски 

Битката при Гумбинен, август 1914 г.
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от Западния фронт при какъвто и да 
е развой на Източния с цел да се га-
рантира разгрома на Франция, в тази 
ситуация немското командване пре-
ценява, че Източна Прусия не трябва 
да се изоставя. В резултат от Франция 
са изтеглени два корпуса и една кава-
лерийска дивизия и прехвърлени на 
помощ на бедстващата 8-ма армия на 
изток. Това още повече влошава все 
по-затрудненото положение на Запад-
ния фронт. 
Що се отнася до Източния – Притвиц 
е свален от поста си заради неуспеха и 
за нов главнокомандващ на 8-ма ар-
мия е назначен ген. Хинденбург, за 
ген-щаб – ген. Людендорф.
 
Битката при Таненберг
Новото командване предприема нова 
тактика – този път в отбрана срещу 

1-ва армия на Рененкампф се оста-
вят само 2.5 дивизии, а останалите се 
прехвърлят бързо по железопътната 
линия през Кьонигсберг на юг и с ос-
новните си сили 8-ма армия удря 2-ра 
армия на Самсонов преди тя да успее 
да се съедини с частите на 1-ва.
Виждайки бързото и масово изтегляне 
на немски части от бойното поле при 
Гумбинен, руското командване реша-
ва, че те възнамеряват да се оттеглят 
зад Висла. Тогава Рененкампф изоста-
вя плана за съединяване със Самсонов 
на юг и дава заповед на войските да 
настъпят на запад към Кьонигсберг, 
където според него е локализирана 
основната групировка на „оттеглящи-
те се” немски войски и по този начин 
да пресече пътя им за отстъпление. 
Подобно решение взима и Самсонов, 
настоявайки пред командването на 

Руска лека артилерия на Източния фронт, 1914г.
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фронта да настъпи вместо на север за 
съединение с 1-ва армия – на северо-
запад за по-бързо прихващане на из-
теглящия се противник.
По този начин вместо двете руски ар-
мии да се съединят и образуват плътен 
фронт, между тях зейва широка про-
лука от 125 км.
Немското командване я използва, 
вкарвайки там 6-ти корпус за нанася-
не на флангови удари по 2-ра армия 
съвместно с останалите части. 
И двата руски фланга са пометени, за 
беда Самсонов не получава навреме 
информация за това и продължава на-
стъплението си в центъра. Когато се 
усеща, че войските му вече попадат в 
обкръжение, е твърде късно – загубена 
е връзката с фланговете, сред войски-
те и в щаба настава пълна бъркотия и 

всичко се хвърля в хаотично отстъпле-
ние. 
До 30 август 2-ра армия е окончателно 
разгромена, 6 000 руснаци падат уби-
ти, 20 000 са ранени, а заедно с тях и 
още над 30 000 (с 230 оръдия) падат 
в плен на германците. В края на този 
злощастен ден ген. Самсонов се само-
застрелва.
След разгрома на 2-ра армия нем-
ският щаб прехвърля от там на север 
основните сили, които удрят блоки-
ралата Кьонигсберг 1-ва армия на Ре-
ненкампф. Тя на свой ред понася зна-
чителни загуби и е принудена да се 
оттегли към р. Неман, с което русна-
ците са окончателно изгонени от Из-
точна Прусия. 
Те понасят огромни загуби – над 
80 000 убити, ранени и пленени, при 

http://www.gofundme.com/yf7f7f7g
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само 37 000 загуби на германците. 
Строго погледнато източно-пруската 
им настъпателна операция завършва с 
пълен провал, но с оглед на общата об-
становка в Европа все пак отвлича към 
себе си значителни немски сили от За-
падния фронт, облекчава положение-
то на французите и англичаните и кос-
вено им помага да спрат немците при 
Марна.
Как патът може да бъде равен на мат.
 
Галицийската битка
Паралелно с настъплението в Източна 
Прусия руското командване предпри-
ема офанзива и в Галиция с пет армии 
(3-та, 4-та, 5-та, 8-ма и 9-та), срещу че-
тири австро-унгарски армии.
 

Руската пехота
 
В района на Красник 1-ва австрий-
ска армия (ген. Денкл) се сблъсква с 
гренадирите от 4-та руска армия (ген. 
Залца) и с ожесточени боеве ги изтлас-

ква до Люблин, но така и не успяват да 
направят успешен обход на десния им 
фланг и войските остават на тази по-
зиция.
Източно от тях се сблъскват руската 
5-та армия с австрийската 4-та. И тук 
руснаците не постигат успешни офан-
зивни действия и се оттеглят.
Югоизточно от тях 3-та армия на ген. 
Рузский (от 1 септември командването 
й поема българският ген. Радко Дими-
триев) настъпва срещу австрийската 
3-та армия на ген. Брудерман.
И южно от тях 8-ма руска армия (ген. 
Брусилов) преминава р. Серет за да 
срещне армейската група на ген. Ке-
вес.

На този участък руските войски водят 
успешни боеве и започват да изтласк-
ват назад австро-унгарските сили. 
Надвисва опасност от обхващане на 
всички австрийски части южно от 
Лвов. Австрийското командване запо-
вядва всеобщо отстъпление, а русна-
ците започват преследване, завземай-
ки Лвов и Галич.
В това време отбраняващите се 4-та и 
5-та армия получават подкрепления и 
ген. Иванов заповядва и на тях да ми-
нат в общо настъпление заедно с оста-
налите армии от Югозападния фронт. 
Четвърта армия постига известен ус-
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пех, след което е контраатакувана, но 
удържа ответния удар на австрийците.
Междувременно на югозапад руските 
войски завземат цяла Източна Гали-
ция, Буковина и обсаждат Перемишл, 
наближавайки Карпатите и пригот-
вяйки се за инвазия в Унгария.
За разлика от Източно-Пруската опе-
рация тази завършва с успех за рус-
наците – в техен плен падат близо 
100 000 австро-унгарци и 400 оръдия. 
Общите загуби за австро-унгарците в 
тези крупни боеве са към 320 000 уби-
ти и ранени и 130 000 пленени; тези 
на руснаците обаче също са тежки – 
към 230 000 убити и ранени и 40 000 
пленени.
Плановете на немското командване да 
удържи целия Източен фронт само с 
австро-унгарските войски се провалят.
 

Варшавско-Ивангородска опера-
ция
След Галицийската битка ситуацията 
в района за Централните сили става 
доста тежка и се налага Германия да се 
притече на помощ на Австро-Унгария, 
прехвърляйки част от своите сили на 
юг към Силезия. Сформирана е нова 
9-та германска армия под командва-
нето на ген. Макензен, чиято задача е 
да нанесе удар северно от Краков към 
Ивангород и Варшава, с цел да пре-
дотврати предполагаемото руско на-
хлуване в Силезия, което би могло да 
изолира германските от австрийските 
войски.

Така в този участък германската 9-та 
армия, поддържана от 1-ва австрийска 
армия на Денкл, атакува 4-те руски 
армии пред себе си (2-ра, 4-та, 5-та и 
9-та).
 За две седмици германците успяват да 
превземат всички територии западно 
от Висла. Руснаците успяват да удър-
жат немското настъпление чак пред 
Варшавските и Ивангородските фор-
тове и след като получават подкрепле-
ния. С тяхното пристигане ген. Иванов 
дава заповед 4-та и 5-та армия да фор-
сират Висла и да ударят във фланг и 
тил настъпващите немски войски.
Хинденбург също въвежда резерви-

ИСТОРИЯ

Австро-унгарски картечни роти на 
Източния фронт.
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те си, но руснаците успешно отбиват 
всичките му атаки.
Опитващата се да пробие от юг 1-ва 
австрийска армия е разбита в срещно 
сражение и се изтегля на запад, оста-
вяйки широк разрив между себе си и 
останалите австрийски сили. В обра-
зувалата се пролука настъпва руската 
9-та армия, заплашваща фланговете 
на 1-ва австрийска и 9-та германска 
армия. Германското командване дава 
заповед атаката на Варшава да се пре-
крати и незабавно войските да се вър-
нат на изходните си позиции.
 Веднага след стихването на залповете 
край Варшава руснаците предприемат 
на свой ред офанзива с три армии (1-
ва, 2-ра и 5-та) към Лодз с цел дълбо-
ко проникване на немска територия.
За да предотврати това германското 
командване решава да нанесе изпре-
варващ удар с 9-та армия, подкрепена 
от още 4 корпуса в стика между 1-ва и 
2-ра армия, да пробие франта и, про-
мъквайки се между тях, да излезе в 
тил на 2-ра и 5-та армия; докато ча-
стите на 2-ра австрийска армия трябва 

да удържат през това време настъпле-
нието на 5-та армия.
В разразилите се ноемврийски боеве 
по това направление всяка от страни-
те дебне за пробив слабите места на 
противника, но така и никоя от тях не 
постига целите си. Нито германците 
осъществяват плановете си за пробив 
и обход на 2-ра и 5-та армия, нито рус-
наците успяват да нахлуят на немска 
територия.
 Патовата ситуация на Източния фронт 
към края на Кампанията 1914 от една 
страна представлява постигане на гер-
манските цели на този участък – ру-
ското настъпление е спряно. Западна 
Полша пада в ръцете на Германците, 
но Източна Галиция и Буковина – в 
тези на руснаците.
Към края на 1914 и на изток постепен-
но се установява стабилна позиционна 
линия на фронта. Това налага герман-
ците да изтеглят още части от вече за-
дъхващите се западни армии, за да ги 
прехвърлят на изток.
А французите и британците не само че 
не са разбити, а тепърва ще получават 

БГ Наука бе част от журито за стипендиант на Karoll 
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още подкрепления и припаси, каквито 
немците вече няма откъде да взимат... 
 
Източен театър на бойните дейст-
вия, август-ноември 1914 г.

Балкански театър
 

Оскар Потиорек - губернатор на Бос-
на и главнокомандващ австрийски-
те войски на балканите през 1914г.
 
Срещу Сърбия австро-унгарското 
командване разгръща силите на три 
армии под командването на ген. Оскар 
Потиорек, в състав:
Пета армия, ген. Либориус фон 
Франк – 4 пехотни дивизии, 3 пехотни 
бригади и 1 планинска бригада (общо 
към 80 000 души), разположена по ле-
вия бряг на р. Дрин до вливането й в 
Сава.
Шеста армия, ген. Оскар Потиорек - 
5 пехотни дивизии и 1 пехотна бригада 
(общо 60 000 д.), разположена в Бос-
на, от Сараево до сръбската граница.
Втора армия, ген. Едуард фон Бьом-

ИСТОРИЯ
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Ермоли - 7 пехотни дивизии, 1 кавале-
рийска дивизия и 3 пехотни бригади 
(190 000 д.), разположена по течение-
то на Сава и Дунав срещу Белград, взи-
ма участие за кратко в боевете на Бал-
каните, защото скоро след началото 
им е прехвърлена на Източния фронт 
в Галиция.
Сто и седма ландщурм бригада в 
Банат.
Всичко: 378 000 души, 516 оръдия, 
392 картечници.

 

Ген. Радомир Путник, първи сръбски 
войвода (чин, отговарящ на ген. фел-

дмаршал при останалите съвремен-
ни армии в Европа)
 
Сръбските сили са разгърнати в 4 
армии (началник ген-щаб – Радомир 
Путник):
Първа армия (ген. Бойович) – 4 пе-
хотни и 1 кавалерийска дивизия, раз-
положена в отбранителни позиции 
южно от Дунав.
Втора армия (ген. Степанович) – 4 
пехотни дивизии в района на Белград.
Трета армия (ген. Юришич) – 2 пе-
хотни дивизии, 1 пехотен отряд и чет-
нически подкрепления в района на 
Вальево.
Четвърта армия (ген. Божанович) 
– 1 пехотна дивизия, 1 бригада и чет-
нически отряди по долината на Горна 
Морава.
Всичко: 247 000 души, 558 оръдия, 
210 картечници.
 
Черна гора мобилизира до 50 000 
души с 65 оръдия и 62 картечници, 
групирани в 4 пехотни дивизии, под 
командването на сръбския ген. Божи-
дар Янкович.
 

Бойните действия през август 1914
Австро-унгарците планират нахлуване 
и обхващане на фланговете на сърби-
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те, но с изтеглянето на 2-ра армия към 
Галиция по настояване на германците 
това вече става сложно. Налага се да 
променят тактиката и през Сава да се 
приложат само отвличащи действия, 
докато основните сили ударят през 
Дрин.
Освен че Сърбия и Черна гора ня-
мат  собствена военна промишленост, 
флот и авиация те разполагат с огра-
ничен мобилизационен ресурс и ре-
зерв спрямо Австро-унгария.
Но пък сърбите съумяват удачно да 
разположат силите си, да се възполз-
ват от предимствата, които им дава ре-
лефът на бойното поле за дефанзивни 
действия, успешно комбинирани и с 

партизанска борба.
 
Битка при планината Цер
 

 
Бойните действия започват ведна-
га след обявяването на войната на 28 
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юли 1914 г. с обстрел на австрийската 
артилерия и Дунавския флот по Бел-
град. Втора австрийска армия атаку-
ва от север и превзема Шабац, а 5-та 
и 6-та армия форсират Дрин. Настъп-
лението им е посрещнато от сръбските 
2-ра и 3-та армия, на които им се нала-
га да се отбраняват и в някои участъци 
да отстъпват, но успяват да удържат 
общата отбранителна полоса. Части 
на 3-та армия, подсилени от подкре-
пления, дори минават в контраатака и 
пробиват австро-унгарския фронт при 
Лозница.
Така към 19-ти август ситуацията за 
австрийците се усложнява, а вече се 
налага и да започнат прехвърлянето 
на части от 2-ра армия на изток, пора-
ди което те заповядват общо отстъпле-
ние по целия фронт. Сърбите започват 
преследване и битки с ариергардите 
на отстъпващия враг като, в крайна 
сметка, до 24 август успяват да ги из-
тласкат до Сава и Дрин.
 

Боевете при Цер задържат австрийски 
части в момент, в който в Галиция се 

водят ожесточени бойни действия и 
има силна нужда от подкрепления. А 
също така на австро-унгарската армия 
са нанесени тежки поражения – 8 000 
убити, 4 500 пленени и 30 000 ранени. 
Сръбската армия също плаща тежка 
цена за тази победа – към 5 000 убити 
и 15 000 ранени.
 
Битка на Дрин
 
След неуспешната първа офанзива 
австро-унгарците прегрупират силите 
си, задържат контранастъплението на 
врага и на свой ред го връщат на из-
ходните му позиции. Последва втора 
мащабна офанзива, като този път ко-
мандването им има за цел сръбските 
войски да бъдат обходени от югозапад.
В северната част на фронта не им се 
удава да преминат Сава и са отбити от 
сръбските войски. На южния участък 
Дрин е успешно форсирана и австрий-
ците стабилно се задържат на десния 
й бряг. Опитите им да заемат висо-
чините на изток от нея обаче срещат 
ожесточено съпротивление от сърби-
те, които удържат там два месеца ата-
ките им, но към началото на ноември 
поради опасност от обход и недостиг 
на боеприпаси и екипировка се изтег-
лят на по-задни позиции.
На юг 4-та армия заедно с черногор-
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ските части опитват неуспешни на-
стъпления в най-южния участък на 
фронта, но и ответните австро-унгар-
ски удари не дават резултат.
Загубите и на двете страни отново са 
тежки (приблизително по 17-18 000 
души), сърбите успяват да забавят авс-
тро-унгарското настъпление, но не и 
да го отбият този път, в резултат вра-
гът стъпва здраво на тяхна територия 
и се готви да продължи офанзивата си.
 

Австро-унгарското настъпление 
след битката при Дрин
 
Битка при Колубара
На 16 ноември 5-та и 6-та австрийска 
армия започват настъпление в на-
правление на изток към вътрешността 
на страната, превземайки Лазаревац, 
както и жп възела Обреновац – Валье-
во. Придвижването им през сръбска 
територия е често съпровождано от 
опожарявания и погроми над околни-
те населени места.
При така създалата се тежка обстанов-
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ка ген. Живойн Мишич предлага от-
стъпление на още по-задни позиции, 
с което се налага да бъде изоставен и 
Белград, за да имат възможност вой-
ските да се прегрупират и подготвят за 
контранастъпление. Въпреки негоду-
ването на Радомир Путник срещу този 
план накрая той се оказва единствена-
та им оставаща алтернатива и те отно-
во се изтеглят.
Действията им обаче неволно подвеж-
дат ген. Оскар Потиорек в преценката 
му за ситуацията и когато той заема 
опразнения Белград решава, че сръб-
ските войски бягат и не са вече в боес-
пособно състояние. В стремежа си да 
се възползва от ситуацията и по-бързо 
да ги доунищожи той хвърля войските 
срещу най-близкостоящата 2-ра сръб-
ска армия, без да се притеснява, че по 
този начин оголва фланга си пред 1-ва 
сръбска армия, която той счита за сил-
но изтощена и, съответно, слабо ак-
тивна.
 

 Може би преценката му е до голяма 

степен правилна, но точно в този мо-
мент най-накрая откъм Солун прис-
тигат така очакваните жизненоважни 
съюзнически доставки за бедстващата 
сръбска армия.
В Сърбия тогава има само един вое-
нен завод, чийто капацитет е едва 100 
снаряда дневна продукция, нищожно 
количество за мащабите на войната. 
Освен това армията й страда от недос-
тиг на екипировка, най-вече на обув-
ки, както и провизиите й са вече на 
изчерпване. Което в условията на за-
даващата се зима предвещава страш-
ни дни със страшни последици. Обаче 
пристигналите от Франция и Русия 
продоволствия, боеприпаси и по-мо-
дерно въоръжение вдигат отново на 
крака сръбската армия.
 
Контраатаката повежда 1-ва сръбска 
армия през Сувоборските възвише-
ния, което изненадва с активността и 
бързината си австрийските войски в 
района и те успяват да удържат пози-
циите си само 3 дни, след което започ-
ват отстъпление.
В това време 2-ра армия успява да 
удържи и отбие атаките на 5-та ав-
стрийска армия. На австрийците им се 
налага да се укрепят на позиции южно 
от Белград, но скоро са изтласкани и 
оттам и принудени да се върнат обра-

Брой 80, лято 2015
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тно на изходните си позиции.
До 15-ти декември Сръбската армия 
си връща Белград и успява да изгони 
от страната всички австро-унгарски 
нашественици. Но не успява да се въз-
ползва напълно от ситуацията и да до-
развие докрай успеха си с преследване 
и доунищожаване на врага, така че се 
установява отново на рубежа по Сава 
и Дрин.
Това коства на сърбите 22 000 убити, 
91 000 ранени и 19 000 пленени, а на 
австрийците – 28 000 убити, 122 000 
ранени и 46 000 пленени.
Ген. Мишич е повишен във войвода 
(фелдмаршал) за заслугите си в тази 
битка, а ген. Потиорек – отстранен и 

заменен от ерцхерцог Ойген.
  
Така през 1914 г. Централните сили 
не постигат целите си и на Балкан-
ския театър, като тук водят най-без-
успешната си кампания. Макар и този 
фронт да е третостепенен, в сравнение 
със Западния и Източния, сърбите все 
пак попречват на австро-унгарците да 
ги окупират и да проникнат навътре 
в Балканите, както и да осъществят 
връзката с третия им съюзник – Ос-
манската империя.
След провала на тези две настъпления 
в Сърбия австро-унгарците се отказ-
ват от по-нататъшни подобни опити и 
взимат за приоритет отбраната от ру-

Сръбската контраатака при р. Колубара
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ските войски на изток, където започ-
ват да прехвърлят подкрепления от 
Балканите.

Срещу Сърбия оставят два армейски 
корпуса, които да държат отбраните-
лен рубеж на изходните позиции от 
началото на войната.
С настъпването на зимата и на този 
фронт постепенно темпът на бойните 
действия стихва и те също придобиват 
изцяло окопно-позиционен характер, 
достигнал почти до затишие.
Но сърбите знаят, че с това войната 
няма да се свърши и въпреки че авс-
тро-унгарците сами не успяват да ги 
победят зад тях стоят и германците, 
реалните подстрекатели на конфли-
кта, които едва ли ще оставят нещата 
така.
А на изток все още безмълвна стои 
България, за която е ясно, че не е пре-
глътнала загубата на Македония и че 
няма да остане безучастна...

Ген. Живоин Мишич

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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През 1862 г. президентът на 
САЩ Абрахам Линкълн под-
писва Заселническия закон 

(The Homestead Act), който осигурява 
по 160 акра (около 650 декара) земя в 
незаетия дотогава американски Запад 
на всеки, който отиде, завладее сво-
бодна земя, декларира я като обработ-
ваема и я обработва и развива. Започва 
поредният емигрантски взрив – хи-
ляди хора от самата Америка, Европа 
и останалият свят отиват да търсят 
щастието си в сърцето на новия кон-
тинент. За много от тях то се усмихва. 
Овладени са т.нар. „Големи американ-
ски равнини”, или още „Високите по-
лета” – огромна равнина, значителна 
част от добре познатата от уестърните 
прерия. 
До този момент това е равнинна дев-
ствена земя, обрасла с трайни и жила-

ви треви с дълбоки корени, без дърве-
та. Безкрайни пасища от хоризонт до 
хоризонт – дом на бизони и индианци, 
свързани от хилядолетия в екологич-
на верига, живеят в един вечен и ли-
шен от история природен кръговрат. 
С идването на заселниците настъпва 
огромна промяна. Грамадните полета 
са разорани, култивирани и засети със 
земеделски култури, тревите – изко-
ренени, бизоните избити, а индианци-
те – изгонени или напуснали. Прока-
рани са пътища и ж.п.линии, създават 
се така типичните за тези места малки 
и по-големи градове, с население от 
5000, 10000 или повече жители, които 
„си имат всичко” – магазини, работил-
ници, училища, библиотеки, вестни-
ци, банки, застрахователни дружества, 
хотели, ресторанти, частни домове, 
различни предприятия за обслужване 
на фермерите. Цялата област е пълна 
с частни ферми. Втората половина на 
19 в. насища Америка, в т.ч. и прери-
ите й, с невиждан икономически бум, 
който отваря нови хоризонти на све-
товната икономика и създава ако не 
крайгълните камъни, то във всеки слу-
чай огромните мащаби на индустри-
алното развитие на тогавашния свят. 
Прерията се насища с живот, а САЩ 
изместват дореволюционна Русия от 
лидерската позиция на световен изно-

БОЖИЯТ ГНЯВ над американския Запад

Автор: Красимир Иванчев

Статия от брой 26 на сп. “Българска наука”
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сител на зърно. Цените на последното 
започват да се определят в Чикагската 
борса за целия свят. 
В началото на 20 век с добавки към 
Заселническия закон, размерът на 
дяловете за заселници се увеличава 
двойно и от 160 акра (647 декара) ста-
ва около 1200 декара. Държавата обез-
печава безплатен железопътен превоз 
на цялото семейство и имущество на 
заселниците, започва насърчаване на 
производството на зърно, рекламни 
кампании, стигащи понякога до сери-
озни преувеличения и лъжи. Ако досе-
га развитието е било много голямо, то 
след 1909 г. нещата придобиват невиж-
дан в света характер. Цените за един 
бушел (36 кг) пшеница стигат до 2 и 
дори 4 долара (по днешни мерки това 
са около 30-60 долара, или днешният 

български фермер, например, в тези 
условия трябва да получи около 1800 
лева за тон – при около 200-250 сега). 
Производството расте, съпътстващи-
те го индустрии и бизнеси също. През 
1910-1917 година се появяват първи-
те трактори и гъвкавата американска 
индустрия и кредитна система ги вне-
дряват незабавно и нашироко. Произ-
водствените възможности се увелича-
ват с пъти. Фермерите и областите, в 
които живеят, забогатяват и се разви-
ват, макар, разбира се, тогавашният 
бит с дървени къщи и сгради, липса 
на хладилници и често на течаща вода 
да е далеч от днешната идея за благо-
денствие. Семействата, традиционно 
за онова време, са пълни с деца; пло-
щите на земеделските земи, притежа-
вани или обработвани от едно семей-
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ство, пак традиционно за Америка, 
са много големи. Големите прерии се 
насищат с живот, но в просторите им, 
макар и пълни с хора, пътища, влако-
ви линии, градове и ферми, си остават 
големи празни пространства, защото 
американският континент е така или 
иначе твърде голям.
През 1929 г. обаче Голямата депресия 
нанася удар върху щастието на фер-
мерите, извоювано с къртовски труд. 
Борсите се сриват, пазарите също. Не 
само цените, самото търсене пада поч-
ти до нула, зърното остава в складове-
те непродадено, започват сътресения, 
увеличаване на задълженията, про-
срочване на ипотеки, свиване на бю-
джетите. Доходите падат, федерално-
то правителство избира политика на 
ненамеса в пазара и хората се свиват 
и започват да чакат по-добри времена. 
Вместо тях обаче, върху голяма област 
от американския Среден запад с площ 
около 5-6 Българии, в границите на 
щатите Канзас, Колорадо, Оклахома, 
Тексак, Небраска и Ню Мексико се 
стоварва едно от най-мащабните при-
родни бедствия в цялата човешка ис-
тория. Няма да е пресилено да се каже, 
че човешките качества са поставени на 
истински библейско изпитание в този 
сблъсък с Бог или с природата, по на-
истина потресаващ начин. 

Огромната земеделска експанзия в 
прериите неминуемо изменя ланд-
шафта. Тревите, които са годни да из-
държат дълго засушаване, са заместе-
ни от земеделските култури. Хората 
разорават големи площи, без да усетят 
каква бомба залагат под краката си. 
Ветровете винаги са били спътник на 
Големите равнини – това е естествено 
за области, в които на стотици кило-
метри няма нито едно дърво. Тревите, 
които от 10 000 години са настанени 
трайно в прериите, имат начин да се 
справят с това – с естествено развити 
дълбоки корени. 

ИСТОРИЯ
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Големите равнини нямат и никаква 
вода. Под тях се намира голям басейн 
подпочвени води, но в първата поло-
вина на 20 в. не е имало технология за 
достигането им и ползването им за на-
появане. Напояването става от дъжд, 
който бива донасян от едно океанско 
въздушно течение, което се заражда 

в Атлантическия океан, отправя се на 
юг към Мексиканския залив, завива 
на север и носи влагата към центъра 
на САЩ. 
Поради настъпила в началото на 30-
тте години на 20 в. климатична промя-
на, довела до промяна на температу-
рите в Атлантическия и Тихия океан, 
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това въздушно течение се измества на 
юг и дъждовете над Големите равни-
ни секват. Посевите не порастват, поч-
вата остава гола и в настъпилата суша 
ветровете полека-полека започват да я 
разнасят из въздуха, докато през 1931 
год. над главите на нищо неподозира-
щите фермери се изсипва бедствие от 
библейски мащаб. 
На територия с размер около 600 000 
кв. км., станала печално известна по-
късно като „Пясъчната котловина”, 
започват пясъчни бури с невиждан 
мащаб. Небето се скрива от пясъч-
ни стени, ветровете стигат скорост 
до 100-120 км. в час, черни стени от 
прах се носят от хоризонт до хоризонт. 
Попадналите в тях не могат да видят 
нищо, прахта ги задушава, вятърът не 
позволява да се стои прав. Домашните 
животни бягат и често загиват от заду-
шаването, ослепяват или се разболя-
ват и по-късно умират от навлезлия в 
дробовете им прах. 
От плодородните земи не остава 
нищо. Целият плодороден почвен 
слой, на дълбочина от 10 до 60 см. е 
отнесен от най-голямата пясъчна еро-
зия в познатата история. За 10 години, 
около 30 милиарда тона земна маса се 
превръща във фин прах и бива разне-
сена от ветровете през цяла Америка 
в Атлантическия океан, като по пътя 

си затрупва ферми, градове и инфра-
структура. Огромни плодородни поч-
ви стават на пустиня. 
От началото на 30-те години бурите 
зачестяват все повече и повече. Невъз-
можна е каквато и да било дейност, 
макар че в затишията между тях хора-
та се опитват да засеят нещо, поливай-
ки всеки стрък на ръка с малкото вода 
която успяват да намерят. 
В ужасните дни на бурите, в далечина-
та се задава черен облак, който бързо 
се превръща в огромна стена от хори-
зонт до хоризонт, скриваща небето 
и слънцето и приближаваща със 100 
км/час. Хората не могат да си отворят 
очите или да дишат, човек не може 
да остане прав, попада в силен вятър 
и безкраен облак прах, в пълен мрак, 
без да може да види каквото и да е, да 
разбере къде се намира и накъде вър-
ви. Прахът става все по-фин и по-фин, 
прилича на черно брашно и влиза на-
всякъде. Дървените къщи от началото 
на 20 в. са изключително уязвими, в 
техните стени и прозорци има малки 
процепи, през които прахът влиза и 
покрива всичко. Често спящите хора 
и леглата им са покрити с прах, като 
чисто остава само мястото, където са 
лежали. Вятърът и земята, слети във 
фина гъста мъгла буквално нахлуват и 
в последното останало човешко прос-

ИСТОРИЯ
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транство. Стритата на прах земя е в 
леглата, завивките, храната, дрехите, 
устата, косите, носовете, очите, уши-
те и дробовете на хората. „Усещането 
беше, като че ли се удавяш в прахта.” 
На фермерите не им остава друго, ос-
вен да се скриват в домовете си, застра-
шени сериозно от отнасяне от силните 
ветрове, да четат Библията и да се мо-
лят, всеки според религията си. Же-
ните започват да измислят подръчни 
изолации. Във времето, в което пласт-
масата и силиконът не са още открити 
за бита, те слагат над леглата на деца-
та си мокри чаршафи, а прозорците 
се уплътняват с ивици плат, залепени 
с брашното за месене на хляб. Прахта 
зарива пътищата и линиите, засипва 
складове, домове и коли. Поради голе-
мите разстояния (често децата трябва 
да изминат по 10 км всеки ден до учи-
лището в града) много хора биват зас-
тигнати от бурите по пътя, съборени, 
ослепени или задушени от прахта. 
Медицинските ефекти са потресава-
щи. Попадането на прах в очите по 
време на бурята води до ослепяване, 
но най-страшна е белодробната бо-
лест, наречена „прашна пневмония”, 
която засяга слабите хора и най-вече 
малките деца, в повечето случаи мал-
ки момичета. Смъртността на ново-
родени или деца до 7-8 години, често 

срещана по онова време, се увеличава 
драстично и настанява трайно тъгата 
и мъката в и без това изтерзаните се-
мейства. 
Всъщност, „прашната пневмония” е 
особен вид силикоза, причиняваща 
пълнене на дробовете с вода, която 
може да се източи само чрез опера-
ция. Създадени са няколко болници в 
които децата и други болни се лекуват, 
Червеният кръст се опитва да достави 
маски. Защитните средства са почти 
никакви, най-често парче от какъвто и 
да било плат, намокрен и поставен на 
устата и носа. Фермерите връзват въ-
жета из дворовете си, с чиято помощ 
стигат до домовете си, ако бурята ги 
завари навън, прибиращи животните 
и вещите си. Много изкопават мазета 
в земята и скриват там семействата си 
по време на бурите. 

Брой 80, лято 2015
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Макар бурите да са чести, с тях не 
може да се свикне, нито пък човек да 
се опази. Хората просто стоят, стра-
дат и чакат бедствието да отмине. Раз-
пръснатите из прерията градове биват 
периодично засипвани. Тъй като всич-
ки бизнеси в тях се крепят на земеде-
лието, бурите помитат и тях. 
През лятото, бурите се редуват с ужа-
сяваща суша и жега. Температурите 
често минават 35-40 градуса, в Оклах-
ома са измерени 49 градуса по Целзий. 
Сушата е повсеместна и постоянна. 
Огромните прашни ветрове създават 
вторични засушаващи ефекти. Зе-
мята, останала без каквато и да било 
растителност, се нагрява като асфалт. 
И да се появи влажен облак, той бива 
погълнат от прахта или разнесен от 
вятъра. 
Нещата започват да добиват наистина 
библейски и сюрреалистичен харак-
тер. Погребална процесия от 20-тина 
автомобила, цял род, е застигната и 
засипана в прахта. Хората едва се из-
мъкват. Мъжете се събират, свалят са-
ката си и вървят напред в праха и вя-
търа, опитващи се с белите си ризи да 
покажат пътя на автомобилите, возе-
щи жените, децата, старците и събра-
лия ги покойник. 
Поради небивалото движение на зем-
ни частици из въздуха, се създава ог-

ромно статично електричество, което 
дори може да нарани сериозно човек 
или животно при допир до зареден 
метален предмет, рало, плуг, телена 
ограда. 
В закрилите небето черни облаци про-
блясват огромни сини светкавици. 
Различните сенки и цветове в тях чер-
таят всевъзможни причудливи фигу-
ри, приличащи на хора, животни, бо-
гове и демони. 
Екосистемата рухва и се изменя до не-
узнаваемост. Изчезват всички хищ-
ници, което води до взрив на попула-
цията на американския заек. Стотици 
хиляди зайци търчат и се прескачат из 
опустошените полета, буквално в кра-
ката на хората, без да се плашат и ядат 
и малкото засети култури. Хората пра-
вят хайки. Само в един ден в един от 
градовете 1000 човека улавят 35 000 
заека. 
Към това се добавя и още една напаст. 
Ветровете и прахта носят милиони на-
секоми, най-вече скакалци и стонож-
ки. В отчаяния си стремеж да наме-
рят храна те пълнят къщите заедно с 
прахта, ядат всичко, каквото намерят, 
хапят. Части от тях нападат дървото, 
прояждат дъските, изяждат до мета-
ла дръжките на земеделските сечива. 
Насекомите са навсякъде, в шкафове, 
чекмеджета, легла, съдове, стаи. От-
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ровни паяци пълнят помещенията и 
понякога убиват. Насекомите се из-
хвърлят от всеки дом с лопати и кофи, 
но безуспешно. 
Бедствието води до бум на суеверия-
та. Някой си спомня за старо индиан-
ско поверие, че боговете на дъжда се 
предизвикват с убийството на змия и 
оставянето на трупа й на открито. За-
почва масово избиване на змии. Към 
апокалиптичната картина на закрива-
щия небесата черен прах, вятър, насе-
коми, тичащи из прерията зайци, се 
добавят и умопомрачителната карти-
на на хиляди змии, убити и проснати 
върху оградите. 
Започват и „научни” опити за спра-
вяне със сушата. Шарлатани или ис-
крено вярващи във техническите въз-
можности хора обикалят градовете, 
събират пари и опитват да взривяват 
атмосферата с динамит или барут. Ус-
пехът е нулев. 
Ако хората успяват някак да се опазят, 
с домашните животни това е много по-
трудно. Заварените навън и неприбра-
ни тичат обезумели из вятъра и мъгла-
та, докато не паднат мъртви задушени 
от прахта. Други умират в последствия 
от белодробното заболяване, от кое-
то трудно могат да бъдат излекувани. 
Домашните птици по някакъв начин 
предусещат бурите и се скриват първи. 

Ударът от тези загуби за фермерите е 
катастрофален. Няма мляко за деца-
та, няма тяга за евентуална обработка, 
няма кожи и всичко, което животните 
дават. Храната свършва, не са редки 
случаите, в които хората ядат фураж 
заедно с животните.
Животът става наистина непоносим, 
хората носят всяка тежест, която чо-
век може да си представи. Здравето на 
много рухва. Често се наблюдава ефек-
тът, наречен „бързо остаряване”, кога-
то хора в млада или средна възраст се 
състаряват преждевременно. 
Започват изселвания. Основният по-
ток е към Калифорния, където хората 
се опитват да работят на тамошните 
плантации. Но икономическата кри-
за, напливът на работна ръка, ниско-
то търсене на земеделска продукция 
прави цената на труда много ниска. 
Ако изобщо намерят работа, хората 
получават много малко пари, живе-
ят в катуни и палатки, не могат да си 
позволят никакъв дом. Бедственото 
им положение предизвиква мащабни 
благотворителни акции, но така или 
иначе бившите бедни, отрудени, но 
притежаващи собственост и свобода 
фермери се превръщат в маргинали-
зирани наемници. 
Това води до относително малък брой 
преселници от засегнатите щати. Па-
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радоксално, но народът не губи духа 
си. Голямата част от населението оста-
ва и се бори със стихията както може. 
Твърдостта на хората няма граници. 
Икономическото бедствие е катастро-
фално, всички броят центовете, спи-
съците с кредити в магазините са без-
крайни. 
Просрочените кредити не могат да бъ-
дат тръпяни повече от банките. Двеста 
хиляди ипотекирани ферми са отнети 
и собствениците им изгонени. Хората 
обаче проявяват удивителна взаимо-
помощ. Често на търговете се явяват 
съседи, близки, приятели и съгражда-
ни и изкуствено подържат ниски цени. 
Стига се до продажба на ферми за по-
малко от долар, след което собствени-
кът я запазва. 
Впечатляващо е, че хората, кръвно 

свързани с макар и пустата, но тяхна 
земя, не губят духа си. Няма сериоз-
ни данни за социална деградация, за 
престъпност или маргинализирани 
идеи. Един фермер казва: „Ще стоим, 
докато замръзне адът!” и тази фраза 
обикаля Америка. И наистина, въпре-
ки, че бурите продължават повече от 7 
години, хората стоят. Повече от ¾ от 
населението на засегнатите земи оста-
ва. 
Бурите, за щастие, не са всеки ден, но 
са чести. Само през 1933 г. те са над 70, 
при това с различна интензивност. 
Но на „Черната неделя”, 14 април 1935 
г. г. фантазията на боговете става на-
истина разюздана. Висока три кило-
метра и широка над 600 км. прашна 
стена понася от Големите равнини на 
изток 350 милиона тона земя. От хо-
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ризонт до хоризонт не се вижда нито 
небе, нито слънце, нито светлина. 
Прахът е всепомитащ. След няколко 
часа вълната достига Чикаго и го уда-
вя в прах. След още два часа вятърът е 
вече в Ню Йорк и жителите му за пръв 
път виждат това, за което вестници-
те им пишат, но новините за кризата 
и мафията засенчват. След още два 
часа прахта е във Вашингтон и Бостън. 
Само за един ден, в Атлантическия 
океан е отвяна повече земя, отколкото 
е изкопаната в Панамския канал. Чер-
ната стена изминава в един ден повече 
от 2500 км, преди да се удави в Атлан-
тика.
По ирония на съдбата, бурята стига 
големите градове точно когато един 
човек разпалено се опитва да убеди 
американските конгресмени в необ-
ходимостта от финансиране на проек-
ти за защита на почвата. Аргументите 
буквално нахлуват през прозорците и 
правят убеждаването ненужно. Пари-
те са отпуснати и администрацията на 
Франклин Рузвелт създава „Службата 
по почвена защита”, оглавена от този 
наистина забележителен човек. 
Наред с развитието на земеделието, в 
САЩ от края на 19 в. се развива и агро-
номството и земеделските науки, и то 
с практическа насока към предлагане 
на фермерите на различни начини за 

увеличение на добива. Един от агро-
номите, Хю Хамънд Бенет (1881-1960) 
завършил университета в Северна Ка-
ролина, е един от големите американ-
ски специалисти по почви и ерозия; 
по днешните мерки може да бъде на-
речен и еколог, заради комплексните 
си виждания за причините и защита-
та от почвена ерозия. Изтъкнат учен 
и държавен служител, още от средата 
на 20-те години той почти предсказва 
бедствието, като непрекъснато пред-
лага система от мерки за почвена за-
щита. Накрая, пред лицето на бедата, 
те стават реалност. 
Рузвелт го назначава за началник на 
Службата по почвена защита и под 
негово ръководство в края на 30-те го-
дини се провежда мащабна кампания 
за намаление на почвената ерозия. За-
сажда се пояс от 220 милиона дървета, 
въвеждат се нови плугове, които раз-
орават земята по начин да устоява до 
известна степен на вятъра. Тридесет и 
два милиона декара земя са разорани 
по нов начин и научнообосновано. 
Всичко това има значителен ефект, но 
голямото спасение идва пак от приро-
дата, така, както и голямата беда е до-
шла. През 1939 година влажното тече-
ние от Атлантическия океан се връща 
в нормалните си граници на север от 
Мексиканския залив, носи потоци от 
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влага и спасителният дъжд пада вър-
ху изнурените до краен предел Големи 
американски равнини. Хората излизат 
и стоят с часове под дъжда, невярва-
щи на очите си и благославящи бого-
вете си. Земята постепенно се съживя-
ва, но много от ефектите на Черните 
бури остават. Намалено е плодороди-
ето. Намалели, а често и превърнати в 
призраци, са цветущите преди малки 
американски градчета, някои от които 
никога не се възстановяват. Фермери-
те трябва да започват всичко отнача-
ло, починалите са си отишли завинаги 
от семействата, а болните продължа-
ват да боледуват дълго време. 
Свързани със собствеността и земята 
си, понасящи всяка несгода с библей-
ска твърдост, американските фермери 
от Големите равнини остават и започ-
ват отново от нулата. След Втората 
световна война, 2 процента от насе-
лението на САЩ, занимаващи се със 
земеделие, храни целите щати и поло-
вината останал свят. 
Технологичният напредък след вой-
ната е небивал и облекчава труда и 
живота много, но твърдостта на по-
колението, посрещнало това наисти-
на уникално по мащабите и силата си 
бедствие, трябва да бъде отбелязана. 
Неясен е отговорът кой побеждава в 
този наистина библейски сблъсък на 

човек и природа, но днешните поко-
ления едва ли биха се справили с това, 
ако не събудят твърдостта, човечност-
та и позитивните ценности на хората 
от началото на 20 в., преживели све-
товни войни, революции и природни 
бедствия и възродили живота отново. 
Уроците от такива бедствия най-често 
се проспиват, но единственото спасе-
ние е твърдостта, запазването на реда 
и прилагането на разума и знанието 
навреме. 
„Ще стоим, докато адът замръзне....”

Коментари, снимки и видео: 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8716
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Това е един от типовете ранно-ви-
зантийски монети, които се сре-
щат най-често по българските 

земи. Самият монетен тип е въведен 
от император Анастасий I (491-518)
след направената от него монетна ре-
форма от 498 г. Основната цел е да за-
мени малките като големина бронзови 
нумии и на тяхно място да се емитират 
няколко типа, като номинал, монети, 
които да облекчат търговията при по-
малките стопанства и обикновените 
хора, използващи предимно бронзо-
вите, ниско номинални, монети. По 
този начин се въвеждат няколко номи-
нала, които продължават да съществу-
ват доста дълго време на монетният 
пазар във Византия като типове, око-
ло 2 века, през които дизайнът на мо-
нетите почти не се променя.
Tези типове носят следните обозначе-
ния: голямо М за 40 нумии (nummi-от 
латински б.а.) или фолис (follies), го-
лямо К за 20 нумии или половин фо-
лис и голямо I за деканумии или 10 
нумии, и голямо Е за 5 нумии. За мо-
нетния двор на Александрия са харак-
терни нововъведенията и на свой ред 
те въвеждат, за облекчение или услож-
нение на своите граждани, още някол-
ко номинала като 3, 6 и 12 нумии със 
съответните съкращения. За България 
тези монетни типове от александрий-

ския монетен двор са сравнително 
рядко срещани, така че ще изпуснем 
описанието им. След като Анастасий 
въвежда сравнително опростения вън-
шен вид на тези нови фолиси идва ред 
на Юстин да ги доусъвършенства по 
начина, по който ще изглеждат през 
следващите 100-200 години. Той до-
бавя към надписа за монетен двор, и 
задължително официната (номерът 
на монетния двор в града монетарни-
ца), както и година на управление на 
императора. Така монетният тип по-
лучава готов и завършен вид. В Бълга-
рия се срещат голяма част от монетите 
на Анастасий и Юстин, но това, което 
най-масово се среща, са монетите на 
Юстиниан I (527-565). Най-вече пора-
ди продължителното около 40 годиш-
но управление на империята, както и 
поради разнообразната дейност, която 
върши. Византия изживява един дъл-
го чакан възход, наричан от много из-
следователи “Златен век на империя-
та”. Византия не е била в такъв възход 
от началото на съществуването си като 
източна империя. Юстиниан се стре-
ми да оправи и поднови всички крепо-
сти в империята, да защити граници-
те, да повиши културното ниво, и още 
редица мероприятия. През неговото 
управление голяма част от България 
е все още в територията на Византия, 

Автор: Камен Колев

Монетният тип  “ М “ фолис равен на 
40 нумии на Юстиниан I

Статия от брой 39 на сп. “Българска наука”
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така че разцветът на империята се усе-
ща и по нашите земи. Много стари и 
полуизоставени крепости са възстано-
вени и животът в тях и някои по-мал-
ки градове започва да тече наново. За-
това не е никак странно защо именно 
неговите монети са едни от най-често 
разпространените за този период по 
българските земи. Но нека да се спрем 
и на конкретния монетен тип.

Л: D.N. IVSTINIANVS PP. AVG  (или 
подобен) Бюст в анфас, с шлем и с бро-
ня, държи орбита, с или без щит, кръст 
вдясно.

Оп: Голямо М, между A/ N/ N/ O и 
числа, представящи годината на цару-
ване, понякога с или без топчици от-
горе и отдолу, кръст отгоре, възможен 
е монограм с р над кръста, служебна 
буква под чертите на М-то, под отреза 
е надписът на монетния двор.

Тук, разбира се, има невероятно мно-
го вариации на години, обвързани с 

определен монетен двор, служебни 
букви (официни), характерни за оп-
ределени години и монетни дворове. 
Немалко пъти се случва и легендата 
на надписа на аверса да е сгрешена, 
непълна или неточна, което е съвсем 
редовна монета. Просто тиражите на 
тези монети са огромни, постоянно 
се откриват нови години, обвързани с 
характерни монетни дворове или пък 
с определени официни. Разнообрази-
ето при изображението на Юстиниан 
също е много голямо, понякога липс-
ват стандартни елементи, понякога са 
добавени елементи. Всичко това пра-
ви този тип изключително разнообра-
зен и постоянно обогатяващ се в типо-
во отношение. По време на Юстиниан  
Византия има едно от най-големите, 
а може би най-голямото количество 
монетни дворове през цялата си исто-
рия. Има такива, които са характерни 
единствено и само за периода на него-
вото управление, или малко след това, 
след което прекратяват дейността си. 
По негово време отварят врати нови 
монетни дворове като: Картаген 534 
г., Рим и Равена през 540 г., Картаге-
на в Испания, Константин в Нумидия 
и още много други. По негово време 
действат около 20 монетни двора, ня-
кои с над 4 официни.
Сега нека се съсредоточим върху на-
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чина на разчитане на една определена 
монета, за да може всеки един читател 
да успее самостоятелно да определи 
притежавана от него подобна монета. 
Голямото М, както вече споменахме, 
е знакът на стойността, в случая е 40 
нумии. Тази буква, за по-малките като 
диаметър и номинал монети, може да 
е съвсем разнообразна. Голямо К за 20 
нумии или половин фолис, голямо I 
за деканумии или 10 нумии, голямо Е 
за 5 нумии, както и AISP – 16 нумии, 
АНР – 8 нумии, АДР – 4 нумии, и дори 
АВР за 2 нумии, както и ААР за 1 ну-
мия, но последните, както уточнихме, 
са характерни само за определени мо-
нетни дворове и поради малкия си но-
минал и по-малкият тираж се срещат 
доста по-рядко в нашите земи, затова 
на тях няма да обръщаме внимание в 
тази статия. Надписът A/ N/ N/ O по-
казва, че става въпрос за годината на 
управление на дадения император, в 
случая Юстиниан. Вдясно е посочена 
конкретната година, за която става въ-
прос. Използват се най-вече римски 
числа, като понякога, най-вече на по-
късен, но и в случай на по-ранен етап, 
Ч се използва като замяна на старо-
то V, или 5. В конкретния случай да-
дената година е 15-та от управление-
то на Юстиниан или 527+15= 542-та. 
Последното определяне на годината, 

разбира се, е малко спорно, защото за-
виси пряко от начина на отчитане на 
годините и, разбира се, от факта, че 
Юстиниан става император на 1 август 
527, т.е не в самото начало на годината, 
както и при всички други императори 
след него, зависи за конкретния слу-
чай. Украсата над буквата М в случая е 
+, но много често може да се забележи 
и използването на звезда, което е ха-
рактерно главно за К-номинала, точка 
(перла), по-малък кръст или звезда, а 
в някои по-ранни номинали на Ана-
стасий и Юстин на местата за  A/ N/ N/ 
O и емисионната година са възможни 
най-различни видове комбинации на 
кръстове, кръст върху глобус, по една 
или с по две звезди, както и точки с 
полумесец, което няма нищо общо с 
полумесеца при османската империя.
Отдолу под М-то е означена служеб-
ната буква, в случая това е А, което 
означава, че монетата е произведена 
от първата официна (първа монетар-
ница) на дадения по-долу монетен 
двор. Тези означения биват дадени с 
Гръцките букви и биват следните: А е 
за първа официна, В – за втора офи-
цина, Г – за трета, Д – за четвърта, Е 
– за пета, твърде рядко, но понякога и 
за много по-ранни монети от римска-
та империя, като тези на Констанций 
II, се прибягва до използването на S – 
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за 6-та официна, но това е отчетено за 
твърде малко монетни дворове, които 
са големи и продължително съществу-
ващи, като Константинопол, по време-
то на Констанций II. Все още е твърде 
спорно дали изобщо е било възмож-
но съществуването на 6-та официна в 
Константинопол и, ако е така, колко 
дълго е продължила работата си тя, 
или в случая става въпрос за някакъв 
вид грешка на гравьора. Като послед-
но, ще отчетем и надписа под отреза 
или под чертата, за по-просто казано. 
В случая това е CON, което означава че 
монетният двор при тази е Констан-
тинопол. Съществуват обаче и още 
много варианти на монетни дворове, 
както и различни техни съкращения. 
По-известни и често срещани са: CON, 
CONOB, CONS – за Константинопол, 
ТЕS, TESOB и др. - за Тесалоника, KYZ, 
KY – за Кизик, NIKO, NIK, NIC, NIKM 
– за Никомидия, AN, ANTX, ТНЕ и др. 
– за Антиохия или Теуполис (името е 
сменено след земетресението през 528 
г.), както и ROM, ROMA за Рим, и още 
поне 10 монетни двора, които са доста 
по-малко характерни и срещани, от-
колкото изброените по-горе.
Относно монетите с номинали поло-
вин или К-фолис, то те са точно толко-
ва разпространени, колкото и М-ките. 
Разликата е, че когато при тях липсва 

означение за монетен двор, обикнове-
но монетарницата в 99% от случаите е 
Константинопол. При другите моне-
тарници много често поради липса на 
място не се изписва официната, а слу-
чаите, когато тя се появява, са доста 
редки или цялата монета е някак по-
сбита. Съществуването на К-фолиса се 
прекратява малко по-рано, след като 
М-номиналът е значително намален 
като размер и тегло.
Вариациите на надписите са прекале-
но много при Юстиниан, както и всич-
ки следващи императори. Твърде чес-
то се случва да има сгрешени надписи, 
изпуснати по погрешка букви, титли и 
др., което говори единствено и само за 
нестабилността и занижения контрол 
при Византийското монетосечене. И 
в никакъв случай не става въпрос за 
варваризати, въпреки че отделни ав-
тори имат теории, че това са варвар-
ски подражания или дела на несигур-
ни монетни дворове, на неизяснени 
официни и други. На мен не са ми из-
вестни монети, които официално да 
бъдат причислявани към варваризати 
или монети на варварски племена от 
тези монетни типове, ако е мой про-
пуск, нека бъда извинен за това. Съ-
ществуването на ментета за този тип е 
характерно за Турция, които естестве-
но целят единствено попълването на 
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колекцията на чужденци или просто 
сувенирни монети след привършила-
та екскурзия. Те са сравнително добри 
като изработка, но не са наложени на 
пазара в България и възможността да 
случите на такова е сравнително мал-
ка, най-вече поради ниските цени на 
оригиналите на пазара, но все пак това 
не е гаранция.
Сега нека отделим и няколко реда за 
цената на този тип монети. Естестве-
но, въпреки всеобщото приемане, че 
тези монети, както всички други мед-
ни и бронзови номинали, са неверо-
ятно евтини и едва ли не се купуват 
на килограм за без пари, не е реална 
истина. По световните аукциони има 
рядко срещани типове и съчетания на 
години, официни и монетни дворове, 
които се търгуват доста по-високо от 
много монети от благородни метали. 
Другото важно нещо е запазеността. 
Както ще видим и от снимките, има 
монети от този тип, които се търгуват 
на наистина високи пазарни цени. В 
България цените, разбира се, нямат 
нищо общо с аукционите, което за 
момента е доста неприятен факт,  но 
е резултат от финансовите възмож-
ности у нас, както и развитието на ко-
лекционерството, което е по-скоро в 
зародиш, за разлика от доста други ев-
ропейски държави. Средните цени по 

аукцион за обикновените фолиси би-
ват в порядъка на 20-30 до 50 долара, 
като изключим по редките съчетания. 
За България тези средни цени са 2-3 до 
5-10 лева и то за наистина добре запа-
зена монета. Ако можете или успеете 
да убедите купувача в уникалността, в 
случай че притежавате рядък екзем-
пляр, съчетание на година, официна 
или монетен двор, бихте могли да по-
лучите невероятните за нашия пазар 
до 20 лв. (и нагоре), но това би било 
доста рядко и е само частен случай.

М-Фолис на Юстиниан I, монетен двор 
Кизик, официна втора, емисионна го-
дина 15-та. Отличното качество е фор-
мирало пазарна цена над 500 $
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М-Фолис на Юстиниан I, монетен двор 
Константинопол, официна четвърта, 
емисионна година 12-та. Доброто ка-
чество е формирало пазарна цена от 
150 $

К-Фолис на Юстиниан I, монетен двор 
Константинопол, официна трета, еми-
сионна година 12-та. Добро качество и 
пазарна цена от 550 $

К-Фолис на Юстиниан I, монетен двор 
Никомедия, официна първа, емисион-
на година 14-та. Добро качество и па-
зарна цена от 75 $

М-Фолис на Юстиниан I, монетен двор 
Антиохия, официна трета, емисионна 
година 15-та. Добро качество и пазар-
на цена от 265 $

12 Нумии на Юстиниан I, монетен двор 
Александрия. Добро качество при па-
зарна цена от 75 $

ИСТОРИЯ



692  Българска наука, лято 2015 г.

М-Фолис на Анастасий I, монетен двор Константинопол. Отлично качество и 
цена от 250$

Всички използвани снимки са предоставени с любезното съдействие на: 
http://wildwinds.com, за което благодарим.
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Eдин от най-наситените с драма-
тизъм и незаслужено забравени 
моменти в европейската исто-

рия, се случва в Испания в началото 
на 17 век и в голяма степен променя 
както представите на всеки, който е 
запознат с лова на вещици и среднове-
ковната Инквизиция, така и вярата в 
непобедимата сила на човешкия  раз-
ум. 
Противно на много разпространеното 
мнение (често в историята има „на-
трупвания на клишета”, които могат 
да затъмнят същността на процесите 
– което пък, заедно с други фактори 
в последно време породи нелицепри-
ятния процес на необуздана ревизия) 
известните кампании и случаи на лов 
на вещици в средновековието, че и в 
по-късно време далеч не са така едноз-
начни, както сме свикнали да ги при-
емаме. Известни са жестокостите на 
Инквизицията, но малцина знаят, че 
в повечето случаи признаването и раз-
каянието на „вещицата” е водело до 
опрощаване на греховете и освобож-
даване. Малко известно е и това, че 
съдът на Инквизицията е бил в много 
случаи таен и много от обвинените са 
имали възможност да заживеят отно-
во без обществото да узнае за обвине-
нията към тях. 
От друга страна, ясно е, че случаите на 

фанатично унищожаване на хора, об-
винени във вещерство или ереси не са 
рядкост, особено във времената, кога-
то фанатизмът и масовата психоза са 
били много по-лесно генерирано яв-
ление от днес. (Или поне така се смята 
от висотата на днешната ни информи-
раност и цивилизованост). 
В началото на 17 в. в Испания, се раз-
играва драма, в която главната роля 
се пада на една от най-светлите и, за 

Автор: Красимир Иванчев

Делото на Алонсо Де Салазар Фриас

Висшият съд на инквизицията, наречен „Suprema” 
(Consejo de la Suprema I General Inquisition)

Статия от брой 25 на сп. “Българска наука”
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съжаление, не много известни лично-
сти в европейската история. В страна-
та на баските, в близост до френската 
граница се появява една 20 годишна 
слугиня, която разказвала на жените 
по пазара, че е вещица и че знае раз-
ни вещерски практики. Всъщност, тя 
наистина била обвинена от Инквизи-
цията в такива неща и била опросте-
на след признанието и разкаянието й. 
Само че, „шило в торба не стои” и раз-
казите й започват отново. Какви са мо-
тивите на младата жена да се хвали по 
такъв начин остава да се изяснява от 
психологията, но е ясно, че слухът се 
разпространява лавинообразно и ця-
лата област се подпалва от вещерски 
истории и истерии. Заваляват всевъз-
можни сигнали, често съпроводени с 
безумни фантазии. Нещата 
придобиват сериозни маща-
би и психозата се разраства 
твърде застрашително. 
Инквизицията, разбира се, 
не закъснява да се появи. За-
почва разледване и са назна-
чени трима инквизитори, 
т.е. следователи на католи-
ческата църква, които започ-
ват да обикалят областта и да 
събират сведения за непре-

къснато увеличаващите се случаи на 
вещерство и магьосничество, за секс с 
дявола, яздене на метли и каквото още 
фантазията може да си представи. 
Разгледани са не по-малко от 7000 
случая, като в част от тях раказите 
стигат висини на абсурдността, като 
например орален секс със зайци по са-
танинско внушение. 
По това време е в сила едикт, който 
гарантира опрощение на всеки, който 
признае магьосничество или съобщи 
за такова. Основният „полеви” сле-
довател е Алонсо де Салазар Фриас*, 
член на Светата инквизиция, млад-
ши инквизитор и църковен юрист. В 
условията на класическа масова пси-
хоза, обвхванала цялата област, ако 
не и цяла Испания, са разследвани са 

Висшият съд на инквизицията, наречен „Suprema”
(Consejo de la Suprema I General Inquisition)
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около 2000 случая и 5000 души, голя-
ма част от които деца от 7 до 14 г. Над 
1400 човека оттеглят пред Салазар 
предварителните си показания и се 
отричат от признанията си, заявявай-
ки, че са изтезавани или заплашени 
с изтезания. Събрани са 11 000 стра-
ници доказателства. Само 6 човека от 
всички разследвани продължават да 
подържат, че са магьосници. Паралел-
но с тези процеси има и няколко срещу 
хора изповядващи тайно други рели-
гии – протестантство, мюсюлманство 
и еврейство. 
Противно на това, което бихме оч-
аквали в тази обстановка, мерките, 
които инквизиторът Салазар Фриас 
предприема са повече от изненадва-
щи. Наказанията са или никакви, или 
свръх леки, като например казване на 
молитва. В разгара на психозата и в 
безумието на онова време, католиче-
ският свещеник и юрист не отстъпва 
нито на сантиметър от здравия раз-
ум и, събрал достатъчно доказател-
ства, със силата на властта, дадена му 
именно от Инквизицията, директно 
обявява цялата история за измислица 
и масово заблуждение, без да се съо-
бразява с мненията на останалите два-
ма по-старши инквизитори и без нито 
секунда да се повлияе от атмосферата 
и тенденцията на времето, страховете, 

заблудите или опасността за себе си 
или за кариерата си. 
Нещата обаче не свършват дотук. Са-
лазар не се спира и повежда активна 
борба за оправдаването на всички об-
винени. Развитието на събитията води 
до Мадрид и до самия център на ис-
панската Инквизиция. Влязъл в остър 
конфликт с началниците си, Алонсо 
де Салазар Фриас отнася въпроса до 
главния инквизитор в Мадрид. За-
почва продължително заседание на 
висшият съд на инквизицията, наре-
чен „Suprema” (Consejo de la Suprema 
I General Inquisition или Съвет на вър-
ховната и генерална инквизиция). 
Това е доста интересна институция 
със строги процедурни правила, едно 
от които е, че говорещия не може да 
бъде прекъсван по никакъв начин и 
при никакви обстоятелства. Започва 
се напрегната борба, в която Салазар 
хвърля всичките си сили и способно-
сти. След години дебати, през 1614 го-
дина, в католическа Испания, Алонсо 
де Салазар Фриас тотално разгромява 
с изцяло юридическа и логическа ар-
гументация опонентите си, и то имен-
но пред съда на испанската Инкви-
зиция. Всички процеси са обявени за 
невалидни, животът и здравето на хи-
ляди хора са буквално спасени, а исто-
рията на Европа получава един от най 
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най-ярките си примери за проява на 
човешки разум и здрав смисъл. 
Чрез способностите, ума и волята на 
един непоколебим юрист, съчетал в 
себе си дълбокото разбиране за закон-
ност и смисъл, духът на човечността 
и разума, буквално прокарва един от 
пътищата на задаващото се Новото 
време през средновековния мрак. 
Битките продължават и след големия 
процес. През 1616 г. светските власти 
на Испания, които към този момент са 
независими от църквата, организират 
процеси срещу вещици в Северен Бис-
кай, но отново благодарение на наме-
сата на Салазар са предотвратени ма-
совите изгаряния на клади и всички 
осъдени са оправдани, след като Ин-
квизицията изземва разглеждането 
на делата им и ги прекратява до едно. 
В Каталония, отново светските власти 
обесват повече от 300 заподозрени 
вещици през 1616-1619 г., но отново 
преследванията са прекратени от съда 
на Инквизицията. През едно голямо 
гонение през 1621, Салазар иниции-
ра процес, при който инквизицията 
изземва правомощията на светската 
власт и налага само несъществени на-
казания на заподозрените. Влиянието 
му надхвърля Испания, като Инкви-
зицията в Рим въвежда специално 
подготвени от него правила за раз-

следване, насочени към установяване 
на истината и изиграли голяма роля в 
намаляването на броя на процесите в 

Портрет на Алонсо де Салазар Фриас
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Италия. 
В цялата си битка, големият юрист и 
хуманист разполага само със привид-
но слабите оръжия на правото – ду-
мите, логиката, и собственият си ум и 
убедителност. Историята на правото 
познава много успешни защити на не-
винни и тържество на справедливост-
та, но едва ли познава друг случай, в 
който 7000 човека да са спасени от 
репресии в един от най-тъмните пери-
оди на историята. Още по-удивително 
е, че това става чрез безкомпромисна-
та борба на съдията, който е призван 
да ги осъди по всички канони на вре-
мето и длъжността си.  

*Роден през 1564 г в Бургос, в семей-
ството на адвокати и богати търговци, 
Алонсо де Салазар Фриас учи канони-
ческо право в Университетите на Са-
ламанка и Сигуенца. След като става 
католически свещеник, е назначен 
за главен викарий и за съдия в епис-
копския съд на Каен. Близостта му с 
архиепископа на Толедо Бернардо де 
Сандовал Риас, както и големите му 
способности на юрист улесняват кари-
ерата му и е назначен за главен юрист 
на църквата в Кастилия през 1600 г и 
инквизитор на Логроно през 1609 г.  
Големият му успех в „делото с вещи-
ците” го прави член на Върховния съ-
вет на Инквизицията през 1631 г. Уми-
ра през 1636 г.

ИСТОРИЯ

http://www.gofundme.com/yf7f7f7g


698  Българска наука, лято 2015 г.

Археологията на бойните полета 
(на руски – военная археология, 
археология ратных полей) е 

поддисциплина на археологията. Съз-
дадена е през XIX век в Англия и САЩ. 
Първите изследвани чрез археологи-
чески разкопки бойни полета са тези 
при Нейзби – 1646 г. и Марстън Мур 
– 1644 г. (в Англия)  и при Литъл Биг 
Хорн – 1876 г. в Монтана (САЩ), къ-
дето археолозите са успели да уточнят 
хода на сраженията. Този вид архео-
логия изследва даден археологически 
хоризонт, в който са били проведени 
военни действия. Това може да включ-
ва както бойни полета, където позици-
ите на армиите, родовете войски, въ-
оръжението на войниците и хода на 
сражението са известни от текстови 
документи, така – и бойни полета, за 
които няма исторически данни какви 
сражения са се провели там. Археоло-
зите, които развиват този вид архео-

логия, са: Едуард Фицджералд, Томас 
Карлайл, Питър Нюман, Пол Робъртс, 
Ричард Фокс, Дъглас Скот, Тим Съ-
дърланд и др. През 1996 г. чрез ин-
тердисциплинарен подход е изследва-
но бойното поле при Таутън – 1461 г., 
където се е провело едно от сражени-
ята по време на Войната между двете 
рози – бялата и червената (символи 
на родовете Йорк и Ланкастър). Това 
е първото цялостно изследване на сра-
жение от епохата на средновековието.
Военната археология е част от воен-
но-историческата наука. Къде обаче 
е нейното място? Военната история е 
неразделна част от общата исто рия, 
а от друга страна е част и от военна-
та наука. Военната археология е едно 
от трите направления на военно-ис-
торическите изследвания: военната 
история, която изследва историче-
ските (писмени и устни) извори; во-
енната археология, която изследва 
веществените източници (защитно и 
нападателно въоръжение, военна тех-
ника, фортификационни съоръжения, 
предмети от военния бит и др. под.) ; 
и накрая – експерименталната ар-
хеология, близка до военно-истори-
ческите реконструкции. 
Тази научна дисциплина се различа-
ва от военната история по това, че не 
се занимава с причините и повода за 

Автор: Неделин Бояджиев

Какво представлява археологията на 
бойните полета?
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конфликта, а изследва бойно поле и с 
веществените доказателства за нали-
чието на сражение или по-малък въо-
ръжен конфликт и неговия ход.  
Археологията на бойните полета 
включва изучаването на военното 
дело, защитното и нападателното въ-
оръжение и военните технологии от 
праисторията, древността, среднове-
ковието и съвремието. Тя разглежда 
също така и събития като граждански 
вълнения, включително – публични 
демонстрации и бунтове. Тази наука 
съчетава подходи и методи на архе-
ологията с историята на военните и 
граждански конфликти. Конфликти-
те през ХХ век са предимно войни на 
основата на етническа и национална 
идентичност, а гражданите и тяхната 
среда на обитание (жилищни сгради, 
селища) са неразделна част от тях. 
Тук влиза и т. нар. „тотална война” - 
ангажиране на цялото население и на 
цялата икономика в сферата на воен-
ното дело (преминаването на иконо-
миката на „военни релси”). В архео-
логията на съвременните конфликти 
се взима предвид политическото и 
военното влияние на конфликта.   
Изследването на археологическия ма-
териал, намерен при разкопки, прове-
дени на бойното поле, биха могли да 
допълнят или да опровергаят верси-

ята, записана в учебник по история, 
научна монография, свидетелски раз-
каз, песен или стихотворение, които 
може да представят ограничена глед-
на точка, да са изпълнени с предраз-
съдъци или да са фрагментарни. Нека 
не забравяме, че историята се пише 
от победителите! Военната археоло-
гия идва на помощ, когато трябва да 
се локализира бойното поле или да се 
уточнят размерът на бойното поле; ро-
довете войски, участвали в сражение-
то; индивидуалното въоръжение на 
воините; ходът на сражението; броят 
на жертвите, паднали в боя, или – раз-
личните видове наранявания по ске-
летите.   
Както при всички други археологиче-
ски разкопки, всички събрани доказа-
телства следва да се отчитат, а не ня-
кои да се игнорират, ако не са част от 
доказателствата за конфликта, който 
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се разследва. Находка, първоначално 
преценена като неподходяща част от 
събрания археологически материал, 
може да се окаже по-късно уникална. 
Един пример: смята се, че  първият из-
стрел с огнестрелно оръжие в Европа е 
бил произведен през Късното Средно-
вековие. Въпреки това, не е ясно под 
каква форма е бил „снарядът” – той 
може да е бил връх на стрела, пирон, 
каменно или метално топче, или пък 
– дори метални фрагменти. 
Обсадата на замък не се счита за ти-
пичното бойното поле. Но може да има 
сражение извън замъка – при излаз и 
контраатака от страна на защитници-
те на крепостта или пък – при пресре-
щане на вражески подкрепления пред 
нея от страна на обсаждащите. Бой-
ното поле обхваща широк спектър от 
обекти: открити терени (полета), гори, 
планински проходи, градове, реки, 

мостове, валове, преградни стени, 
брегови ивици, плитки морски води. 
А морските сражения се изследват от 
друга археологическа поддисциплина 
– морската археология. 
В днешни дни целостта на някои бой-
ни полета може да е нарушена от: шо-
сета, железопътни линии, тръбопро-
води, жилищни сгради, промишлени 
сгради, селскостопански сгради, зе-
меделски земи, каменни кариери или 
нещо друго. 
Военната археология няма за цел да 
прославя конфликтите и войните про-
дължение на дипломацията с военни 
средства”.  Едно е да четеш в книгите 
за романтиката на „славните битки” 
или да гледаш военен филм, съвсем 
друго е да се озовеш на бойното поле 
от недалечното минало, осеяно с гил-
зи от патрони и снаряди, или – до зло-
вещ масов гроб, пълен със скелети. 
Викингите наричали кораба „морски 
кон”, кръвта – „потта на меча”, бит-
ката – „буря от мечове”, а труповете – 
„пир за вълците и лешоядите”. Нищо 
романтично няма в ужасите на вой-
ната, свързани с масов гроб, пълен с 
разчленени и обезглавени скелети, 
например. 
Археолозите изследват театрите на во-
енните действия, бойните полета, върху 
които човешките действия и техноло-
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гиите оформят „пейзажа”. Те проучват 
също и материалната култура, свърза-
на с хората – личните вещи на войници-
те, офицерите и цивилните служители.  
Първата световна война (1914-1918 г.) 
е конфликт, който мобилизира голям 
брой войници и сложна и разнообраз-
на гама от материалната култура. Раз-
копките и геодезичните измервания, 
проведени в южната част на Йорда-
ния, където по време на Първата све-
товна война воюват османските сили, 
от една страна, и бедуинските  племе-
на и британските сили под командва-
нето на Лорънс Арабски, от друга стра-
на, изследват системата от траншеи 
и окопи, военните лагери и находки 
като монети, гилзи от куршуми и сна-
ряди и др. 
Археологията на бойното поле може да 
се използва и за разследване на граж-
данските вълнения. Например, по 
време на „клането Питърлу” (Peterloo 

massacre) през лятото на 1819 г. в Ман-
честър (Англия) много цивилни граж-
дани са били убити. (Тогава армията 
атакува 80 000 души, които са се съ-
брали, за да протестират против без-
работицата и лошите икономически 
условия и да искат промени в Консти-
туцията и всеобщо избирателно пра-
во. Убити са около 20 души, а други 
700 или повече са ранени. Трудно е 
да бъде прецизиран истинският брой 
на жертвите, тъй като много от ране-
ните криели раните си поради страх 
от отмъщение от страна на властите.) 
Въпреки че това е било по-скоро граж-
дански конфликт, който се е провел в 
градска среда, а не – типично сраже-
ние между две армии, учените очакват 
да открият археологически доказател-
ства под формата на скелетни травми, 
ако бъдат открити скелетни останки 
на (поне част от) участниците в кон-
фликта. Археологическите доказател-
ства могат да бъдат използвани, за да 
бъдат потвърдени или оспорени исто-
рическите записи, посветени на съби-
тието. В подобни случаи се говори по-
скоро за „археология на конфликта“, а 
не – за „археология на бойното поле”.   
В съвременния контекст на археоло-
гията на конфликта се вписват и от-
критите масови гробове на жертвите 
на потисничеството, открити в Ирак 
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след втората война в Персийския за-
лив през 2002 г. В тази връзка има, 
за съжаление, твърде много прием-
ственост между тези останки и други, 
намерени в масови гробове от праис-
торическата епоха. Въпреки че оръ-
жията се променят с развитието на 
човешката цивилизация, крайният 
резултат от всеки конфликт е непри-
ятно подобен – смърт, травми, разру-
шения, опропастени човешки съдби…   
Археологическите записи на останки 
от военни действия или от по-мал-
ки конфликти се разграничават и от 
съдебния контекст. Ако са измина-
ли повече от 75 години от времето на 
конфликта, е все по-малко вероятно 
някой да бъде съден заради участието 
си в исторически събития, които все 
още се разследват. 
Бойните полета предоставят уникална 
възможност за изследване на матери-
али от вторични продукти от човешка-
та дейност, свързана със сражения или 
с по-дребни конфликти. А откритите 
артефакти са уникални „подписи” и 
„пръстови отпечатъци”, сочещи оп-
ределени видове човешко поведение, 
което може да бъде установено чрез 
тяхното изучаване. 
Манипулативното изкривяване на ис-
тината, свързана с конфликта или сра-
жението, често се използва за влияние 

върху общественото мнение и поради 
това е потенциално опасен инстру-
мент. Така се фалшифицира история-
та и се създават митове или най-мал-
кото – неточности в събитийността. 
Въоръжените конфликти са ключов 
аспект от човешката история, те са 
двигателите на промяната. Има важни 
исторически събития, които водят до 
социални и политически промени 
(например – раждане или загиване на 
държави, смяна на управляващата ди-
настия, смяна на националното пра-
вителство или пък - смяна на формата 
на държавното управление). Такива 
събития са: нашествията, войните, ре-
волюциите, въстанията, бунтовете, 
сраженията, въоръжените конфли-
кти, дуелите. Бойното поле може да 
се разглежда като театър на социал-
но-политически преход, засягащ по-
някога съдбите на милиони хора. Ако 
сраженията са препинателните 
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знаци на историята, то бойните 
полета са страниците на нейния 
учебник,  върху които тези пун-
ктуационни знаци са били напи-
сани с човешка кръв. Офицерите 
и войниците са писали историята 
със собствената си кръв и с кръв-
та на враговете на своята държа-
ва.

Всеки археологически обект има свой 
собствен особен вид доказателства, в 
зависимост от историческия период, 
от който датира. Важно е да се припом-
ни, че съответните проучвания и про-
изтичащите от тях тълкувания трябва 
винаги да се извършват от експерти в 
използването на определен тип анали-
зи. Един мултидисциплинарен екип 
ще може чрез интердисциплинарни 
подходи да извлече най-голямо коли-
чество информация от изследваното 
бойно поле. 

При изследване на бойни полета от 
периода на двете световни войни ар-
хеолозите се натъкват, освен на арте-
факти, също – и на фортификационни 
съоръжения – окопи, траншеи и „ли-
сичи дупки” (индивидуални укрития 
от огневата сила на врага). 
Всяко бойно поле има свой собствен 
индивидуален и уникален артефак-

тичен „подпис“, представен от наход-
ките, намерени на него. Става дума 
за артефакти, които са били изгубени 
или изоставени там преди, по време 
на или след сражението. 
Воините обикновено предпочитат да 
използват най-ефективното защит-
но и нападателно въоръжение и най-
ефективните технологии, които могат 
да си позволят или с които са успели 
да се сдобият. В нередки случаи се из-
ползват трофейно въоръжение и тро-
фейни технологии, пленени от побе-
дените врагове или пък откраднати от 
тях. 

Държавните армии, обаче, често са 
екипирани с въоръжение, предоставе-
но им от държавата, а то не винаги е 
най-ефективното към момента на да-
дено сражение. Например в битката 
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при Литъл Биг Хорн (1876 г.) някои 
от индианците са имали по-съвремен-
ни пушки („Хенри”) от тези, с които 
била въоръжена кавалерията на САЩ 
(„Спрингфийлд”). 

Разбира се, артефактите, откривани 
на бойното поле, се различават спо-
ред историческия период, в който се е 
случило сражението. Находките, най-
общо, биват: скелети или отделни кос-
ти и черепи на хора и коне; костени, 
каменни, бронзови и метални оръжия 
или фрагменти от счупени оръжия; 
остриета на стрели; остриета на ко-
пия; метални „глави” на боздугани; 
метални части от ножници; дървени 
части от стрели, от копия, от щитове, 
или от приклади на арбалети, аркебу-
зи или пушки; доспехи; шлемове; дру-
га екипировка; лични вещи на вой-

ниците; пирони и болтове от обсадни 
машини (балисти, катапулти и др.); 
копчета; катарами за колани; фраг-
менти от дрехи; парчета кожа; пръсте-
ни; медалиони и други пендативи; ка-
менни или оловни топчета за мускети; 
артилерийски гюллета; бомбарди и 
оръдия; авиобомби; гилзи от патро-
ни; гилзи от артилерийски или тан-
кови снаряди; пълнители за патрони 
за автомати и картечници; манерки; 
парчета от автомобилни гуми; сегмен-
ти от танкови вериги; понякога – цели 
танкове, самолети, кораби или части 
от тях и други такива неща – в зави-
симост от епохата. Още – валове, пре-
гради, а в по-ново време – траншеи, 
окопи и „лисичи дупки”. В редките 
случаи, когато бъдат открити монети, 
те помагат при опитите за датиране на 
сражението.  

Разбира се, няколко гилзи от патрони 
не означават, че на даденото място се 
е провело сражение, а също така една 
кост не е равна на слекет, нито пък 
скелет е равен на цяла армия. 
Понякога недобросъвестни иманя-
ри, разполагащи с метални детекто-
ри, или земеделци може да присвоят 
или да отстранят част от металните 
находки, което затруднява локализи-
рането на бойното поле и намирането 
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и на други – неметални – артефакти. 
Някои нагли иманяри крадат дори 
пендативите във форма на метална 
плочка с името на войника и негова-
та бойна част. Според един археолог, 
това е все едно да убиеш такъв войник 
за втори път; веднъж вече е бил убит 
физически, а втория път – чрез отне-
мането на неговото име и лишаването 
му от възможността неговите остан-
ки да бъдат разпознати и погребани 
официално. В случая с бойото поле на 
Марстън Мур пък през 2003 г. над 300 
иманяри с метални детектори лишили 
науката от безценни артефакти, оби-
райки почти всички метални топче-
та от пистолетите и пушките, както и 
други метални находки. Такива необ-
мислени действия водят до загуба на 

ценна археологическа информация, 
което деформира информацията, коя-
то поднася на учените бойното поле 
като археологически обект. 

Всички човешки останки трябва да 
бъдат третирани с уважение и прекло-
нение.  Покоят на мъртвите не трябва 
да бъде нарушаван, с изключение на 
случаите, когато скелетите са носите-
ли на важна научна информация.
Човешките и животинските костни 
останки могат да дадат безценна ин-
формация за ожесточеността на сра-
жението, за вида на използваното за-
щитно и нападателно въоръжение, за 
ефективността на лечението на ране-
ните, за пола, възрастта, здравослов-
ното състояние и травмите, а също 
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– и за диетата на воините. Скелетите 
разказват още дали бойците са били 
избирани по височина и сила или са 
били събрани произволно, дали са 
имали предишен военен опит или са 
новобранци. Дали са обикновени се-
ляни или аристократи. Скелетите раз-
казват и за случилото се с труповете на 
убитите след битката – дали са били 
изоставени на бойното поле – за хра-
на на животни и птици, дали са били 
изгорени – масово или индивидуал-
но, дали са били изхвърлени в близка 
пещера, или река (или в езеро/море/
океан), дали са били събрани в масов 
гроб или пък са били погребани инди-
видуално. Дали някои са били отне-
сени до фамилното гробище (или до 
фамилната гробница) или до църков-
но/манастирско гробище и – погреба-
ни там. Ако са били погребани в общ 
масов гроб, подредени ли са били по 
някакъв начин или – произволно зах-
върлени вътре… Погребението в масов 
гроб е практикувано от неолита чак до 
наши дни. 

Изоставянето на труповете на бойното 
поле може да има за цел демонстрация 
на сила и бруталност, може победи-
лата армия да е бързала да се оттегли 
от полесражението, за да избегне нов 
военен сблъсък в най-близко бъдеще 

с по-силен противник, може викинги-
те да са оставили труповете на гарва-
ните, понеже вярвали, че валкириите 
ще ги отведат до портите на Валхала 
(царството на убитите, обителта на 
блаженството, жилището на радостта, 
дворецът на боговете, залата на воин-
ската слава). В някои случаи, по за-
повед на владетеля, години след сра-
жението, скелетите са били събирани 
от бойното поле и погребвани в ями. 
Археологическите разкопки на такива 
ями сочат наличие в тях на цели ске-
лети или на черепи и части от скелети. 
Понякога войнишки скелети са откри-
вани и в по-различен контекст: в потъ-
нали военни кораби, в рововете около 
замъците или – в основите на сринати 
сгради или крепостни стени. 
Когато скелетите са открити в разчле-
нено състояние, е трудно да бъдат ре-
конструирани (особено – ако липсват 
части от костния материал) и иденти-
фицирани.

По материали от:
http://archaeology.about.com/od/
bterms/g/battlefield.htm
h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Battlefield_archaeology
http://cairnworld.free.fr/guidewhat.php
http://www.bajr .org/documents/
bajrbattleguide.pdf
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Статията има за цел да разгледа 
социалната структура на българ-
ското население през периода на 

Възраждането. За целта ще се опитам 
да проследя демографските процеси 
на българските земи, както и причин-
носледствената връзка помежду им. 

XV век – Османското нашествие 
XIV-XV век се извършва  едно важно 
събитие – на Балканите пристига нова 
популация, тази на османците. Тя се 
опитва се да завземе земята. Най-из-
годната е в равнината, където има 
вода. Османците заселват преди всич-
ко тези най-удобни за живеене места 
на Балканите и ги колонизират с тур-
ско население. Феодалните имения се 
създават в Мизия, Добруджа, Тракия, 
по течението на Струма. Османското 
завоевание е свързано с преселване-
то на полуномадски племена от Азия 
към Европа. Те притежават силата, 
изтласкват местното население, което 
отива в планините. Има един процес, 
който е ясно документиран. Огромна-
та част от селищата по яката на Стара 
планина, Родопската яка, високите по-
лета на Западна България са заселени 
преди всичко от славянското завладя-
но население. Между релефа възмож-
ностите да се използва за човешките 

общности и политическите събития 
има тясна връзка, която не може да 
бъде разделена. 
Османското завоевание оказва дъл-
боко въздействие върху социалната 
структура на българското общество. 
Насилственото разместване на насе-
лението в хода на завладяването на 
българските територии е белязано от 
три големи вътрешни преселвания. 
Първото датира от XV век, когато въл-
ни от българи се придвижват от запад 
на изток, към Добруджа. В края на 
XVI и през XVII век се случва второ-
то, когато компактни маси заминават 
от планините на средна Северна Бъл-
гария към Северозападните предели. 

Автор: Калина Хицова        

Социална структура и демографски 
процеси на българското население
ХV-ХІХ век Статия от брой 32 на сп. “Българска наука”
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Третата миграция е от Югоизточна 
България към Добруджа през XVIII 
век. Тези преселнически движения 
водят до уплътняване селския състав 
на населението и народобитовата тра-
диция, както и омаломощаването ет-
ническия български дял в западните 
покрайнини, в Македония и Одринска 
Тракия. 1

XIV-XV век се наблюдава изтребване 
на голям брой българи. Завоевателите 
си служат с физическо унищожение, 
отвличане в робство на компактни 
маси, прогонване на населението на 
цели селища и насилствена или добро-
волна промяна на вярата, за да огра-
ничат състава на чуждоетническите 
общности в рамките на империята.2  
Първоначалната ответна реакция се 
изразява в изолация, вътрешно затва-
ряне, отграничаване от завоевателя и 
чужденеца. Българинът търси сила в 
традиционното начало. Традицион-
ното общество е общество на колек-
тивностите. Човек живее в мрежа от 
социални отношения, която осигурява 
възможностите за неговото съществу-
ване, хората не могат да живеят извън 
тази мрежа от социални институции, 
защото те осигуряват физическото 
1 Генчев, Николай, Българската култура XV-
XIXв., Университетско издателство „Климент 
Охридски”, София, 1988, с. 94
2 Пак там, с. 94

оцеляване и неговия мир с космоса и 
комфорта му. След XV век българи-
те водят частния си и социален жи-
вот при наличието на много други 
народности по собствените си земи и 
това дава своето отражение върху об-
ществения и културен живот. Тази 
пъстрота се среща навсякъде, поради 
което много рядко на територията на 
полуострова се срещат чисти адаптив-
ни модели. Тази неразчлененост на 
труда, която е характерна за периода, 
особено в селата, където всеки прави 
всичко, е разпространена. Разделе-
нието на труда и специализацията е 
забавено. Имаме адаптивност, отво-
реност към променящата се социална 
среда, която е траен белег на живеене-
то в тази част на света. Започвайки с 
най-базовото – стратегиите за изкар-
ване на поминък. Почти няма места в 
България, където има ясна специали-
зация на скотовъдци, занимаващи се 
с отглеждането на само едно животно, 
занаятчии, които се занимават само 
със занаят и нищо др. и т. н. Те бър-
зо в рамките на човешкия живот се 
нагаждат към промените на околната 
среда. Тази стратегия на оцеляване е 
важна и тук може да се говори за това 
как се отразява на мисленето на хора-
та, но така или иначе едно от  неща-
та, което не се развива силно, е култът 
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към професионалиста. В Западна Ев-
ропа класическите експерти се появя-
ват много рано. Такъв тип експерти в 
тази среда се появяват след средата на 
XIX век. Това означава, че всяко се-
мейство практикува земеделие, гледа 
животни, изработва си дрехите, строи 
си къщата, гледа децата си. Това са са-
мозадоволяващи се системи. Основен 
мотив е да не зависиш от средата, да 
можеш сам да задоволиш нуждите си. 
Средата на живеене е общината. По-
явяват се поселищни агломерации от 
смесен тип, оттук се създава  предпос-
тавка за наличието на смесени брако-
ве и в перспектива се оформят райони 
със смесено население. Така се създа-
ват условия за денационализация на 
етническото съзнание, размиване на 
езика, взаимстване на народната кул-
тура. На практика във всеки град още 
през XV век има мюсюлманско насе-
ление, което изтиква християнското.3 
Спонтанната биологична реакция е 
нарастване на раждаемостта, което 
води до демографски бум – рефлекс 
за самосъхранение и  за възстановява-
не демографския потенциал на насе-
лението. Така към началото на XVIII 
век вече са компенсирани загубите в 
3 Иванова, Светлана, Градовете в българските 
земи през XVвек, сб. Българският петнадесети 
век, Издателство на Народна библиотека „Св.
св.Кирил и Методий”, София, 1993, стр. 61

следствие на емиграциите, епидемии-
те, верското и народностно притесне-
ние. Любопитен пример е Пазарджик 
– пътешествениците говорят, че през 
XV век там има едно пазарище, има 
хан, събират се търговци, които прода-
ват на минаващите пътници и армия. 
Няма съмнение, те не говорят за град. 
Век по-късно се казва, че това е малък 
градец. През XVII-XVIII век вече е до-
бре уреден град със значително голямо 
население – 15-20 хил. жители. От па-
зарище постепенно се появяват трай-
ни постройки и накрая влиза адми-
нистративна регулация и се появява 
град. Именно поради тази социално-
управленческа структура, където няма 
достатъчно опорни точки, където да се 
сложи кадията, данъчните служби, съ-
ществуващи села се повишават в ранг 
на градове. Броят на градовете нара-
ства в пъти за периода XV-XVIII век. 
Подобен процес в Западна Европа се 
случва през XI-XIII век.

XV-XVII век – демографски подем
Н. Генчев признава ускоряването на 
урбанистичните процеси през XV-
XVII век4. Според него: „До началото 

4 Иванова, Светлана, Градовете в българските 
земи през XVвек, сб. Българският петнадесети 
век, Издателство на Народна библиотека „Св.
св.Кирил и Методий”, София, 1993, стр. 53

ИСТОРИЯ
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на XVIII век българското общество 
представлява една почти изравнена 
в социално отношение раетска маса, 
състояща се изключително от селяни, 
примесени с незначителен брой тър-
говски посредници, с малки занаят-
чийски групи от градовете, подчинена 
на османската армия и администрация, 
и една незабележимо тънка прослойка 
от манастирска интелигенция”.5 През 
Възраждането текат процеси на ради-
кални промени в социалната структу-
ра на българското общество, в резул-
тат на които до Освобождението то 
все повече заприличва на общество от 
раннобуржоазен тип, като основни не-
гови характеристики са диференциац-
ията (разчленяването) и мобилността 
(подвижността). 
В българското общество от XV-XVIII 
век са налице два основни демограф-
ски процеса. Първото е дезинтегри-
ращото развитие, до което довежда 
загубата на човешки потенциал вслед-
ствие на насилствената ислямизация 
и турцизация. На второ място идва 
консолидиращото развитие, което 
през XVIII и най-вече през XIX век е 
съпътствано от демографски подем. 
През XVII век солидни маси от бъл-

5 Аначков, Михаил, Очерци по българска история –
Възраждане, Макрос 2001, Пловдив, 1998, стр.21.1993, стр. 
53

гари биват потурчени, но за сметка на 
това много семейства имат голям брой 
деца (6-7, нерядко и 10-15), което за 
малко повече от век значително увели-
чава броя на българите от 1 500 000 до 
4 000 000 души.6 Тези изчисления са 
приблизителни, тъй като по това вре-
ме все още не е налична точна демо-
графска статистика. Демографският 
бум е водеща причина за последвали-
те вътрешни миграции от планини-
те към градовете, където български-
те махали непрекъснато нараствали 
и все повече българи се ангажирали 
в сферата на градското занаятчийско 
производство, което оформя облика 
на дребната буржоазия. 
В средата на XVIII век се случва нещо, 
на което трябва да се обърне внима-
ние. Появява се ферман, който регла-
ментира стриктно работата на еснаф-
ските сдружения в империята. Това е 
проявата, опит за свръх централизи-
рано управление, което е белег за сла-
бост на империята. Тя става символ 
на корупцията, подкупничеството, на 
това, че всеки един сериозен проблем 
може да бъде решен чрез заобикаляне 
на правилата, подкуп, а не чрез сво-
бодната икономическа активност. По 

6 Лазаров, И., П. Павлов, И. Тютюнджиев, М. Палангурски, 
История на България – част втора – XVIIIвек-1947г., Слово, 
Велико Търново, 1996, стр. 66
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парадоксален начин обаче точно на-
личието на нерегламентираните отно-
шения между населението и чиновни-
ческия апарат всъщност се натрупват 
капитали в ръцете на хора, които до 
този момент са призвани само да слу-
жат на централната власт, вече има 
хора със свободни капитали и това 
подкопава установения ред. Така по-
степенно се ражда прослойката на 
забогателите търговци, откупвачи на 
данъци. Посредническата фигура в 
Османската империя и икономика, 
начин на живот, придобива изключи-
телна важност. Това е първата голяма 
възможност за разпада на традицион-
ните общности.

XIX век – разпадане на традиционни-
те общности
Социалната структура на българското 
общество почива върху динамика. Ос-
новна причина за нея са миграцион-
ните процеси от планинските и полуп-
ланинските към равнинните райони, 
от селата към градовете. Съвсем отчет-
лива е тенденцията за нарастване бъл-
гарския дял сред градското население. 
Масата на селяните би могла да бъде 
разделена на три групи с оглед на 
имущественото си състояние. Около 
8-10% от селските домакинства спа-
дат към бедните селяни, т.е. тези, кои-

то владеят до 30 декара и наемат или 
обработват чужди земи. Това са изпо-
личари, кесимджии, ратаи. Средна-
та група е най-многобройна. Състои 
се от селяни, които притежават от 30 
до 200-300 декара. По своите социал-
ни характеристики би могла да бъде 
определена като дребна буржоазия. 
Втори след тях по численост са заети-
те в занаятчийско-промишлената и 
търговската сфера, които масово пре-
бивават в градовете. Тази прослойка 
има разклонена стратификация, тъй 
като съществува диференциация сред 
заетите в занаятчийското производ-
ство (чираци, калфи, майстори) и за-
нимаващите се с търговска дейност. 
Те също се причисляват към дребната 
буржоазия. 7

Най-високо в йерархията е застана-
ла едрата буржоазия. Тук е мястото 
на манифактуристите, фабрикантите, 
предприемачите, едрите търговци и 
земевладелци.  Разграничението е ус-
ловно, би могло да се говори и за сред-
на буржоазия. В ежедневния език, 
както и в литературата, те носят об-
щото название „буржоазия”. Нейните 
представители имат предимно търгов-
ско-посреднически функции, тъй като 
притежават производствен капитал  

7 Аначков, Михаил, Очерци по българска история- 
Възраждане, Макрос 2001, Пловдив, 1998, стр. 22
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и изпълняват ръководни и организа-
торски дейности в стопанския живот. 
В повседневния език за тях често се 
използва думата „чорбаджии”, т.е. за-
можни българи, които имат посредни-
ческа функция между българския на-
род и турската власт за користни цели. 

През XIX век  може да се говори за ин-
телигенция, която все пак остава ма-
лобройна обществена група. Към нея 
спадат учители и свещеници.
 
Обобщение
Процесите, протичащи на български-
те земи, са тясно обвързани с иконо-
миката и политиката, упражнявана 
от Османската империя по време на 
владичеството. При самото нахлува-
не на завоевателите числено намаля-
ват броя на българите, изтребвайки ги 
или бидейки причина за миграционни 
процеси. Следва  период на демограф-
ски бум като рефлекс за самосъхране-
ние на българските маси. Характерна 
за периода XV – XVII век е и настъп-
ващата урбанизация. Краят на XVIII и 
началото на XIX век бележат промяна 
в социалната структура на население-
то. Може да се говори за край на тра-
диционното общество и социална ди-
ференциация. 
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Макар и да сме народът, който един-
ствен в Европа е запазил етническо-
то си име и названието на страната 
си непроменени от времето на засел-
ването си на Балканите, ние продъл-
жаваме да бъдем срамно невежи по 
отношение на най-древната си ис-
тория...

В сърцето на Азия 

За най-старите обиталища на 
българите в Азия сведенията са 
оскъдни и, за съжаление, твърде 

епизодични. Въпреки това старател-
ното им издирване може да разкаже 
все нещичко за най-древната ни исто-
рия.
Първи по важност са китайските изво-
ри, макар че те обхващат един твърде 
късен период. В тях българите фигу-
рират под имената Булуочжи/Булуод-
зи, Полюхан/Полуохан/Булюхан/Бу-
лудзян и Булуген. Повечето форми са 
засвидетелствани в лични имена. По 
думите на учения Санпин Чен, позна-
вач на старата китайска историческа 
книжнина, всички тези варианти от-
говарят на едно и също етническо име: 
българи. За пръв път те са споменати 
във връзка със събития от IV век и са 
представени като остатък от старата 
Хунска конфедерация от Централна 
Азия. Остатък само в политически, но 

не и в етнически и езиков смисъл. Са-
мите китайски извори подчертават ев-
ропеидния расов тип на българите/бу-
луочжи, познанията им по земеделие 
и непокорния им дух. Териториите, 
обитавани от тях, са обхващали райо-
на около източнотаримските градове 
Турфан и Дунхуан (днес в провинция 
Синдзян), в стари времена населяван 
от хора от европеидната раса, и района 
северно от планината Тян Шан, веро-
ятно около днешния град Бешбалик.
Друго сведение за по-ранен период, 
отново локализиращо българите като 
население от Таримския басейн около 
планината Тян Шан, е оставено от жи-
велия през XIII век арменски историк 
Степаннос Орбелян. Той съобщава, че 
около 240 г. в страната на халандурите 
(или хайландурите), тоест уногунду-
рите, намираща се в Китай (всъщност 
в Таримския басейн, днес основно зает 
от пустинята Такламакан), избухнали 
размирици и група победени бегъл-
ци се установяват няколко години по-
късно в Армения, където дават нача-
лото на прославения аристократичен 
род Ма миконеан. За тези събития раз-
казват и по-ранните арменски автори 
Мов сес Хоренаци и Себеос.
Друго сведение за българите в днешен 
Западен Китай, макар и много по-къс-
но, принадлежи на руския историк от 

Автор: доц. д-р Петър Голийски, СУ  
“Св. Климент Охридски”

Българите и техният дълъг път от Тян 
Шан до Европа

Статия от брой 30 на сп. “Българска наука”
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XVII век Андрей Лизлов. Той посочва 
4 страни, които се намирали „близо до 
Индия“: Аргон, Арсатер, Аниа и Бел-
гиана. Аргон всъщност е таримската 
град-държава Арги (Карашахр), името 
Арсатер е идентично на самоназвание-
то на тохарското население в Тарим – 
арси, което означава „бели, сребристи, 
блестящи“ и по смисъл е идентично с 
превода на името “българи”. Страната 
или планината Белгиана (страната на 
българите) по други източници също 
е локализирана в Таримския басейн, 
между планините Тян Шан, Памир и 
Хиндукуш.
Други податки за най-старите земли-
ща на предците ни в района на Тарим 
са редица сходства между говорени-

те там индоевропейски диа-
лекти (т.нар. тохарски А и Б 
езици) и български диалект-
ни и книжовни думи. Думи 
като ватаф/ватах, вик, врът 
(градина), крамарин (боля-
рин, управител), кукер, кук-
нувам/чучвам (клякам, ся-
дам), кънтя, кръш (стръмно 
място), лик, мушкам/муша, 
фрът (старобълг. „брадва“), 
цака (начин, метод), цапвам, 

цоцам/цукам (пия) и много други имат 
близки тохарски паралели. Важно е да 
се посочи, че тохарският А и Б са ин-
доевропейски диалекти, които обаче 
са близки не до околните индоиран-
ски езици, а на първо място до балто-
славянските, келтските и германските 
езици, както и до тракийския, или-
рийския и арменския. По-късно, смес-
вайки се по своя път на запад с иранци 
от Средна Азия и Източна Европа, и с 
хуни, към изконния си тохарски език 
българите добавят и много ирански 
заемки, както и определен пласт воен-
но-административна терминология от 
тюркски произход. Но запазват своите 
индоевропейски етнически и езикови 
характеристики. И може би именно 
това се оказва причината от IX век на-
сетне езиците на българи и славяни на 
Балканите да се слеят безболезнено, 

Средна Азия с историческите източно-
ирански области Фергана (Белгана, 
Бългана), Уструшана (Унаге, Оногурия), 
Балх и др.
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защото вероятно те са били близки.
Първата миграция на българите на за-
пад от Тян Шан по всяка вероятност 
се осъществява в рамките на преселе-
нието на индоевропейските племена, 
наречени в китайските извори с име-
то юечжи, а от гръко-латинските ав-
тори – асиани, пасиани, сакарауки и 
тохари. В последната четвърт на II век 
пр. Хр. те навлизат на територията на 
днешен Афганистан и ликвидират та-
мошното Гръко-бактрийско царство. 
Век и половина по-късно най-силното 
юечжийско племе основава мощната 
Кушанска империя, просъществувала 
до IV век.
В следващите столетия българите 
в Бактрия/Тохаристан и Согдиана 
(днешните Северен Афганистан и Та-
джикистан) почти постоянно са скри-
ти за тогавашните историци и геогра-
фи под политическото върховенство 
на Кушанската империя. Въпреки това 
отделни сведения за тях са достигнали 
до нас.
Най-ранното принадлежи на големия 
географ Птолемей, който около 170 
г. сл. Хр. споменава народ, наречен 
Borgi, обитавал земите около Херат в 
днешен Западен Афганистан, явно от-
къснал се от основния масив по поре-
чието на Аму Даря. На една антична 
карта, с век по-стара от Птолемеевото 

сведение, боргите отново са поместе-
ни в същия район. Много по-късно, в 
972 г., анонимната персийска геогра-
фия „Худуд ал-Алам“ помества в при-
близително същия район селището 
Б.лхари, днес известно като Фалхар. 
Още по-интересно е сведението, оста-
вено от писалия преди 885 г. арабски 
автор Ибн Хордадбех. Имайки достъп 
до старите сасанидски архиви, той из-
броява кои средноазиатски владетели 
към 239 г. персийския цар Ардашир I 
Папак бил направил свои васали след 
полуразпадането на Кушанската им-
перия. Сред тях е и един Бурджан-шах, 
т.е. български цар, доколкото старото 
персо-арабско название на българите 
е бурджан. Неговите владения се на-
мирали около днешните северноафга-
нистански градове Хулм, Ишкашим, 
Кундуз и Баглан, югоизточно от Балх.
В съставения в 354 г. т. нар. „Анони-
мен римски хронограф“ българите са 
споменати отново в приблизително 
същия район – около Индия.
Не по-малко интересни сведения за 
българите в Средна Азия е оставил 
в края на VII век големият арменски 
географ и енциклопедист Ананиа Ши-
ракаци в своята география „Ашхара-
цуйц“ („Светопоказател“). Описвай-
ки етническата ситуация в земите на 
днешните Афганистан и Таджикистан 
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и съчетавайки старите сведения на 
Птолемей с такива за средата или пър-
вата половина на VI век сл. Хр., армен-
ският географ на два пъти споменава 
българите под името „народа булх“ и 
„народа бушх“. Втората форма се дъл-
жи на грешка при по-късните препи-
си на “Ашха рацуйц”. В единия случай 
българите са представени като стар 
народ от Средна Азия (от кушанско 
време), а в другия – като новодошъл 
етнос, заселил се северно от река Аму 
Даря заедно с хефталитите, алхоните и 
валхоните (вархоните). Втората група 
българи се появява западно от Памир 
в периода 390-420 г., изселвайки се от 
земите на Таримския басейн, подго-
нена от бързо засушаване. Точно по 
същото време китайските извори до-
кументират рязък демографски срив 
в Северен и Западен Тарим. Мигрира-
щите таримски българи, възпозвайки 
се от напредването на войнствените 
хефталити, се установявят в района 
на днешен Таджикистан и около Таш-
кент – столицата на Узбекистан. За 
това свидетелства директно през XIII 
век арменският автор Вардан Аревел-
ци, който помества „страната на булг-
харите“ именно около Ташкент. Дори 
в една своя добавка към превода си 
на „Хронография“ на Михаил Сирий-
ски Вардан сочи, че българите са били 

ако не главният, то поне вторият по 
значение и влияние народ в могъща-
та Хефталитска империя, оцеляла на 
политическата карта на Средна Азия 
чак до 563 или 567 г. и в периода 484-
535 г. превърнала в данъкоплатец Са-
санидска Персия. В своя апогей около 
500-510 г. Хефталитската империя 
владее старите области Сог диана и То-
харистан (Бактрия), Западен Тарим, 
по-голяма част от днешен Пакистан 
и Кашмир в Северозападна Индия. В 
563 или 567 г. тази империя е унищо-
жена от комбиниран удар на персите 
и тюрките.
В първата четвърт на V век заплахата 
от навлизането на хефталитите запад-
но от Памир принуждава посткушан-
ските държавици от земите на днешен 
Афганистан да се обединят под власт-
та на княз Кидара, дал името на една 
просъществувала около половин век 
държавна формация, известна като 
Кидаритско царство. В него старите 
български заселници от II век пр. Хр. 
са играели толкова важна роля, че след 
разгрома на Кидаритското царство от 
перси и хефталити в 466 г. една гру-
па от тях се изселва към Източен Кав-
каз, където два века по-късно Ананиа 
Ширакаци ги регистрира под името 
Чдар-болкар (Кидаритски българи). 
Друга група кидаритски българи бяга 
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на североизток в Южен Хиндукуш и 
Западен Тибет, и основава към края 
на V или началото на VI век държавата 
Болор. Нейното население са вторите 
булхи, записани от Ананиа Ширакаци 
и принадлежащи към старото населе-
ние на Тохаристан. Тази държава оце-
лява чак до средата на IX век.

В подножията на Кавказ
Най-старото сведение за българи в 
Кавказ е оставил около 482 г. бащата 
на арменската историография Мовсес 
Хоренаци. Той споменава, че „в дните 
на Аршак” в страната на българите в 
Кавказ започват големи размирици 
и една част от тях, наречена с името 
Влъндур булкар (по-късните уногун-
дури на Аспарух), водена от Вунд, се 
заселва в Северна Армения, където ос-
новава област с името Вананд. 
Преселението на Вундовите българи в 
Армения става в 186 или 187 г. сл. Хр. 
Датировката напълно кореспондира 
с данните от „Именника на българ-
ските владетели“, който посочва, че 
българите, управлявани от династия-
та Дуло, в 165 г. вече са в Европа. Но 
някои косвени данни подсказват, че в 
Приазовието и Централен Кавказ бъл-
гари е имало още в I век сл. Хр. и дори 
столетия по-рано. Как и кога точно са 
се появили остава открит въпрос.

Една част от ванандските българи 
малко по-късно се разселва към днеш-
ния Лазистански хребет южно от тур-
ския град Трапезунд. Чак до началото 
на миналия век тази планинска вери-
га носи името Балхар или Болхар. Там 
са съществували и две едноименни се-
лища, едното от които днес се нарича 
Бархала.
През 451-453 и 481-484 г. българите от 
Вананд взимат дейно участие в армен-
ските националноосвободителни въс-
тания срещу персите. На 26 май 451 г. 
в Аварайрската битка едно от крилата 
на арменската армия е командвано от 
българина Татул Ванандаци (Татул Ва-
нандеца), а в 482 г. в Нерсехапатската 
битка начело на арменския стратеги-
чески резерв е друг българин – Врен 
Ванандаци. Родът Ванандаци запазва 
силните си позиции сред арменска-
та аристокрация чак до 887 г., когато 
вследствие на бунт срещу арменския 
цар е разорен.
Малко след Вундовото преселение 
българите отново стават обект на вни-
мание от страна на арменските авто-
ри. В 198 г. българи, хазари и барсили 
нападат Армения, но при река Кура са 
разгромени. През лятото на 227 г. бъл-
гари и барсили отново нахлуват южно 
от Кавказ и пак търпят поражение. 
Този път обаче са принудени не само 

ИСТОРИЯ
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да дадат заложници, но и да осигурят 
спомагателен контингент на армен-
ския цар Трдат II, който го изпраща в 
Северна Месопотамия да воюва про-
тив персите.
Съдбата на кавказките българи се про-
меня рязко, след като в 370 г. хуните 
преминават река Волга и нападат ала-
ните, а после и готите. В тези кампании 
българите воюват на страната на хуни-
те, чиeто върховенство са принудени 
да приемат и благодарение на което 
още в 378-380 г. установяват първите 
си поселища в римската провинция 
Мизия, днешна Северна България. За 
това свидетелства съвсем ясно карта-
та на св. Евсевий Йероним, съставена 
около 380 г., на която пише „Mesia hec 
& Vulgaria“ („Мизия, тук и България“).

През V век историята на българите в 
Кавказ е сравнително слабо докумен-
тирана. По арменски данни се знае, че 
в 460-462 г. (малко след разпадането 
на Атиловата империя) българите-
уногундури, наречени от арменския 
историк Йелише хайландури, поту-
шават в съюз с персите въстанието на 
царя на Кавказка Албания Ваче. Пак 
през това или в края на предходното 
столетие сред българите в Центра-
лен Кавказ започва да си пробива път 
християнството, разпространявано от 
арменски и сирийски мисионери.
След 467 г. инициативата за засиле-
на военно-политическа активност 
преминава от централнокавказките и 
приазовските българи към българите 
от източните подножия на Кавказ (зе-

Kартата на св. Евсевий Йероним, съставена около 380 г., на която пише “Mesia hec & Vulgaria” 
(“Мизия, тук и България”).

/Картата е източно ориентирана (“нагоре” е изток)/

Брой 80, лято 2015



www.nauka.bg           719 

мите на днешен Дагестан). През VII 
век Ананиа Ширакаци споменава, че 
там обитават две български групи – 
Чдар-болкар (Кидаритските българи) 
и Дучи-булкар (в днешна Чечня). На 
запад от тях са Олхонтор-блкар (Аспа-
руховите уногундури). Ако Чдар-бол-
кар се установяват в Дагестан около 
467 г. като бегълци от разгроменото 
Кидаритско царство на територията 
на днешен Афганистан, то най-вероят-
но Дучи-булкар се заселват в 587/588 
г., прогонени от Средна Азия от тюрк-
ските завоеватели. След тази дата из-
даването на „зелени карти“ на българи 
за Кавказ е прекратено. Който не се е 

преселил от Средна Азия, остава зави-
наги там.
Между 488 и 552 г. в рамките на Су-
варската конфедерация заедно със 
сувари, хазари и барсили източнокав-
казките българи участват в серия от 
военни походи южно от тази плани-
на било като съюзници на Византия, 
било по-често като коалирани с пер-
сите врагове на ромеите. Такива са по-
ходите от 488/489, 503, 504-508, 515, 
521, 531, 550, 552 г. По време на този от 
515 г. като съюзници на персите бъл-
гарите воюват чак в Сирия. В 552/553 
г. обаче отношенията между Персия и 
Суварската конфедерация се влошават 

Древната родина на българите според реконструкция на акад. С.Т. Еремян на 
оригиналната карта на Централна Азия от арменската история Ашхарацуйц.
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необратимо и се стига до война, вслед-
ствие на която много суварски, бар-
силски и български пленници са за-
селени от персите в южноарменската 
област Сюник (където българите осно-
вават провинцията Балк с 2 селища на 
име Вананд) и в Муганската равнина 
в днешен Южен Азърбайджан, където 
доскоро или и сега съществуват хидро-
нимът Болгару-чай (Българска река) и 
селищата Болхар, Болгар, Болгаркент, 
Болгар-кок-тепе.

На прага на Европа
В 558 г. Суварската конфедерация е 
разгромена от бягащите от тюрките 
авари. Българите в Кавказ и Приазо-

вието приемат аварската хегемония в 
името на общата отбрана срещу тюр-
ките, но това не ги спасява. В 572 г. те 
са покорени от западните тюрки, под 
чийто ярем остават до 632 г.
В същата тази година владетелят на 
всички българи кан Кубрат Велики 
вдига успешно въстание срещу тюр-
ките, ползвайки се и от подкрепата 
на своя приятел византийския импе-
ратор Ираклий, от когото получава 
високия сан патриций. Най-накрая 
българите могат да изпитат сладост-
та да имат собствена империя! Арми-
ите им настъпват откъм Приазовието 
и Централен Кавказ навсякъде – на 
изток към Каспийско море, на север 

Прабългарска юрта в комплекс “Фанагория”
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към Средното Поволжие, на запад към 
река Днепър, където Шамбат, братът 
на Кубрат основава едноименно се-
лище, на което е съдено по-късно да 
прерасне в Киев, столицата на древно-
руската държава. Около 636 г. Българ-
ската империя е в своя апогей – прос-
тира се от Дербент на Каспийско море 
до Днепър и от Централен Кавказ до 
средното течение на Волга. Уви, вели-
чието е само временно.
В средата на VII век Велика България, 
която не е единна държава, започва 
постепенно да се разпада. Хазарите 
успяват да си върнат част от земите 
около устието на река Волга. В района 
на Дагестан се обособява едно полуне-
зависимо българско княжество, само 
формално подчинено на Кубрат. По-
страшни се оказват раздорите между 
неговите наследници.
В 668/669 г. Кубрат разделя държа-
вата си между големия си син Баян, 
по-малкия Аспарух и брат си Шамбат. 
Последният владее Запада, Баян – 
Центъра, а Аспарух като законен прес-

толонаследник – Изтока. Над всички 
до 672 г., когато умира, номинална 

Карта описваща от идването на 
Аспарух до Тервел

Велика България около 650 г.
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власт запазва Кубрат. След това Вели-
ка България е разтърсена от продъл-
жила 7 години междуособна война. 
От едната страна са Аспарух и чичо 
му Шамбат, от другата – опитващият 
се да узурпира престола Баян. След 
няколко години неуспехи изпаднали-
ят в безизходица Баян вика на помощ 
хазарите, които само това и чакат. На-
стъплението им се оказва фатално и 
разсича на две Българската империя. 
Надигат глава и доскоро кротуващи-
те алани. Като васал Баян запазва 
властта си между Средното Поволжие 
и река Днепър. От тези земи през IX 
век ще се обособи Волжка България. 
Всичко на изток остава за хазарите. 
Аспарух, след смъртта на чичо си, е 
принуден да изсели повечето уногун-
дури и немалка част от дагестанските 
българи около дунавската делта, къде-
то огромният им брой ги изправя пред 
гладна смърт. И така, за няколко годи-
ни събираната с кървава пот от Кубрат 
Велика България е разбита на късче-
та. За обезнаследения Аспарух остава 
единствен изход – да си пробие път на 
юг с оръжие в ръка, където го чакат съ-
народници, заселили се в предходни-
те 3 столетия.
Ако можехме да се върнем в лятото 
на 680 г., щяхме да видим странно 
зрелище в дунавската делта – един 

разтревожен от появата на българите 
византийски император на име Кон-
станти повел със себе си 60 000 от 
най-елитните бойци на света. И ня-
колко десетки хиляди Аспарухови ко-
нници, въоръжени с рефлексивни лъ-
кове, ризници и саби. Дни по-късно от 
великата ромейска армия са останали 
купища трупове и един страхливо из-
бягал в Несебър василевс. На следното 
лято, когато българските багатури за-
почват да палят вилите на ромейските 
патриции в предградията на Констан-
тинопол, императорът е принуден да 
си купи позорен мир. Занапред ще 
плаща не само данък, но и ще признае, 
че отвъд Хемус има нова държава. 
Държава, в която жреците измерват 
най-добре времето в цяла Европа, за-
щото познават движенията на небес-
ните тела, държава, в която за разлика 
от позлатения Версай 1000 години по-
късно хората се къпят 2 пъти седмич-
но, държава, в която умеят да строят 
крепости и градове, държава горда, су-
рова и държелива. Но и мила и обична 
– нашата България.
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Наричат я така по името на мест-
ността Башка, намираща се на о-в 
Крък. Тя е един от най-старите па-
метници на хърватски език, напи-
сан с глаголически букви около 1100 
г. Старинността на писмото и важ-
ността на съдържанието му предиз-
викват вече 100 г. интереса както 
на историческата и славистичната 
наука, така и на патриотичната 
общественост.

Описание и история на плочата

Плочата е от каменен варовик, 
широка 197 см (като се смята 
и въздушната пукнатина горе 

вдясно, широка 3,5 см и дълбока около 
2 см). Височината на плочата е 99 см, а 
дълбочината – 8 см. В горната част на 
плочата се намира орнаментиран пояс, 
широк 21,5 см, по който преминава 
растителен мотив със скачени колелца 
и листчета, какъвто може да се види 
на строителните обекти от Х-ХІІ в. Ос-
таналото пространство е изпълнено с 
глаголически надпис в 13 реда, като 
от лявата страна остава празна иви-
ца, широка 10 см. Украсените кръгли 
(обли) плочи и особено орнаментира-
ният фриз и цепнатината встрани до-
казват, че някога плочата е служила за 
ограда пред Светилището в Църквата 
“Св. Луция”. От контекста на надписа 
се вижда, че плочата е била намерена 
в Църквата “Св. Луция”, която Църква 

е изградена от абата на Манастира До-
бровит. Нищо друго не се знае за нас-
таняването и съдбата на плочата чак 
до средата на ХІХ в., когато е намере-
на на Църковния калдаръм (плочник). 
Сигурно тук е поставена при някаква 
реставрация на Църквата. В средата на 
ХІХ в. плочата се намира в тежко със-
тояние. Поради големия удар в десния 
горен ъгъл, тя отдавна вече е начупена 
на три нееднакви части. Пукнатина-
та преминава през дясната част, като 
при върха се разклонява вилообразно 
вляво и вдясно, а самият ъгъл е почти 
унищожен. Най-добре е запазена ля-
вата страна на плочата, където остават 
непокътнати не само буквите, но и сле-
дите от назъбеното чукче. Към десния 
край на камъка всичко е счупено, мно-
гобройните малки и големи дупчици 
са причинени от самата природа на 
шуплестия варовик, където се виждат 
вкаменени миди. Повърхността е на-
чупена и заради стъпването, докато е 
била на земята, както и заради разтва-
рянето, вследствие отделянето на соли 
във влажната Църква. За науката пло-
чата е била открита през 1851 г., когато 
за нея Иван Кукулевич предупрежда-
ва башчанския клирик Петър Дорчич. 
Тогава плочата се намира върху кал-
дъръма на старата Църква “Св. Луция” 
край малкото село Юрандвор (близо 
до с. Башка) и тя е достоверно свиде-
телство за градежа на Църквата. До 

Автор: Кунка Мирчева

Башчанската плоча
Статия от брой 27 на сп. “Българска наука”
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края на ХV в. тук са се задържали бене-
диктинските монаси, после за техните 
абатства се избират различни абати, 
които в началото на ХХ в. са католиче-
ски епископи от о-в Крък. 
Когато Ив. Кукулевич изпраща пър-
вите 3 преписа на П. Дорчич, на Са-
бляр и своя на П. Й. Шафарик, същи-
ят в книгата си Památky hlaholskèho 
pisemnictvi, Prag, 1853, пръв съобща-
ва новината за плочата и заявява, че 
нито хърватски, нито немски учени 
са успели да прочетат и разтълкуват 
текста, като са мислили, че е някакъв 
тайнопис. 

С времето интересът към надписа на-
раства. Ив. Кукулевич идва да го из-
следва през 1854 г. и после през 1856 г. 
с Иван Фиамин и Мано Сладович, но 
постижението му е незадоволително. 
На следващата година идва да го чете 
Иван Църнчич, после Франьо Рачки 

и, предизвикан от това, Иван Витезич 
нарежда плочата да бъде вдигната от 
земята и да се настани в Параклиса на 
същата Църква на два каменни кола. 
При третия си опит Ив. Църнчич из-
лиза със съобщение за първия си про-
чит на надписа в Književniku, ІІ, 1865. 
През 1873 г. Ф. Рачки дава плочата на 
П. Стандл да я фотографира и до днес 
неговата снимка излиза във всички 
публикации. Скулпторът И. Рендич от-
лива от гипс плочата и тогава резулта-
тите от своето четене и тълкуване Рач-
ки публикува в Starinama JA, VII, 1875, 
а след това в Monumenta spectantia 
historiam Slavorum meridionalium JA, 
VII, 1877, Documenta historiae Croaticae 
periodum antiquam illustrantia. И. Цър-
чич репликира на това със своите по-
правки в Starinama JA, XX, 1888 г. 
Ив. Църнчич и Ф. Рачки завършват 
стандартното четене и тяхната кон-
цепция не допуска отстъпки. Затова 



www.nauka.bg           725 

нито Лавослав Гейтлер не е проме-
нил нищо съществено в книгата си Die 
albanesischen und slavischen schriften 
през 1883 г., нито Ватрослав Ягич в 
Энциклопедии славянской филоло-
гии, ІІІ, 1911, нито Фердо Шишич в 
Priručniku izvora hrvatske historije, 1914 
г. След тези публикации тя се отпечат-
ва във всички историографии. Преди 
Първата Световна война още един път 
Рудолф Строхал в Vjesniku Hrvatskog 
arheološkog društva, XII, 1911, се опит-
ва да предложи някакви промени, но 
те не са приети (става дума за разчи-
тането). Едновременно с това се раз-
бира, че плочата в Църквата “Св. Лу-
ция” пропада. Тъй като е била пукната 
на три части, католическият епископ 
Франьо Феретич (1880-1893) нарежда 
да се заключи в железен обръч, а ка-
толическият епископ Антун Махнич 
през 1908 г. я затваря в стъклена вит-
рина. Това още повече ускорява уни-
щожителното й разделяне от влагата 
и солите, които се намирали в плоча-
та. За да се извърши спешно консер-
виране и да се осигури трайно съхра-
няване, католическият епископ Йосип 
Сребърнич предава плочата за съхра-
нение на Югославската академия на 
науките в Загреб. Тук плочата чрез об-
работка е освободена от топящите се 
соли, но опитът частите на плочата да 

се споят с минерално лепило и клино-
ве не успява. 
В Загреб продължава изследването на 
надписа на плочата, а в същото време 
спешно е извършена ревизия на кон-
струкцията Ф. Рачки – Ив. Църнчич. 
Върху това работи и В. Штефанич през 
1936 г. и Й. Хам през 1952 г.

Текст на надписа
Текстът е издълбан с глаголически 
букви от нар. преходен тип, които са 
подредени в 13 реда строго двулиний-
но и континуирано, като това оставя 
впечатление, че става дума за един 
блок. Но в този блок няма никаква 
интерпункция, нито пауза, а съдържа-
нието на надписа не е единно. В него 
се различават 3 абзаца (раздела):
1. Съкратена забележка, в която абат 
Дръжих твърди, че Хърватският Крал 
Звонимир е дал на Св. Луция землище 
(целина) и затова изброява свидетели.
2. Записка на абат Добровит, в която се 
казва, че заедно с деветимата си братя 
е изградил Църквата за деня на Княз 
Косма, който е владеел цяла Крайна.
3. Притурка, в която се говори, че тук 
е бил Св. Микула в Оточац, заедно със 
Св. Луция.

Различието в съдържанието и писме-
ните дублети, които се появяват осо-
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бено в последните думи, са навели Й. 
Хам над мисълта, че надписът може 
би е бил издълбан в няколко пласта. 
Но, схванат като манастирски надпис, 
издълбан в камък, надписът е можел 
да има единствена концепция, особе-
но когато графическите дублети не 
съвпадат с границите на единичните 
раздели. В политически несигурните 
времена, в периода между смъртта на 
Крал Звонимир през 1089 г. и падане-
то на о-в Крък под венецианска власт 
през 1116 г., този каменен надпис е 
имал своя определена функция, т. е. 
осигуряване на титуляр за притежава-
не. Затова е естествено да се смята, че 
плочата е издълбана точно в този пе-
риод. 

Текстът на плочата и до днес не е на-
пълно прочетен, а и това, което е про-
четено, оставя несъгласия и противо-
речия от гледна точка на четенето и 
интерпретацията. Главна причина за 
това е повредата на плочата и нейната 
нечетливост. Към това се прибавят ня-
кои палеографски затруднения и не-
достатъчно съвременни извори. Най-
много е повредена първата половина 
на І-ия ред, краят на ІІІ-ия и ІV-ия ред 
и някои места във втората половина на 
V-ия, VІ-ия и VІІ-ия ред. Заради тези и 
други непълноти възникват проблеми 

и противопоставяния между изследо-
вателите, от които ще споменем някои 
по-важни. 

Едно от най-тежките места на плочата 
е началото на І-ия ред, а то е най-ре-
шаващото за разбиране и датиране на 
плочата. Тук отпред има място за 3-4 
букви, които са изтрити. Ив. Църнчич 
най-напред е прочел ar. ъ, Ив. Кукуле-
вич a. r. g. или a. r. z. (опитвайки се да 
го изтълкува като 1104 или 1107 ), а Ф. 
Рачки го е прочел +čr, което би озна-
чавало + 1100. Четенето и датиране-
то на Ф. Рачки не е било гласно про-
тивопоставяно на Р. Строхал, който е 
прочел čri, което би означавало 1120. 
В по-ново време Й. Хам застъпва да се 
чете +čn и може към това да се приба-
ви и ž, с което първият дял на надпи-
са означава + 1077, докато останалите 
части са по-късни. Но ако четенето на 
Ф. Рачки буди съмнение, още по-голя-
мо основание има да се отхвърли да-
тирането на Й. Хам и може да се чете 
azъ без година. От контекста, т.е. от ду-
мите [vъ] dni svoję именно може да се 
разбере, че плочата е издълбана след 
смъртта на Крал Звонимир, а думата 
azъ е могла по грешка да дойде пред 
инвокацията вместо след нея.
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Палеографски особености
Особено важно значение на плочата 
придава нейното глаголическо писмо. 
Палеографският му анализ е важен не 
само за цялата глаголическа палео-
графия и епиграфия, но и за датира-
нето на надписа. 

Въпреки че нито един глаголически 
паметник преди ХІV в. не е директно 
датиран, славянската филология и па-
леография е успяла достоверно хроно-
логически да определи глаголически-
те паметници, разделяйки при това 
критериите за македонски от крите-
риите за хърватски текстове. Според 
писмото на групата паметници от пре-
дходния стадий, Башчанската плоча 
се нарежда между кръглата (македон-
ска) и ъгловата (хърватска) глаголица, 
т.е. измежду най-старите хърватски 
глаголически паметници. Към съща-
та тази група се отнасят и Grškovićev 
fragmenat, Mihanovićev fragmenat, 
Bećki listići и Baščanski ostrišci, а те да-
тират постепенно от началото до края 
на ХІІ в. Някакви по-старинни особе-
ности (по-стари и от Башчанската пло-
ча) показват т. нар Валунски и Кръчки 
надпис, които са създадени през ХІ 
в. Най-важни са характеристиките от 
предходния стадий: постепенно за-
губване на букви за носните вокали ę 

(малка носовка) и голямата носовка, 
изчезване на буквата у, уеднаквяване 
на полугласните и разбира се замяна-
та с новия знак т в Бечките листи, по-
ява на латинското М и І. Башчанската 
плоча се характеризира с изчезване 
на носовките (с изключение на sroję в 
4-ти ред) и знак за у, докато знакът т за 
полугласна още не се е появил. Освен 
това различен е и техният вид: едните 
са по-стари, другите по-нови, а трети 
– своеобразни. Особеност на нашия 
надпис е наличието на 6 чужди букви 
в глаголическия текст – I, O, M, N, T, 
които може да са латински, но и гръ-
ко-кирилски унциални букви, както 
и знакът за V, който може да съответ-
ства само на гръко-кирилското Б. Тези 
странни букви са дублети, които идват 
покрай глаголическите букви. От тях 
се натъкваме на М, О, Т, В и в някои 
македонски глаголически текстове от 
ХІ в., знакът І срещаме в Бечките лис-
ти и в Кръчкия надпис, а знакът М от 
Бечките листи по-нататък става обик-
новена буква в хърватската глаголица. 
Освен тези същински дублети има и 
гласна, а и полугласна. Варианти на 
отделни глаголически знаци нами-
раме и за буквите b, d, v, s, ju и те са 
пръснати по цялата плоча. Системата 
на буквите има преобладаващ унциа-
лен характер, с което се оправдават 
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някои архаизми и строго е прокаран 
двулинейният принцип. По такъв на-
чин някои букви добиват епиграфски 
характер и те са: g, h, i, p, ju. Лигату-
рите са голяма рядкост в сравнение с 
ръкописите. Титлите идват над тради-
ционните думи, дори и когато те не са 
съкратени. Несъмнено за различията в 
писмото е повлияло различното пред-
ложение за ръкописни букви. Като се 
имат предвид всички палеографски 
особености, надписът може да се по-
стави в началото на ХІІ в. 

Езикови особености
Езикът на Башчанската плоча е ста-
рохърватски, примесен с елементи от 
църковнославянски език и ще е такъв, 
какъвто е бил и в хърватско-глаголи-
ческите църковни книги. По-нататък 
езикът, както и писмото показват ня-
кои черти на еклектичност. Езиковото 
развитие показва и превръщането на 
назали в чисти вокали, а този процес 
е завършен приблизително в Х в. Упо-
требата на полугласни насочва към 
времето, в което дългите полугласни 
взаимно фонетично не се различават, 
а в писмените паметници току-що е 
започнало изоставянето на полуглас-
ните и отворените срички, но още 
няма никакви следи от пълни гласни 
на мястото на полугласните в затворе-

ните срички. 

Исторически особености
Двете главни части на Башчанската 
плоча имат субективен характер: пър-
вите забележки са направени от аба-
та Дръжих, а другите от строителя на 
Църквата – абат Добровит. Първата 
част отделя внимание на свидетели-
те, които са преди всичко авторитетни 
личности, а всички тези особености 
характеризират далматинския доку-
мент от ХІ-ХІІ в. Заради оскъдните 
съвременни извори не може да се кон-
тролират напълно нито веществени-
те, нито палеографските сведения за 
плочата. Причина за това е нейното 
пропукване и големите противоречия 
и неясноти в науката. От контекста на 
плочата знаем, че абат Дръжих е писал 
след смъртта на Крал Звонимир, но не 
знаем кога точно е живял този абат, 
както и на кого владетелят Звонимир 
е подарил този имот, и дали в момента 
на дарението все още е съществувал в 
Башка този Манастир или Църква на 
име ”Св. Луция”. Не се знае дали Дръ-
жих е писал точно на хърватска глаго-
лица, както е издълбано на плочата, 
или неговият оригинал е на латински. 
Ценно е сведението за Крал Звони-
мир, защото то е най-старото по-
твърждение за неговото име, а текстът 
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на плочата свидетелства, че в грани-
ците на Звонимировата Хърватска се 
е намирал и о-в Крък. Най-достовер-
но е първото име на жупан Десимир от 
Кробаво, защото се потвърждава в ис-
торическия документ и то точно като 
име на кробавски жупан през 1078 г. 
Другото име, което приемаме резерви-
рано, е Мартин, а то е име на жупан и 
то от Лика.

Прибенег е доста учудващо име, което 
може да е изкривено при издълбава-
нето, неясна е и неговата функция във 
Винодол, изглежда че същата функ-
ция има Йяков от о-в Крък (ако името 
е добре прочетено) и само тази функ-
ция, може би, на кралско завещание, 
не е потвърдена в нашите източници.
От другата част на надписа ясно се 
разчита, че абат Добровит е изградил 
Църквата с 9-те си братя, което оз-
начава, че тогава вече е съществувал 
Манастирът и в него е имало 9 мона-
шески братя, които, без съмнение, са 
го изградили със своите ръце. По оно-
ва време градежът датира с името на 
властващия Княз, т. е. Косма, владеещ 
цялата Крайна. Но днес е трудно да се 
определи кой е този Косма и кое е не-
говото Кралство. Ф. Рачки се придър-
жа в това, че става дума за Лучкия Жу-
пан Козма, за който има сведение, че е 

влязъл в братския Манастир в Загреб, 
а в 1166 г. е вече покойник, но може би 
на младини да е владеел Лучка, още 
една енория и о-в Крък. Но не можем 
да пренебрегнем и онзи Княз, който 
умира в 1102 г., придружавайки Крал 
Коломан за Белград между унгарските 
жупани. Всички изследователи са съ-
гласни, че Косма е управлявал преди 
венецианското нахлуване в 1116 г., но 
това не може да се твърди със сигур-
ност, защото притурката за Микула 
в края на плочата обяснява прекъс-
ването между о-в Крък и Оточац. М. 
Барада предполага, че Косма е бил 
предшественик на последния Княз 
на Сръбска Крайна, който в 1116 г. се 
опитва да присвои Раб от венециан-
ците. За Крайна той мисли, че е била 
погранична кралска територия, съста-
вена от Винодол, Кванерските о-ви и 
източния край на Истра. М. Кострен-
чич смята, че Крайна не е била погра-
нична кралска територия, а е била те-
ритория на о-в Крък извън град Крък. 
Сведението и притурката за Св. Ми-
кула искат да покажат някогашното 
състояние, т. е. наличието на някаква 
калугерска общност измежду мана-
стирските братя в Башка и Оточац. 
Ражда се съмнение дали наистина ста-
ва дума за Манастира ”Св. Никола” в 
Оточац, в Лици, или за някакъв друг 
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Манастир (н-р за островчето Суска 
край Лошиня). Следователно, Баш-
чанската плоча, както и Кръчкият 
надпис са най-ранното свидетелство, 
че в западните хърватски краища се е 
използвала глаголицата. За това сви-
детелстват имената на двамата абати, 
издълбани на плочата, а през 1252 г. 
има потвърждение в писмото на Папа 
Инокентий ІІІ, който легализира тях-
ната глаголица. 

Датиране
Бележката на абат Дръжих е писа-
на след смъртта на Крал Звонимир, а 
записът на абат Добровит касае упра-
влението на Княз Косма. Двете са из-
дълбани в камъка сигурно в същото 
време, което не може точно да се оп-
редели, защото за нас времето на Княз 
Косма не е точно установено. Първият 
Княз на Крък под венецианско владе-
ние е бил Дуям, за който се знае, че 
е започнал да владее град Крък и о-в 
Крък между 1118 и 1130 г. Тези години 
са най-ранното време, когато нашият 
паметник е могъл да се появи. Палео-
графските, езиковите и историческите 
особености отвеждат към края на ХІ и 
началото на ХІІ в. Дори и да не се про-
чете първата дума на плочата + čr (т. е. 
1100, както това е направил Ф. Рачки), 
а аzъ (което е най-близо до действи-

телното състояние), все пак Башчан-
ската плоча може спокойно да бъде 
датирана около 1100 г. 

Надписът на башчанската плоча 
в превод

В името на Отца и Сина и Светия 
Дух.
Аз, абат Дръжих, написах това за 
земята, която даде Звонимир Крал 
Хърватски по своето време на “Св. 
Луция” пред свидетели: Жупанът Де-
симир от Кробаво, Мартин от Лика, 
Прибенег от Винодол, Яков от Оток. 
Този, който отрече това, нека Бог да 
го прокълне и 12-те Апостоли и 4-те 
Евангелисти и ”Св. Луция”. Амин.
И този, който тук живее, да моли 
Бога за нас.
Аз, абат Добровит, построих тази 
Църква заедно с деветимата си бра-
тя във времето на Княз Косма, кой-
то владееше цялата Крайна. Тога-
ва имаше Манастир ”Св. Микула” в 
Оточац заедно със ”Св. Луция”.

Източник: Енциклопедия на Югосла-
вия, Т. І, Загреб.
Превод от хърватски език: Кунка 
Мирчева
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Настоящата работа беше вдъхно-
вена от една средновековна творба 
на изкуството с изтънчен стил, бо-
гатство на палитрата и майстор-
ство на техниката – Уилтънският 
диптих.

Целта на настоящата работа е да 
покаже как идеите за властта, 
церемонията и изображенията 

са част от монархическата пропаганда 
на средновековния владетел.
Работата се състои от четири части.
В част първа се описва развитието на 
средновековната идея за власт и вла-
детел.
Втора част фокусира идеята за крал-
ска власт върху възгледите на една оп-
ределена личност – английския крал 
Ричард II.
Трета част се занимава с владетелския 
церемониал в периода на управление 
на Ричард. Обръща внимание на не-
говите елементи – коронация, миро-
помазване, клетва, за да може да на-
прави връзката межу идеята за власт и 
нейната публична показност.
Четвърта част показва мястото на из-
ображението на Уилтънския диптих 
в рамките на визуалното представяне 
на концепцията за „свещена кралска 
власт“.
На база проучения материал, ще се оп-

итаме да отговорим на въпроса какво 
ни показва картината на Уилтънския 
диптих.
В следващите няколко броя ще публи-
куваме всички части, като започнем с:

Власт и владетел в средновеков-
на Англия
За да разберем защо една велика ис-
торическа промяна се е осъществила, 
трябва да проучим времето и обстоя-
телствата, при които тя се е случила и 
не само да ги представим, но да пока-
жем историческото им значение, как-
то за миналото, така и за бъдещето.1 
Средновековното разбиране за власт 
и владетел ще са основен обект на из-
следване в следващите страници на 
настоящата работа, като по-обстойно 
ще се спрем на промените в англий-
ската политическа мисъл в периода 
IX-XVI век. Но преди да се запознаем 
със ситуацията в средновековна Ан-
глия, трябва да се върнем малко по-
назад във времето, за да проследим 
как процесите, протичащи на Конти-
нента в периода II-IX век повлияват 
Британското кралство и в каква посо-
ка насочват неговото развитие.

1 Berman, H.J. Law and revolution: the formation of 
the Western legal tradition, p. 403

Автор: Вера Атанасова

Уилтънският диптих и владетелският 
церемониал в средновековна Англия
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Римската империя и „варварски-
те“ нашествия
В периода между II и V век сл. Хр. в 
историята е отбелязана вълна от на-
шествия на германски племена по 
териториите на Римската империя. В 
традиционната историография тези 
набези са представени като истинска 
„катастрофа“ за империята, „катастро-
фа“ по-скоро за консервативните ари-
стократични източници, отколкото за 
по-скромни фигури като представите-
лите на държавните канцеларии. Едно 
по-критично вглеждане в събитията 
показва тяхната преувеличеност. На-
шествия наистина е имало, но силата 
на племената не е била толкова голяма, 
че да причини големи щети на импе-
рията. През този период в империята 
има множество вътрешни междуосо-
бици, а нашествията на „варварските“ 
германски племена донасят само смут 
и разделение. В края на III век нати-
скът им е спрян, а в IV век голяма част 
от тези племена се оказват легално 
живеещи на териториите на империя-
та, но не са „завладени“ насилствено. 
Сключват договорни отношения с нея 
– чрез т.нар. федос, племената стават 
наемници или федерати, т.е. нейни 
съюзници – наемна войска. Истори-
ята на наемната римска войска може 
да се проследи още от епохата на Ан-

тичността, когато Рим е република. 
В началото войската се е състояла от 
римски граждани, но постепенно, с 
увеличаването на териториите на Рим 
и превръщането му в империя, вой-
ската престава да бъде италийска, а се 
попълва от мъже от новозавладените 
територии извън италийските – тра-
кийци, сирийци, дори араби. Римска-
та държава е станала достатъчно бога-
та, за да може да плаща на наемници 
като германите, чието основно препи-
тание е войната. През IV век е от вза-
имен интерес размирните племена да 
служат на Рим. Така германските пле-
мена стават войска на държавата и по 
този начин получават определени пра-
ва и задължения. Римската империя 
им дава определени земи по терито-
риите на лимеса, които продължават 
да са нейна собственост. Имат право 
на usum (ползване) според закона на 
hospitalitas (гостоприемство). Полу-
чават също опеката на Рим и част от 
военната плячка, а в замяна се задъл-
жават да бранят римските граници от 
по-северните германи. През V-VI век, 
вследствие на естествения процес на 
упадък на държавната администрация 
в Западната част на империята, функ-
циите на войските се увеличават. Ус-
воили римските традиции и закони, те 
поемат администрацията в свои ръце, 
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организират териториите по римски 
образец и установяват нова полити-
ческа стабилност. Тези народи не са 
единични наемници, а са цели пле-
менни групи. Техният водач се нари-
ча крал, като под това понятие трябва 
да се разбира суверен, а не независим 
владетел. Кралят е водач на народа, 
на войската, а не собственик на тери-
торията. Той служи на римската дър-
жава. Всички длъжности са поверени 
на негови приближени, които той из-
бира по роднинска или васална ли-
ния. Средновековните кралства не са 
възприемани като отделни държави, 
а като организми по публично право.
С Миланския едикт от 313 г. християн-
ството е признато за легална религия 
на територията на Римската империя, 
а малко по-късно става и нейна офи-
циална религия. Християнизацията 
на народите в земите на Римската им-
перия се осъществява в течение на ня-
колко века. Процесът започва първо 
от най-висшите слоеве на обществото 
– краля и аристократите, а оттам и ос-
таналото население. В края на VII век 
всички английски кралства официал-
но са приели християнската религия 
и англо-сакските крале започват да я 
налагат със закони2, а до края на IX 
2 Джеймс, Ед. Европейският север през 
Ранното средновековие, В: сб. Човекът и 
Средновековието, с. 247.

век християнството достига и най-се-
верозападните части на континента, 
дори започва да се разпространява в 
Източна Европа.
Целият този процес води до христи-
янизиране на традиции и обичаи, 
наследство от древни цивилизации 
и тяхното адаптиране към монотеис-
тичната религия. Древни египетски и 
персийски вярвания навлизат в гръц-
ката философия. Около древните идеи 
се изгражда християнската филосо-
фия за владетел и държавата. В тях от-
криваме личността на господаря като 
одушевен закон, като подражание и 
представител на Бога.3

Средновековна Англия
В ранното средновековие английската 
кралска власт достига една от най-за-
бележителните си характеристики – 
сливането на публична и частна сфе-
ри на живот. Това означава, че кралят 
комбинира в своята личност способно-
сти, които по-късно ще бъдат разглеж-
дани като отделни. От една страна той 
е публична фигура, владетел, който е 
отделен от подчинениете си. От друга, 
той е частен лорд, собственик на земя, 
като неговото управление има харак-
теристиките на лордската власт. Вто-
рата способност намира израз в поня-
3 Рънсиман, Ст. Византийската теокрация, с. 
42-44
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тието, което се използва за описание 
на земята, принадлежаща на кралска-
та длъжност. Познато е като владение 
– от латинското dominicus, еднолична 
собственост, лично владение на краля.
След норманското завоевание през 
1066 г. в Англия, вследствие на фео-
дализацията, териториалният аспект 
на кралската власт придобива нова 
форма. Ражда се доктрината, че ця-
лата земя на Англия е собственост на 
краля. Земята е отдадена „назаем“ на 
нормандските рицари и по този на-
чин те стават васали на краля. Така се 
свързват публичните и частни аспекти 
на кралската власт.4 Уилям Завоевате-
лят отдава цялата земя на Англия под 
аренда на своите лордове, при усло-
вие, че ще му осигурят армия от около 
5 000 рицари. Те пък отдават голяма 
част от своята земя на подчинените 
си, в замяна на известен брой от тези 
рицари. Всеки от рицарите трябва да 
служи поне 40 дни годишно на краля 
на собствени разноски. Дългът за снаб-
дяване с рицари е неделима част от зе-
мята, за която се казва, че се поддър-
жа за рицарска служба. Владението 
или феода, не може да бъде разделено 
на части така, че върховният лорд да 
бъде лишен от рицарската служба или 

4 Saul, N. The Three Richards: Richard I, Richard II 
and Richard III, p. 22-23

други феодални „такси“.5

През XI-XII век на феодалната систе-
ма се придава ново измерение. В пе-
риода 1066 – 1154 кралският двор се 
състои не само от феодално събрание 
от кралски арендатори, а също и от 
група кралски чиновници, които ад-
министрират делата на короната из 
кралството. Владетелят избира т.нар. 
„върховен съдия“, който да го предста-
влява и да изпълнява службата на ре-
гент при неговото отсъствие, което се 
случва често, защото англо-норманд-
ските крале прекарват много повече 
време в Нормандия, отколкото в Ан-
глия.

Когато Хенри II се възкачва на трона 
през 1154 г., Англия е разделена поли-
тически на локални единици (окръзи 
и ширства) и феодални единици (ма-
нори). Всяка локална единица се уп-
равлява от съвет от целия народ или 
всички свободни мъже. Феодалните 
единици представляват манори (име-
ния с годподарска къща), оглавявани 
от своя феодален лорд. Лордовете на 
манора са подчинени и арендатори на 
по-висши лордове, а те от своя стра-
на – на главния лорд – краля. Бюро-
кратичният апарат е слабо развит. Не 

5.Berman, H.J. cit, 440-441
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съществуват постоянни администра-
тивен, юридически и законодателен 
апарат, които да функционират самос-
тоятелно и да регулират локалните и 
феодални проблеми. Извънредни са 
случаите на кралско правосъдие, не 
съществува постоянно правосъдие, 
което да се упражнява от професио-
нални съдии. Липсата на постоянна 
съдебна система се свързва с отсъстви-
ето на идеята за кралската власт като 
законодателна институция. Кралете 
не считат за свое задължение постоян-
но да издават нови закони.

Политическо богословие
В основата на кралската институцията 
е преданието, наследено от библейски 
времена: кралете са лица, поставени 
от Господ. Кралят упражнява своя-
та власт по Божия милост, Dei gratia, 
той е наместник на самия Бог, vicarius 
Dei. През XII век кралската доктрина 
е оспорена от претенцията на папата 
да бъде медиатор между хората и Бог. 
Кралете се противопоставят на това, 
защото се възприемат като директно 
управлявани от Господ и голяма част 
от заобикалящите ги изображения, а 
също и церемониите дават визуален 
израз на тази гледна точка. Понятието 
за свещено е най-ясно артикулирано 
в жеста на помазване, който е центра-

лен за коронацията.6

Богословската идея за Църквата 
(християнското общество) като corpus 
mysticum, чиято глава е Христос, е 
прехвърлена в държавата, където 
кралят е главата. Оттук идва и срав-
нението на владетеля, като глава на 
държавата, с Христос, като глава на 
Църквата.7 Религиозният момент в 
политическата теория черпи своята 
сила от текстовете на Светото писа-
ние. Думите на апостол Павел пред-
задават тълкуването на властта като 
Божия повеля: „няма власт, която да 
не е от Бога, и колкото власти има, те 
са отредени от Бога“8. В тях откриваме 
и заръката за подчинение на властта: 
“всеки човек да се покорява на власти-
те, които са над него“9, и още: „кой-
то се противи на властта, противи се 
на Божията наредба“10. Поданиците 
трябва да се подчиняват на този, кой-
то притежава властта – кралят, чиято 
земна власт е дадена от Бога – „поко-
рявайте се заради Господа на всяка 
човешка власт, било на царя като вър-
ховен владетел, било на управителите 

6 Saul, N. cit, p. 23
7 Канторовиц, Е. Двете тела на краля.Изследване 
на средновековното политическо богословие, с. 
30
8 Римляни 13:1
9 Римляни 13:1
10 Римляни 13:2
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като пратени от него…, защото това 
е Божията воля“11. Кралят и неговите 
поданици скрепяват отношенията си 
чрез взаимна клетва, която има сила-
та на договор. Клетвата на владетеля 
напомня, че въпреки превъзходството 
му над неговите подчинени, той също 
така има и задължения към тях. В Биб-
лията се казва: „владетелят е Божий 
служител за твоята полза“12. Той тряб-
ва да се грижи за своите подчинени, 
да им служи, като осигурява благопо-
лучието и въдворява мир в кралство-
то. За изпълнението на служебните си 
задължения, кралят е отговорен един-
ствено пред Бог.13 Поданиците трябва 
да почитат владетеля, а също и Бога, 
да отдават „кесаревото на кесаря, а Бо-
жието на Бога“14. Неподчинението на 
заръките на владтетеля е считано за 
неподчинение на Божията повеля.
Подобно на Христос, който притежа-
ва две природи, владетелят притежава 
„двойна личност“15. Връзката на ин-
11 Петър 2:13-15
12 Римляни 13:4
13 Римляни 13:4
14 Saul, N. cit., p. 24.
15. Матей 22:21
Кнторовиц, Е. цит. съч., с. 59 - „Така 
ние трябва да признаем [в лицето на 
краля] двойната личност – едната, 
произтичаща от природата, и другата, 
от благодатта… Едната, чрез която, 
поради естеството на природата, 
той е съответен на другите хора; 
другата, чрез която, поради висотата 

терпретациите за владетеля, като сло-
жен конструкт от две тела, с двете при-
роди на Богочовека, е видима. По този 
начин се осъществява прехвърляне 
на богословски идеи в политическата 
сфера – характерен елемент за поли-
тическата средновековна мисъл, който 
все пак има своята дълга история. Кра-
лят е образ на небесния Помазаник, а 
по този начин и на Бог и в този смисъл 
той има същата власт, каквато и Хрис-
тос. Божествената благодат и двете 
природи обаче са неразривно свър-
зани с церемонията по помазването 
– кралят придобива тези божествени 
характеристики едва след своето встъ-
пване във власт.16 Характеристиките 
на владетеля и властта, които предста-
вихме по горе, отговарят на началния 
период на развитие на политическа-
та мисъл, т.е. до около X-XI век. Тези 
идеи са ясно изразени в трактатите 
на [неговото] обожествяване и по 
силата на тайнството[на освещението], 
той превъзхожда всички други. По 
отношение на едната персоналност, той 
е по природа индивидуален човек; по 
отношение на другата си персоналност, 
той е по благодат, Помазаник 
(Christus), сиреч Бого-човек“.
16 Канторовиц, Е. цит. съч., 61-62 – „Властта 
на краля е властта на Бога. Тази власт именно 
е Божия по природа и кралска по благодат. 
Следователно, кралят също е Бог и Христос, 
но по благодат; и каквото върши, върши 
го не просто като човек, но като такъв, 
който е станал Бог и Христос по благодат“
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на неизвестен нормандски философ 
от XII век.17 От това изследователите 
извеждат, че записаните концепти за 
власт и владетел постепенно еволюи-
рат, за да изградят късносредновеков-
ната политическа мисъл на Англия от 
XV-XVI век и да оформят метафората 
за Двете тела на краля. Според тази 
концепция владетелят има две тела – 
политическо и физическо, които при-
добива в момента на своето встъпване 
във власт. Неговото физическо тяло 
притежава всички човешки характе-
ристики – то е подобно на телата, кои-
то притежават всички хора – смъртно, 
подвластно на болести и старост.18 От 
друга страна, владетелското полити-
ческо тяло има божествени характе-
ристики. То се състои от политика и 
управление, не може да бъде видяно 
или докоснато, то е безсмъртно и не 
зависи от личността на владетеля.19 
17 Канторовиц, Е. цит. съч., 59-71.
18 Канторовиц, Е. цит. съч., с. 24 – „Защото 
кралят притежава две тела, а именно физическо 
тяло и политическо тяло. Физическото тяло 
(ако бъде разгледано само по себе си) е смъртно 
тяло, подвластно на всички преходности, които 
идват от естеството или случая, на слабоумието 
на младенчеството или на старостта, и на 
други подобни недостатъци, които могат да 
имат и естествените тела на останалите хора.“
19. Канторовиц, Е. цит. съч., с. 24 – „Но 
политическото му  тяло е тяло, което не може да 
бъде видяно или докоснато, и се състои от политика 

То се предава от владетел на владетел 
и по този начин се осигурява негова-
та продължителност.20 Двете тела са 
съединени в едно корпоративно цяло 
– тялото на краля.21 Но за юристите 

и управление, и е устроено да ръководи на народа, 
и да се грижи за общественото благо, и това тяло 
е съвършено лишено от младенчество, старост 
и други естествени недостатъци и слабоумие, 
на които физическото тяло е подвластно“
20 Канторовиц, Е. цит. съч., с. 28 - „Кралят има 
двоен капацитет, понеже има две тела, едното 
от които е физическото тяло, което се състои 
от физически членове, които има всеки друг 
човек, и в това си качество той е подвлатен на 
сттрастите и смъртта, както и другите хора; 
другото е политическото тяло и членовете му са 
неговите поданници, и той заедно с поданиците 
си съставят Корпорацията, както каза Сауткот, 
и той е инкорпориран с тях, и те с него, и той е 
главата, а те са членовете, и той самостоятелно 
ги управлява; и това тяло не е подвластно на 
страстите, както другото, нито на смъртта, 
защото по отношение на това тяло кралят 
никога не умира и неговата смърт не се нарича 
в нашия закон (както се казва) „смърт на краля“, 
но „предаване на краля“, като думата demise 
не означава, че политическото тяло на краля 
е мъртво, но че има разделяне на двете тела, и 
политическото тяло е прехвърлено и предадено 
– от сега мъртвото или лишено понастоящем от 
кралско достойнство физическо тяло – на друго 
физическо тяло. Така че тази дума означава 
„преместване“ на политическото тяло на това 
царство от едно физическо тяло към друго“
21 Канторовиц, Е. цит. съч., с.25 - „макар 
той [кралят] да има или да взима земята във 
физическото си тяло, все пак неговото физическо 
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често настъпват трудности при опре-
делянето на точните граници на поли-
тическите и физическите правомощия 
на кралското тяло, имайки предвид съ-
вършеното единство на двете заедно и 
способностите на всяко едно поотдел-
но. Единственият начин за разделяне 
на телата е смъртта – тази на физиче-
ското тяло. От своя страна държавата 
е представена чрез метафората на чо-
вешкото тяло, където всяка обществе-
на прослойка отговаря на определена 
част от човешкото тяло и има точно 
определени функции.22 Това разбира-
тяло е съединено с политическото му тяло, което 
съдържа неговия кралски чин и достойнство; и 
политическото тяло включва физическото тяло, 
но физическото тяло е по-малкото и с него е 
консолидирано политическото тяло. Така че той 
има физическо тяло, украсявано и обличано в 
чин и кралско достойнство; и той не притежава 
физическо тяло, различено и отдалечено 
само по себе си от служенето и кралското 
достойнство, но физическо и политическо 
тяло заедно неразделни; и тези две тела са 
обединени в една личност, и съставят едно тяло, 
а не множество – което е корпоративно тяло във 
физическото тяло et e contra физическото тяло в 
корпоративното тяло. Така че физическото тяло, 
чрез това присъединяване на политическото 
тяло към него (което политическо тяло 
съдържа служението, управлението и кралското 
достойнство), се възвеличава и чрез споменатата 
консолидация има в себе си политическото тяло.“
22 В Библията е описано как всяка 
част изгражда тялото на Христос и как 
всяка част е неразделна от останалите, а 

не е много характерно за периода на 
късното Средновековие.

Новата представа за власт
Основите на политическата мисъл в 
началото на Средновековието се нами-
рат в дългия период на преход между 
Античността и Средновековието, т.е. 
между III век и началото на VII век. 
През VII век Западна Европа се реги-
онализира и кристалира в появата на 
кралства. Статутът на християнството 
като единствена религия на Римска-
та империя, довежда до дългосрочни 
радикални промени в отношението 
към политическия живот на Държа-
вата.23 Смята се, че новото разбиране 
за краля като законодател възниква в 
резултат от преоткриването на тексто-
вете на римското право на Юстиниан в 
последните години на XI век и послед-
ващото развитие на новата наука на 
римското право в европейските уни-
верситети.24 Новата идея за кралската 
власт включва за първи път през XII 
и XIII век признаването на законода-
телната роля на владетеля. Кралете 
започват регулярно да издават зако-
ни, като основна част от задължение-

цялото образува Христос – Кор. 12:12-27
23 Canning, J. Histoire de la pensée politique 
médiévale (300-1450), 3-4.
24 Berman, H.J. Law and revolution: the for-
mation of the Western legal tradition, p. 405.

Брой 80, лято 2015



www.nauka.bg           739 

то на владетеля да поддържа мира и 
да раздава справедливост. Кралското 
законодателство се отделя от кралска-
та администрация, финанси, военни 
ейности и политики.25

Папската революция от XII век ражда 
новата концепция за кралска власт в 
Западна Европа. Кралят вече не е вър-
ховен глава на църквата. Епохата на 
„свещената кралска власт“ постепенно 
залязва. Папата в Рим става върховен 
глава – той се намира не само над кра-
лете, но и над най-важния от всички 
суверени – императора. За първи път 
император и крале се възприемат като 
„светски“ владетели, чиито основни 
задачи са поддържането на мира в тех-
ните кралства и раздаването на спра-
ведливост. Намаляването на кралския 
авторитет в църковно отношение се 
компенсира с разширяване на свет-
ските власти – родовата, локалната, 
феодалната и градската. Разделението 
на духовна и светска власт води до сил-
но влияние на териториалната идея за 
кралската власт, според която кралят 
вече не е военен водач на племето, а 
главен лорд във феодалната йерар-
хия. Преди той ръководи директно, а 
сега го прави чрез своите чиновници 
– цлият народ или поне всички сво-

25 Berman, H.J. cit., p. 405

бодни мъже на територията, на която 
е суверен.26

През XII-XIII век на Континента, по-
нятията за кралска власт получават 
подкрепа от Римското право. В рим-
ската традиция е известно разбира-
нето за владетеля като върховен за-
конодател. Кралят създава законите и 
поради тази причина той не може да 
бъде подчинен на тях. Както казват 
юристите, „волята на владетеля има 
силата на закон“ или „кралят е свобо-
ден от закона“.27 Поддръжниците на 
кралския законодателен авторитет се 
обръщат към римските текстове, за да 
намерят неговото оправдание, сами-
те крале откриват в речника на рим-
ското право много от термините на 
тяхното собствено законодателство. 
Но аргументът „от римското право“, 
както е наричан, не е нищо повече от 
аргумент. Фактът, че кралският зако-
нодателен авторитет е най-влиятелен 
в Англия, Нормандия и Сицилианско-
то кралство, където възраждането на 
римското право е по-слабо, отколкото 
на Континента, показва, че причина-
та и мотивацията за развиването на 
законодателния авторитет на владе-
теля не може да бъде търсено в пре-
откриването на римската правна тра-
26 Berman, H.J. cit., p. 404
27 Saul, N. cit., p. 24

ИСТОРИЯ



740  Българска наука, лято 2015 г.

диция.28 Във Франция, страна в която 
римската правна традиция процъфтя-
ва, властта на краля е подсилена от ви-
зията за позицията му като създател и 
поддръжник на закона едновременно. 
В Англия, въпреки частичното асими-
лиране на континенталните правни 
идеи след нормандското завоевание, 
римската правна традиция никога не 
получава напълно подкрепа. Законът 
на Англия е неписаният закон на оби-
чайното право – това тяло от обичаи и 
закони, създадено от ритъма на крал-
ското управление. Владетелят е нераз-
делна част от този закон, като негов 
приложител и поддръжник.29

Обичайното право е творение на кра-
ля: претендирайки да гарантира мира 
на всички в неговото кралство, като 
върховен феодален сеньор, той пред-
лага на всички свободни хора достъп 
до неговите дворове, за да регулират 
споровете, отнасящи се до земята и 
собствеността. Понятието „чиновник“ 
е ограничено в Англия: всички, които 
са обикновени служители на държава-
та, подчинени са на обичайното право 
и тяхната принадлежност към някак-
ва администрация не ги различава 
по нищо от другите граждани, дори 
когато действат в рамките на своите 
28 Berman, H.J. cit., p. 405
29  Saul, N. cit., p. 24

функции. Това се отнася към различи-
ето между власт на краля и държавна 
власт. Обичайното право като закон 
за земята, който е привлякъл към съда 
благородниците и джентрите30, осигу-
рява по този начин докрай съгласието 
на доминиращата класа за развитието 
на една кралска власт, която в замя-
на гарантира и определя условията за 
увеличаване на социалната домина-
ция над аристокрацията.31

Основната политическа система на 
управление в Западна Европа е мо-
нархията. За разлика от Франция, в 
Англия тя не е абсолютна, а се основа-
ва на уравновесеност на властта меж-
ду краля и неговите васали.32 От една 
страна, според разбиранията на юрис-
тите, владетелят се намира над зако-
на, като негов създател. От друга стра-
на, поданиците му очакват той също 
да спазва законовите норми. Разреше-
нието на този проблем идва с консти-
туционалната революция, представе-
на от Магна Харта (1215). Тя променя 

30 Джентри – съсловия на дребни английски 
нетитулувани аристократи (бел. прев.)

31 Genêt, J.-P. P. Chassaigne (CNRS) Droit et 
soiété en France et en Grande-Bretagne, XIIe-XXe 
siècles:  fonctions, usages et représentations, p.232

32 Blythe, J. Le gouvernement idéal et la 
constitution mixte au Moyen Âge, p. 9
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завинаги отношението между крал и 
закон в Англия. Нейно достижение е 
поставянето на кралската институция 
под закона. Клауза номер 39 е най-ва-
жната от целия документ. Според нея 
кралят има правото да налага запор 
или дори отнема правото на владение 
на всеки, без изключение според зако-
на за земята. Никой владетел не се ос-
мелява да се противопостави на този 
принцип.33 Правата, които кралят по-
лучава според този документ, са него-
ва привилегия. Това е набор от пра-
вомощия, които кралят е свободен да 
упражнява по собствена воля – избор 
на чиновници и издигане или сваляне 
на парламенти. Извън тези правомо-
щия, той се намира под закона. Както 
пише Брактън,34 „кралят е под Господ 
и под Закона“. За да бъдат изпълня-
вани кралските заповеди, владетелят 
трябва да даде добро основание на по-
даниците си, за да му служат и да му 
се подчиняват. Съществуват немалко 
33 Saul, N. cit., p. 24
34 Хенри от Брактън (1210-1268) е английски 
юрист, известен с произведението си De Legi-
bus et Consuetudinibus Angliae, а също и с идеите 
си за криминалното право. Пише за кралската 
власт, като според него единствения начин, 
по който трябва да бъде наричан владетеля, 
е крал. Повлиян от Декрета на Грациян, в 
своите текстове, той използва категории от 
римското право. Така смесва с английското 
право някои от идеите на римското право.

причини, поради които едните и дру-
гите се нуждаят от взаимна помощ. За 
благородниците и лордовете кралят е 
гарант на закона, който им дава соб-
ственост. С добро управление от него-
ва страна, те се наслаждават спокойно 
на приходите си и се обръщат към него 
само за разрешаването на спорове или 
търсят опека. По същия начин и кра-
лят има нужда от благородниците си, 
които са негови съветници, команди-
ри на войските му по време на война 
и основни агенти на неговото управле-
ние на локално ниво. Двете институ-
ции се нуждаят една от друга и се на-
мират във взаимна зависимост.

Авторите на правна литература от този 
период отбелязват, че кралят управля-
ва в името на „всеобщото благо“, а не 
действа според собствените си интере-
си. Само тиранинът може да действа 
по този начин, а по определение това 
е човек, който се намира над закона. 
Английският владетел се грижи за 
благоденствието на своите поданици 
и истинското измерение на неговата 
власт е справедливостта. Действие-
то за всеобщото благо е християнски 
принцип, а тиранията е престъпление 
срещу Бог. Важна роля в кралското 
управление има съветът, който кралят 
избира. Чрез неговата мъдрост владе-
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телят най-добре може да достигне до 
Божията повеля, от което зависи ка-
чеството на неговото управление.35

Смесената конституция
В по-късна юридическа формулиров 
Фортескьо36 отбелязва, че англий-
ското кралство е dominium regale et 
politicum – кралски и политически 
доминион. То има „смесена“ консти-
туция, което го различава от съседите 
му.37 Идеята за „смесената“ консти-
туция е стара идея. В най-общата си 
форма, тя свързва управлението на 
краля, аристократите и обикновени-
те хора. Позната още от Древна Гър-
ция, по времето на Омир, Платон и 
Аристотел, Полибий я пренася в Рим 
и открива в нея потвърждение за ус-
пеха и просперитета на града. Кулми-
нацията на своето развитие, теорията 
за смесената конституция достига при 
Цицерон. В ранното Средновековие, 
никой от класическите текстове не е 
достъпен на латински език, макар го-
лям брой коментари на автори, тра-
диции, феодални институции, да са 
сравними с идеята за смесеното упра-

35 Saul, N. cit., 25-26
36 Джон Фортескьо (1394-1480) е английски 
юрист, автор на De laudibus legum Angliae, 
трактат за английското право. През 1442 
става главен съдия в двора на Хенри VI
37 Saul, N. cit., p. 25

вление, никой не съставя теория или 
независима формулировка по тази 
тема.38 В началото на XIII век, точно 
преди превеждането на Политика, в 
писанията на английския юрист Бра-
ктън относно Църквата, в творбите на 
канонистите са дадени няколко забе-
лежителни формулировки за основа-
ването на монархията. Тя игнорира 
терминологията на теорията за класи-
ческата смесена конституция, макар 
нейните формулировки да показват 
сходство с нея. В момента, в който По-
литика става достъпна, политическа-
та реалност в Европа вече не отговаря 
на традиционната политическа тео-
рия. Мислителите на Средновековие-
то се занимават със сложния проблем 
да адаптират идеите на Аристотел към 
съвременната им реалност.39 Първият, 
който го прави, е Тома Аквински.

За по-голямата част от средновеков-
ните автори смесената конституция 
възприема идеалната форма на упра-
вление като един крал, ограничаван от 
общността на гражданите. Представа-
та за средновековния свят, собствения 
им опит, политическите наблюдения, 
усвояването на класическата теория 
и средновековните коментари оказ-
ват влияние върху средновековните 
38 Blythe, J. cit., p. 34
39 Blythe, J.cit., p. 26
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мислители, за да достигнат те до фор-
мулировката „смесена“ конституция. 
Малко от тях обаче използват този 
нов термин и предпочитат по-скоро 
да разискват границите на кралската 
власт.40

Фортескьо съживява различието меж-
ду кралско и политическо управление 
– идея, която е така важна за Тома 
Аквински41, и комбинирайки ги из-
гражда основата на доброто управле-
ние. Подобно на Аквински, Фортес-
кьо прилага своето определение към 
кралската власт и различава два начи-
на на изграждане на правото. Той не 
разглежда политическото управление 
като самостоятелна единица, а само в 
комбинация с кралското.42

40 Blythe, J.cit., p. 27
41  Blythe, J. cit., p.  91 – „Кралстването е най-добрата 
форма за управление на народа, стига да не е 
корумпирана. Но поради голямата власт, която се 
дава на краля, кралската власт лесно дегенерира 
в тирания, освен ако този, на когото тази власт 
е дадена не притежава перфектна моралност… 
Но перфектната моралност (добродетел) може 
да се открие при един малък брой хора“. За 
насилието и корупцията в средновековната власт 
по-подробно виж: Raynolds, S. Secular power and 
authority in the Middle ages В: Power and identity 
in Middle ages: essays in memory of Rees Davies.
42 Blythe, J. cit., 391-392 – „съществуват два вида 
кралства, като властта, която се упражнява в 
първото, се нарича на латински dominium regale, 
а другото се нарича dominium politicum et regale. 

По-късно теорията за смесената кон-
ституция става централен елемент при 
зараждането на модерната политиче-
ската мисъл. През XVI век много ан-
гличани мислят управлението по този 
начин – един крал-монарх, Камара на 
аристократичните лордове и Камара 
на демократичните общности. Теори-
ята достига своя апогей при формал-
ното приемане на модела на смесена-
та конституция от Чарлз I през 1642.43 
Това очертава бъдещото развитие на 
Англия като една от най-добре упра-
вляваните държави.

    Всички части в сайта Nauka.bg             

Разликата между двете е, че в първото кралят 
управлява народа си чрез закони, които самият 
той е разпоредил. И по този начин той може 
да наложи размера на данъците на народа без 
неговото съгласие. При втория вид кралят не 
може да управлява народа, освен чрез законите, с 
които самият той се съгласява. Така той не може да 
изисква данъци, с които народът не се е съгласил. 
Тази разлика е добре показана от Тома Аквински в 
книгата му Ad regem Cypri de regimine principunt.“
43 Blythe, J. cit., p. 22
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Последните пет столетия са сви-
детел на постоянните опити на 
различни империи от всички 

краища на света да наложат ако не ди-
ректната си власт, то поне влиянието 
си върху колкото се може повече те-
ритории. Има, обаче, един обширен 
район на света, където много от голе-
мите империи са изпробвали силите 
си, проваляли се и този провал повече 
или по-малко е коствал съществува-
нето им. Този район може най-общо 
да бъде наречен Централна Евразия 
и настоящата статия има за цел да на-
прави един обобщен преглед на опи-
тите на Големите да доминират над 
тази част от света.
Тъй като това не е обикновена статия, 
предназначена за публикуване в блог 
или в пресата, е нужно да започнем 
по-отдалеч и да изясним термините, с 
които ще се борави в текста по-долу. 
Ето защо, вместо увод, следващите ре-
дове ще отговорят на няколко основ-
ни въпроса, без които читателите (а и 
авторът) не биха могли да продължат 
по-нататък към същинската част.

Какво е Централна Евразия?
С термина Централна Евразия в на-
стоящата статия ще се разбират тери-
ториите, разположени между Черно 
море на запад и Тибет на изток. Те об-

хващат разнообразни по климат, пре-
димно планински райони, населявани 
още от дълбока древност от свободни, 
независими племена, кланове и родо-
ве, които трудно понасят съществува-
нето на централизирана държава и се 
стремят да запазят максимална въз-
можна автономия спрямо властовите 
центрове1. Защо Евразия? Тук искам 
ясно да отбележа, че терминология-
та няма нищо общо с евразийството, 
което е популярно идеологическо те-
чение в Русия, което се стреми да фик-
сира мястото на тази страна като мост 
между културите на двата континента. 
Настоящата статия възприема идеята, 
че Европа и Азия образуват един по-
голям комплекс не само в географско, 
но и в културно и политическо отноше-
ние. Излишно е да се навлиза в детай-
ли относно това как големите култур-
ни и политически процеси, започнали 
в единия край на Евразия, засягат це-
лия комплекс. Два христоматийни 
примера са формирането на Монгол-
ската империя и Великото преселение 
на народите, но има и безброй други, 
които също могат да бъдат посочени. 
Важното в случая е, че Европа и Азия 
са до такава степен свързани по меж-
ду си, че изкуственото географско де-

1 За съдържанието на термина „властови 
център“ виж по-долу

Гробище за Империи
Централна Евразия в политиката на Великите 

(1500-2012 г.)

Автор: Александър Стоянов

Статия от брой 46 на сп. “Българска наука”
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ление, наложено от европейците, има 
малко общо с действителността. Прие-
майки Евразия като факт, настоящата 
статия ще се фокусира върху нейната 
централна част, която през по-голяма-
та част от новата и най-новата история 
се оказва в периферията на големите 
империи.

Какво е империя?
Това е може би най-трудния въпрос в 
съвременната историография. Изпи-
сани са множество статии, сборници 
и монографии и доста от тях предла-
гат често противоречиви дефиниции 
и параметри, по които можем да от-
сеем империите от останалите поли-
тически формирования. Въпросите 
за размера, етническото многообра-
зие, експанзивността и идеологията 
са също толкова важни, колкото и са-
моопределянето на една държава като 
империя, както и начина, по който 
съседите й я възприемат. Отделно от 
това съществуват множество религи-
озни и лексикални особености, които 
няма как да бъдат прескочени. Лично 
аз съм противник на идеята, че вла-
стови и религиозни термини, които не 
са продукт на западно-евразийските 
култури2 трябва да бъдат превеждани 
и приравнявани към стандартите на 
2 Наричани най-често от нас българите – „Западна 
Европа“

тези култури. Веднага давам пример 
с опита на британците да унифицират 
китайските дворцови титли със своите 
или опита за приравняване на титлите 
„халиф“ и „император“. Всеки средно 
интелигентен човек знае, че два наро-
да могат да влагат коренно различно 
значение в, на пръв поглед, идентич-
ни термини, позиции или явления. 
Ето защо е трудно да се наложи еди-
нен стандарт за това кои държави са 
империи и кои не са. За да избегнем 
дълбоките и противоречиви дебри на 
научния спор, тази статия ще използ-
ва един по-свободен модел за „им-
перия“. Под империя от тук на сетне 
ще се разбират големите колониални 
държави, заместени през ХХ-ти век от 
т.нар. Велики Сили. За още по-голя-
мо улеснение ще изброим конкретни-
те държави – Великобритания, Русия 
(след 1917 г. СССР, след 1991 г. Руска 
федерация), Китай (империите Минг 
и Цин, република Китай и Китайска-
та народно-демократична република), 
Османската империя (след 1923 г. – 
Турция), Персия (след 1979 г. Иран), 
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САЩ3, Моголската империя4 (чието 
място днес се заема от Индия). Това, 
разбира се, не са единствените импе-
рии, но останалите подобни държави 
като Германия и Франция нямат ди-
ректно отношение към разглеждания 
проблем и няма да са предмет на на-
стоящата статия. Именно изброените 
по-горе държави ще са главните герои 
на нашата история и чрез развитието 
на тяхната политика спрямо Централ-

3 Въпросът за това дали САЩ е империя или 
не е много, много спорен, но е факт, че ако 
не институционално, то поне доктринално 
поведението на САЩ определено е имперско. 
Това, разбира се, е закономерно предвид размера 
и възможностите на тази държава. Бих бил 
повече от щастлив, ако тази статия се окаже 
стъпка напред в развенчаването на мита, че само 
държави, управлявани от император са империи.
4 Да не се бърка с Монголската Империя. 
Моголите (Мугали, Мугули) са потомци на 
армиите, подчинени на Чингиз Хан, които се 
заселили в Централна Евразия и по-специално в 
Афганистан. Империята на Моголите е създадена 
от Захир ад-Дин Мухамад Бабур, владетел на 
Кабул и потомък на Тамерлан през 1526 г. След като 
узбеките завладяват Самарканд, Бабур решава 
да насочи силите си към Северна Индия, където 
Делхийският султанат бавно се разпада. След 
битката при Панирпат (1526 г.), Бабур подчинява 
целия Делхийски Султанат. Потомците му Акбар 
и Аурангзеб ще разширят империята на юг и изток 
и през 1700 г. Империята на Моголите обхващала 
по-голямата част от днешна Индия. Империята 
е ликвидирана през 1858 г., когато земите й 
окончателно стават част от Британската империя. 

на Евразия ще проследим как точно 
опитите за контролиране на региона 
влияят на съдбата на империите.

Какво е „властови център“?
Без да претендирам за оригиналност 
или някаква форма на свръх иновация, 
смея да заявя, че терминът властови 
център не е повлиян от конкретно на-
учно изследване, а е плод на поредица 
от лични размишления върху пробле-
мите на геополитиката. Той е изклю-
чително подходящ, за да предаде ре-
алното състояние на политическата 
действителност в Централна Евразия. 
Какво имам предвид? Когато говорим 
за обширните територии между Чер-
но море и Тибет, където географските 
фактори правят комуникациите и ди-
ректния контрол трудно осъществими, 
се наблюдава тенденция за формиране 
на властови центрове, които се опит-
ват да наложат контрол над нестабил-
ната периферия около тях. Пример за 
това са поредицата от персийски ди-
настични империи, Моголската импе-
рия, както и държавите на грузинци, 
афгани и узбеки. Характерно за влас-
товия център е консолидирането на 
властта около един икономически и 
политически център, който се превръ-
ща в столица на формиращата се дър-
жава. Вследствие на богатствата и ре-
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сурсите, осигурени чрез този център, 
властимащите се заемат да разширят 
влиянието си за сметка на периферни-
те райони, които отстъпват по богат-
ство, брой на населението и наличие 
на организирани военни сили и адми-
нистративен апарат. Способността на 
властовия център да задържи опреде-
лено пространство под своя директен 
и индиректен контрол преминава през 
периоди на възход и падение, които 
често съвпадат с династични промени 
или изчезване на едни държави и за-
мяната им от други. От другата стра-
на на властовия център имаме пери-
ферията, съставена от разпокъсани 
автономни владения/племена, които 
се опитват да се противопоставят на 
домогванията на един или повече вла-
стови центрове. Тези племена/владе-
ния имат склонност да се превръщат 
във военно-политически ренегати, 
да се съюзяват със силите на деня в 
опит да извлекат максимална изгода 
или просто да запазят съществуването 
си. Когато налице е един географски 
фрагментиран регион, логично е да 
се формират множество властови цен-
трове и периферии, чийто мащаб ва-
рира в зависимост от човешките и ма-
териални възможности на замесените 
страни. Освен това, отделни властови 
центове могат да се окажат в ролята на 

периферия на по-големите от тях вла-
стови центрове. Този сложен йерар-
хичен комплекс превръща политиче-
ската ситуация в Централна Евразия 
в изключително проблематична и ха-
отична материя, чието правилно раз-
биране изисква полеви опит, сериозно 
наблюдение и детайлно познаване на 
местните традиции, вражди и обичаи. 
За да направи ситуацията още по-за-
плетена, освен комплекса от съподчи-
нени властови центрове и периферии, 
в Централна Евразия се наблюдава 
още един феномен, който е подчинен 
на свои собствени закони – погранич-
ните земи (The Frontier).

Какво е „погранични земи“?5

Терминът „Frontier” използван в ан-
глоезичната литература, за да обо-
значи територията, която се намира 
на ръба на цивилизациите, е изклю-
чително комплексен. Буквалният 
превод „граница“ е неподходящ, тъй 
като предполага една строго фикси-
рана зона от няколко километра, коя-
то разделя две държави. Погранични 
земи е далеч по-подходящ превод, тъй 
като предполага един по-обширен ге-
ографски и политически ареал. Пог-
раничните земи са феномен, който 
5 Виж приложените карти, които показват 
изменението на пограничните зони между 1400 
и 1900 г.
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обикновено се наблюдава в перифе-
рията на сбор от държавни формиро-
вания, на по-големи държавни обра-
зувания или на границата между две 
империи. Типичен пример за подоб-
ни зони са Мала Азия и Кавказ, кои-
то се формират като погранични зони 
през Средновековието в контекста на 
Арабо-Византийските конфликти. Ха-
рактерно за пограничните земи (или 
зони) е сливането на културните и по-
литически традиции на двете проти-
востоящи си държави/цивилизации. 
В горепосочените примери става въ-
прос за създаване на хибридни исля-
мо-християнски вярвания, както и на 
заемки и от византийската и от араб-
ската традиции в политиката и при-
месването им с местни практики. Така 
се формира един комплекс от тради-
ции, практики и идеи, които не могат 
да бъдат отделени едни от други и чес-
то са характеризирани като неорто-
доксални. За хората, живеещи в тези 
територии, е характерно чувството за 
независимост, както и формирането 
на специфичен начин на поведение, 
базиран на идеите за чест, справедли-
вост и кръвно братство. Пограничните 
земи са люлка на особен вид племена, 
чиято връзка се базира на общия ин-
терес и начин на живот и има малко 
общо с реално родство. Типичен при-

мер за това са казаците, които са про-
дукт на нуждата от създаване на дру-
жини от верни, целеустремени мъже, 
за които клетвата и побратимяването 
означават много повече от кръвното 
родство. Според най-новите теории, 
Османците се появяват именно като 
такава група, обединена от харизмата 
на Ертогрул и Осман6, а не от някакъв 
мним племенен произход. Тъй като 
Централна Евразия лежи в перифе-
рията на множество империи, голяма 
част от нея представлява една голяма 
погранична зона, където традициите 
на християнството, исляма в двете му 
основни форми, будизма и шаманизма 
се примесват в една уникална спойка, 
която формира характерен пограни-
чен етос7. Що се отнася до отношение-
то между програничните общества и 
държавите, на преден план изпъква 
стремежа на пограничниците да се от-
къснат от контрола на заобикалящите 
ги държави и империи. Това води до 
една своеобразна преходност на „вер-
ността“ на дадена погранична група 
6 Според историографската традиция, Ертогрул 
(1230-1281 г.) и Осман (1281-1324 г.) са първите 
бейове (бегове) на Османците, които завладяват 
малка територия в Северозападна Мала Азия, която 
се превръща в ядрото на Османската империя.
7 Термин, популярен в англоезичната 
литература, обозначаващ комплекс от социални 
и културни параметри, които определят 
характеристиките на дадено общество.
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към една или повече държави. Не е 
чудно тогава, че в два последователни 
конфликта едно и също погранично 
племе (или група) може да воюва на 
срещуположни страни, за да запази 
собствените си интереси. Тази флуид-
ност на верността прави окончател-
ното покоряване на тези групи доста 
сложно, тъй като прекалената агресия 
рискува да предизвика пренасочване-
то на пограничниците от влиянието на 
една сила към друга. Така, например, 
Русия, Османската империя и Персия 
са ту врагове, ту съюзници на народи-
те в Кавказ, в зависимост от това коя 
от останалите сили се стреми да нало-
жи властта си над целия регион.

Историята накратко
Комбинацията между мащабни пог-
ранични зони и множество имперски 
властови центрове предопределя по-
стоянното наличие на конфликти в 
Централна Евразия. Да се разкаже ис-
торията на Централна Евразия е непо-
силна задача за който и да е отделен 
изследовател. Ето защо следващите 
редове предлагат кратък обзор на ос-
новните събития, без да претендират 
за пълна изчерпателност. Историята 
на отделните империи и техните на-
следници е обект на множество моно-
графии, немалко от които са достъпни 

за българския читател. По-новите из-
следвания на англоезичната истори-
ография се фокусират по-скоро върху 
отделни социални политически явле-
ния, тяхното разбиране и интерпрети-
ране, докато по-старите трудове както 
на „западните“, така и на съветските 
историци са насочени към изчерпате-
лен разказ на събитията за сметка на 
по-малко анализи. Оптималният ва-
риант за всеки изследовател е да из-
ползва и двата типа изследвания за да 
получи по-пълна представа за хода и 
същността на събитията.

Сблъсъкът на Империите 1500 – 
1923 г.
Годината 1500 е един своеобразен во-
додел в историята на Централна Евра-
зия. Въпреки че тази година не носи 
особено значение за „западната“ циви-
лизация, за народите, населяващи зе-
мите между Черно Море и Тибет тя се 
оказва ключова. За какво става дума?
В началото на шестнадесетото сто-
летие, територията на Централна 
Евразия представлява една сложна 
плетеница от по-големи и по-малки 
държави, както и обширни терито-
рии, населявани от множество раз-
лични племена.8 Старите хегемони на 
отминаващото Средновековие са пре-

8 Виж картата за 1500 г. в Приложението
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дизвикани от издигащите се сили на 
Новото Време. Халифатът на Маме-
люците в Египет и Сирия все повече се 
приближава към своя край, изправен 
пред нарастващата мощ на османците. 
Последната голяма тюркска държа-
ва – Аккоюнлу9 (Федерация на Белите 
Овни) губи борбата с полунезависи-
мите племенни вождове, които отказ-
ват да следват повелите на султаните 
на Аккоюнлу. По на изток, последните 
остатъци от някога могъщата Тиму-
ридска10 империя попадат под ударите 
на узбеките. В тази нестабилна обста-
9 Федерацията на Белите Овни се появява 
като локална сила в началото на XV в. Като 
следствие от завоеванията на Тамеран (Тимур 
Ленг). Основният опонент на Аккоюнлу е 
другата туркменска федерация – Каракоюнлу 
(Федерация на Черните Овни). В продължение 
на половин век двете страни водят постоянни 
конфликти в северна Месопотамия и западен 
Иран. В крайна сметка султанът на Аккоюнлу 
– Узун Хасан (1453-1478 г.) надделява над 
своите опоненти, завладява Каракоюнлу и 
разширява държавата си, която в зенита си 
обхваща днешните Ирак, Кувейт, Армения, 
Азербайджан, Иран, части от Турция и Сирия.
10. Империята на Тимуридите е създадена от 
Тамерлан (Тимур Ленг) (1370-1405 г.) вследствие 
на поредица от кампании, които покриват земите 
от Делхи до Измир и от Волга до Персийския залив. 
Тимуридската империя изживява кратък разцвет 
през първата половина на XV в., но след смъртта 
на Шакрух (1405-1448) и Углуг Бек (1449-1450), 
империята се разпада на множество ханства, 
всяко от което претендира за върховенство.

новка изгрява звездата на двама мъже, 
които впоследствие ще станат близки 
приятели и съюзници. Единият е по-
следният пряк потомък на Тамерлан, 
а по майчина линия и наследник на 
Чингиз Хан. Другият е последният по-
томък на имамски шиитски род, който 
е династично свързан с повечето влас-
тващи фамилии в региона. И двамата 
имат тежко детство, изпълнено със за-
говори, бягства и несигурност. И два-
мата ще вдигнат падналите знамена 
на своите наследства и ще им прида-
дат нов блясък и значение. Първият се 
нарича Захир уд дин Мухаммад Бабур, 
родоначалник на Моголската динас-
тия. Другият – Абу Мустафар бин Сай-
дар ас Сафави ще остане в историята 
под името Исмаил I и ще се превърне 
в първия персиец, управлявал Персия 
от времето на Ахеменидите. 
Съдбата им е отредила различни пъ-
тища. След като узбеките, водени от 
султан Мухаммад Шайбани11 превзе-
мат Самарканд през 1500 г., младият 
Бабур отказва да води безсмислена 

11 Мухамад Шайбани (1500-1510) – владетел 
на Узбеките, който за кратко управлява 
Трансоксиана и Североизточен Иран. Загива 
в борба със шах Исмаил. Владенията му са 
наследени от чичовците му. Узбеките остават 
значителна сила в земите между Каспийско 
и Аралско море до средата на XVIIв., когато 
мястото им е заето от Казахите и Чагатаите.
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война за старото тимуридско наслед-
ство и решава да потърси съдбата си 
другаде. Съдбата изглежда си знае 
работата и няколко години след като 
Бабур укрепва властта си над южен 
Афганистан, тигърът12 открива своята 
плячка. Делхийският султанат13, упра-
вляван през последните век и полови-
на от династията Лоди запада, разкъс-
ван от междуособици. Бабур събира 
малка, но опитна армия, въоръжена с 
аркебузи и оръдия и нахлува в Индия. 
Осланяйки се на по-многобройните си 
сили, Сикандер Шах Лоди пресреща 
силите на Бабур. Последвалата битка 
при Панирпат (1526г.) се превръща 
в едно от най-значимите събития не 
само в историята на Индия, но и на 
Евразия като цяло. Победата на Бабур 
е категорична, династията Лоди е лик-
видирана, а на нейно място се въздига 

12 Бабур е прякор, който води произхода си от 
персийската дума бабр (тигър)
13 Делхийският султанат е мюсюлманска държава, 
разположена в централните части на Северна 
Индия със столица Делхи. Издига се през Късното 
Среновековие като водеща военно-политическа 
сила на Индийския субконтинент. През 1399 г. 
Тамерлан превзема Делхи и опустошава града, но 
въпреки този тежък удар султаната се съвзема 
под управлението на династията Лоди. Към края 
на XV в. политиката на династията настройва 
местните елити срещу тях. Победата на Бабур при 
Панирпат е последният удар, който слага край 
на вече разклатената власт на династията Лоди.

нова империя, която ще властва над 
Индия, Афганистан и Пакистан през 
следващите три столетия.

Исмаил използва дезинтеграцията на 
Аккоюнлу за да консолидира своята 
собствена власт в южен Азербайджан 
и Северозападен Иран. Залагайки на 
мобилността и религиозния фанати-
зъм на своите тюркмени-казълбаши 
(„червени шапки“), Исмаил започва 
една война, която ще трае до края на 
живота му. Отслабените сили на Акко-
юнлу не представляват особена преч-
ка за армията на Сафавидите14. Истин-
ският опонент се оказват османските 
армии, водени от своя султан Селим 
I. Османците вече са изградили най-
голямата и опитна армия в Евразия, 
която, към онзи момент, няма екви-
валент по бойните полета. Въоръже-
ни с огнестрелни оръжия и оръдия, 
османците лесно се справят с предим-
но кавалерийската армия на персите. 
Религиозната ярост на еничарите все 
още не отстъпва на тази на казълба-
шите, но тюркмените са надиграни и 
като дисциплина, и като въоръжение 
от „слугите на Портата“. Битката при 
Халдиран (1514г.) и последвалите ня-
колко десетилетия войни завършват в 
полза на османците. Персите губят Ме-
14 Династията на Исмаил, която ще управлява 
Персия до 1721 г.
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сопотамия и Азербайджан, изоставяй-
ки столицата си в Табриз за по-отда-
лечения и защитен Исфахан. Въпреки 
тези неуспехи, Исмаил успява да на-
несе поредица поражения на узбеки-
те, както и на владетелите в Източна 
Персия (Херат, Хвазрим и Бухара) и 
Балуджистан. По този начин Сафави-
дите компенсират загубеното на запад 
с експанзия на изток. До смъртта си 
Исмаил и Бабур остават съюзници, но 
постепенно империите им се противо-
поставят както на религиозна15, така и 
на политическа основа16.

Междувременно западните предели 
на Централна Евразия постепенно по-
падат под властта на третата голяма 
ислямска династия на епохата – Ос-
манците. След победите над Сафа-
видите (1514) и Мамелюците (1517), 
Османската империя подчинява Ме-
сопотамия, Сирия, Палестина, Египет 
и Хеджаз. Следващи експедиции при 
управлението на Сюлейман I Кануни 
поставят Йемен и Еритрея под осман-
ска власт. По същото време борбата с 
Персия продължава и след поредица 
от конфликти османците фиксират 
границата далеч на изток в предели-
те на днешен Иран. Едва след 1600 г., 
15 Сафавидите са шиити, а Моголите – сунити.
16 Двете империи си оспорват властта над 
Афганистан.

вследствие на икономическите и воен-
ни проблеми на османците, Сафавиди-
те, в лицето на Аббас I, успяват да от-
върнат на удара, завладявайки части 
от Месопотамия и Азербайджан. След 
1630 г. Османците поемат инициати-
вата и според мира от 1638 г. Сафавиди 
и Османци установяват граница, която 
в общи линии ще остане непроменена 
до 1920 г. По същия начин се развива 
и конфликтът между Сафавиди и Мо-
голи. Борбата е за властта над Канда-
хар, който контролира основния път 
между Индия и Персия. Градът сме-
ня собственика си много пъти между 
1600 и 1700 г., но като цяло остава в 
ръцете на Моголите.

На северозапад от разглежданата по-
горе зона се появява нов регион, който 
се превръща в цел на редица импер-
ски апетити. Казвказ и северното Чер-
номорие стават арена на поредица от 
конфликти между трите големи сили 
на западната степ – Османците (заед-
но с техните татарски васали), Поспо-
литажеч17 и Московското царство. 

17 Голяма източноевропейска държава, 
която представлява персонална уния между 
кралство Полша и Великото херцогство Литва. 
Двете държави са династични свързани от 
началото на XV в., а унията става официална с 
договора от Люблин (1569 г.). Посполитажеч 
(или Жечпосполита) обхваща териториите на 
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Трите държави и техните локални съ-
юзници се вплитат в поредица от кон-
фликти, които, с редки прекъсвания, 
продължават чак до 1783 г., когато 
Русия анексира Кримското ханство и 
слага край на османското присъствие 
в северното Черноморие. 

По подобен начин се развива и кон-
фликтът в Кавказ. Там до 1721 г. ос-
новните опоненти са Османската и 
Сафавидските империи, които си ос-
порват върховенството над местните 
държавици и племена. След 1721 г. Ру-
сия също се включва в надпреварата 
за Кавказ. Процесът на присъединя-
ване и усвояване на Кавказ се оказва 
изключително бавен и труден за Русия 
и остава неразрешен въпрос в руската 
външна политика и до ден-днешен.
Един последен и по-малко популярен 
фронт между империите и погранич-
ните земи се намира на териториите 
източно от Аралско море и северно 
днешните Полша, Литва, Латвия, Беларус и 
Украйна. Макар и да е една от големите сили 
на своето време, мощта на Посполитажеч 
запада заради вътрешните конфликти между 
изборните крале и големите магнати (шляхта). 
След 1700 г. Посполитажеч започва да губи 
големи дялове от територията си за сметка на 
Русия, а по-късно и на Австрия и Прусия. През 
1795 г. се случва последното от Трите Деления 
на Посполитажеч, чиято територия е изцяло 
поделена между Русия, Прусия и Австрия.

от Тибет. Тези земи, част от „Пътя на 
коприната“, от векове са спорна зона 
между степните вождове, монголските 
ханове и владетелите на Китай.  След 
краха на династията Юан18 през 1368 
г., новата китайска династия Минг се 
заема да се разправи с монголските си 
предшественици. Поредица от експе-
диции ликвидират последните гнезда 
на юанска съпротива и поемат по ста-
рия караванен път северно от пустиня-
та Гоби. Тук китайците се сблъскват с 
узбеките, чагатаите и ойратите, които 
парират опитите на Пекин да разпрос-
тре властта си на запад. Паралелно с 
това ресурсите на Китай се хабят в без-
плодна война с Виетнам, скъпострува-
щите експедиции на Зенг Хе, както и 
за грандиозните строителни проекти 
на император Йонгле19, Експанзията 

18 Монголската династия Юан (1271-1368) 
управлява Китай от разпадането на монголската 
империя до бунта на Минг. По времето на династията 
Юан Китай достига най-големия си териториален 
размер, съчетан с отворена икономика и 
силно чуждестранно влияние. Последните два 
фактора сериозно допринасят за последвалата 
затвореност по времето на империята Минг.
19. Императорът Йонгле (1402-1424 г.) е брат на 
първия император от династията Минг – Хонгву. 
Светското му име е Чу Ди и до 1402 г. служи 
като управител на Пекин. След като организира 
заговор, Чу Ди сваля своя племенник и сам заема 
трона, като мести столицата от Нандзин обратно 
в Пекин и построява прочутия „Забранен Град
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на запад е окончателно изоставена, 
след като в средата на XV в., степни-
те племена нанасят поредица от по-
ражения на китайските армии и дори 
пленяват един от императорите. Пос-
ледвалият период на затвореност на 
Китай продължава чак до края на XVII 
в., когато новата манчуйска династия 
Ци отстранява империята Минг. За 
разлика от своите предпазливи и за-
творени предшественици, императо-
рите от Ман Чу се заемат с активна и 
агресивна политика на запад. Тибет 
е подчинен, заедно с днешна Монго-
лия. Степните племена на ойратите са 
сломени, а калмиките са принудени 
да се изселят на запад, към земите на 
долната част на Волга, където се пре-
връщат в несигурни съюзници на Ру-
сия. Мощта на Ци остава неоспорима 
до средата на XIX в., когато поредица 
от войни с Великобритания, Франция, 
Русия и Япония разкриват слабостта 
на империята. Въпреки това, Китай 
продължава да владее Монголия и 
Тибет до 1912 г., когато империята е 
заменена от република и двете тери-
тории се отделят като самостоятелни 
държави.

Осемнадесетото столетие носи значи-
телни промени в отношението на им-
периите към пограничните области и 

по-малките властови центрове. Докато 
Османската и Персийската империи 
постепенно залязват, Русия започва 
да се издига като най-силната държа-
ва в Централна Евразия. Използвайки 
своята по-модерна армия, както и до-
бре развитата система от погранични 
укрепления, известна като „засечни 
черти“20, Русия започва да навлиза все 
по-дълбоко в степите на Евразия. След 
като подчинява калмиките21 в начало-
то на века, Русия се заема с подчиня-
ването на татарите от Крим, както и 
на техните братовчеди – ногаите. До 
20 Система от валове, ровове и фортове, които 
пресичат откритите равнини на Русия. За първи 
път подобна система от укрепления е използвана 
срещу татарите през XIV-XV в., в областта 
Тула. По-късно с изместване на границата 
на юг, най-значителната „засечна черта“ 
става Белгородската. През XVIII в. подобни 
укрепления се появяват и източно от река Урал за 
да защитават новите руски владения от Казахите, 
узбеките и другите племена, населяващи 
земите между Каспийско и Аралско море.
21. Калмиките са най-силното не-монголско 
племе в Централна Евразия. Силата им нараства 
след 1600 г., когато постепенно се обединяват в 
нещо като конфедерация от кланове със свой 
хан. Калмиките започват да воюват с всички 
племена от монголското семейство, което им 
печели прозвището „страшилище за монголите“. 
Москва предвидливо си осигурява тяхната 
васална зависимост и често ги използва във 
войните си с ногаите и кримските татари. 
Калмиките играят важна роля в кампаниите не 
Петър I в северното Причерноморие и Кавказ.
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края на XVIII в. Русия си е осигурила 
властта над земите северно от Кавказ 
и западно от река Урал. Войните с На-
полеонова Франция забавят процеса 
на усвояване на степта, но след 1815 г. 
той започва с нова сила. Въпреки това, 
решителният пробив в Централна Ев-
разия е направен след неуспешната 
Кримска война (1853-1856 г.), когато 
степта остава единствената достижи-
ма цел за руската външна политика. 
Александър II насърчава експанзията 
и до 1870 г. Русия подчинява всички 
земи северно от Иран и Афганистан. 
Паралелно върви и експанзията в 
Кавказ, където Грузия сама се присъ-
единява към православната империя, 
последвана от завзетите след 1825 г. 
Армения и Азербайджан. Съпротива-
та на персите е слаба, но османски-
те сили в Трабзон и Ерзерум оказват 
постоянна съпротива. Едва след Ру-
ско-Турската война от 1877-78 г. Русия 
постига пробив в Кавказ за сметка на 
отстъпките, направени от териториите 
на балканските държави, сред които и 
България.

Паралелно с руското проникване, в 
Централна Евразия се появява още 
една колониална империя – Вели-
кобритания. До края на XVIII в. Бри-
танското присъствие се отличава с 

доминиране на морските пътища, но 
след Наполеоновите войни, експанзи-
ята по суша също се активизира. На-
расналата британска сухопътна мощ, 
съчетана с все по-бързо развиващата 
се военна техника позволяват на ан-
гличаните, използвайки сравнително 
малки по численост сили да се справят 
с големите армии на индийските вла-
детели. Паралелно с това, британците 
рекрутират все повече местни войни-
ци, наричани „сепои“, които обучават 
по „европейки“ образец и използват в 
своите войни не само в Индия, но и в 
останалите части на света.22 Британ-
ската власт достига своя зенит е през 
1858 г., когато Източно-индийската 
търговска компания и нейните владе-
ния в Индия са обявени за неотменна 
част от британската корона. За упра-
влението на Британска Индия (която 
включва днешните Индия, Бангла-
деш, Мианмар и Пакистан) е назначен 
вицекрал, чийто мандат се регулира 
от парламента и кралицата. След като 
завзема Пакистан, Британия влиза в 
пряк конфликт на интереси с Русия, 
наречен „Голямата Игра“. Двете стра-
ни превръщат Афганистан в буферна 
зона на своите интереси, особено след 
Кримската война. Опитите на британ-
ците да подчинят и Афганистан като 
22 Тази практика достига своя разцвет по 
време на Първата Световна война.
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превенция срещу по-нататъшно руско 
разширение към Индия се оказват на-
празни. Като компенсация, вицекра-
лете успяват трайно да неутрализират 
опитите на руснаците да се настанят в 
Тибет. Така към 1905 г., когато Русия и 
Великобритания се сближават в рам-
ките на Антантата, в Централна Ев-
разия е постигната патова ситуация, 
допълнена от разпределените зони на 
влияние в Персия.23

Първата Световна война донася зна-
чителни изменения в разпределение-
то на силите в Централна Евразия. 
Рухването на Османската империя 
след 1920 г. води до обособяването на 
свободни зони в Сирия, Палестина, 
Месопотамия и Кавказ. Великобрита-
ния успява да си осигури по-голямата 
част от тези територии, които са й пре-
дадени под формата на мандати от но-
восъздаденото Общество на Народите 
(ОН). Единствено дневните територии 
на Сирия и Ливан минават под френ-
ски контрол. Ситуацията в Кавказ е 
малко по-различна. Там грузинци, ар-
менци и азербайджанци се опитват да 
се възползват не само от разпадането 
на Османската империя, но и от граж-
данската война в Русия. Когато след 
23 Британската зона на влияние включва 
областта Балуджистан и пролива Ормуз, 
докато руската зона се простира по 
южното крайбрежие на Каспийско море.

1919 г. Червената армия постига успех 
над „белите“ царисти, опитите на кав-
казките републики да запазят незави-
симостта си са осуетени от успехите 
на комунистите. Впрочем, същото се 
случва и в земите между Каспийско и 
Аралско море. В крайна сметка, към 
1923 г. Съветският съюз поставя всич-
ки централно-евразийски територии 
на Руската империя в свои ръце. Ве-
ликобритания също си осигурява ста-
билност в своите нови владения, но, 
както се оказва в последствие, локал-
ните процеси, задвижени от идеите на 
национализма и панарабизма, остават 
неподвластни на имперските сили.

Къде останаха „местните“?
Както видяхме от краткия исторически 
екскурз, Централна Евразия не прес-
тава да е арена на имперско противо-
поставяне в продължение на повече от 
400 години. Османци, перси, руснаци, 
китайци и англичани си оспорват вър-
ховенството на региона посредством 
директен контрол или налагане на ва-
сална зависимост на местните държа-
ви и племена. Противно на масовата 
представа, местните държави и пле-
мена не са пасивни участници в този 
процес. Както вече посочихме в увод-
ната част, местните елити, владетели 
и кланови вождове се опитват всячес-
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ки да избегнат поставянето си под за-
висимостта на големите империи. За 
целта те използват всякакви диплома-
тически и военни комбинации, кои-
то понякога изглеждат нелогични от 
дистанцията на времето, но в момен-
та си на приложение отразяват опти-
малната възможност на различните 
геополитически играчи.

Основната част от населението на Цен-
трална Евразия се състои от номадски 
или полу-номадски общества, чиято 
социална и политическа структура се 
базира на децентализацията. Клано-
вите структури се подчиняват на по-
строги вътрешни правила, но връз-
ката между отделните кланове в едно 
племе е доста свободна, което често 
води до флуидност на верността към 
племенните вождове. Някои от тези 
общности успяват с времето да крис-
тализират в по-сериозни структури, в 
които се оформят различни форми на 
придворен живот и мобилна админи-
страция, която носи някои от чертите 
на своя еквивалент при уседналите на-
роди, но се отличава на базата на соци-
алните и културни характеристики на 
номадите. Забележете, не бива ведна-
га да поставяме оценки като „назадни-
чави“ или „изостанали“. Тук терминът 
„различни“ най-добре обрисува реал-

ното положение на нещата. Това, кое-
то тази статия оспорва, е поставянето 
на етикети за изостаналост и неадек-
ватност. Факт е, че номадските и по-
лу-номадските племенни и държавни 
структури често съществуват стабилни 
в продължение на повече от 200 годи-
ни, постижение с което доста държави 
в Европа не могат да се похвалят. В та-
къв случай, редно ли е да твърдим, че 
тяхната структура е „по-лоша“ или „по-
изостанала“ от „европейските“. Също-
то се отнася и до маниера за водене 
на война, който тези народи следват. 
Факт е, че народите на Централна Ев-
разия по-трудно усвояват огнестрел-
ното оръжие. Доскоро това се тълку-
ваше от „западната“ историография 
като принцип на изостаналост. Малко 
по-задълбочено разглеждане на про-
блема ни показва, че тромавите, теж-
ки и бавно-стрелящи мускети, използ-
вани от европейците до средата на XIX 
в., са напълно непригодни за употреба 
от конски гръб. В това се убеждават 
самите „западняци“ още през XVII в., 
когато по време на Тридесетгодиш-
ната война експериментите с конни-
ца, въоръжена с мускети и карабини 
се оказват неплодотворни. Едва след 
техническата революция в средата на 
XIX в., когато патронът заменя сачми-
те, а пушките с нарез и самозареждащ 
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се механизъм изместват зареждащите 
се през дулото мускети, използването 
на огнестрелно оръжие от конски гръб 
става практично. Тези оръжия бързо 
са въведени в кавалерийските части 
на имперските сили, но тяхната изра-
ботка и закупуване са отвъд възмож-
ностите на степните народи, които са 
лишени от постоянни индустриални 
средища и богата финансова база за-
ради естеството на географските и со-
циални фактори, които доминират в 
Централна Евразия. В този смисъл, 
въздействието, което климатът и гео-
графията оказват върху развитието на 
един народ не бива да се подценява и 
би следвало да се включва във всяко 
сериозно обяснение за техническото 
и социо-политическото състояние на 
един народ във всяка една епоха.24

Трудно ще е да проследим в детайл 
всички конфликти, в които местното 
население взема страната на тази или 
онази имперска сила с цел да балан-
сира влиянието им в съответната част 
на Централна Евразия. Въпреки това, 
можем да установим определени мо-
дели, по които действат някои от по-
големите племена и ханства. На първо 
място, не може да не започнем с най-
стабилната и сериозна „номадска“ 
държава в Централна Евразия – крим-
24 Този казус е подробно разгледан в книгите 
„Пушки, вируси и стомана“ и „Колапсът“

ското ханство. То е създадено някъде 
в средата на XV в., в хода на разпада-
не на Златната Орда от династията на 
Гираите, които са по-малък клон на 
чингизидската династия, която власт-
вала в Златната Орда след отпадането 
й от големия Монголски улус. Крим-
ското ханство започва съществуването 
си в един бурен период на конфликти 
със всичките си съседи. Казанското и 
Астраханското ханство оспорват пре-
тенциите на Гираите за наследство на 
Златната Орда, докато от запад Литва, 
подпомагана от Полша започва да се 
разширява в източна Украйна. Крим-
ското ханство успява да се съхрани в 
тази враждебна среда и дори преми-
нава в контра настъпление в няколко 
случая. Въпреки това, опонентите са 
прекалено много и Гираите правилно 
оценяват нуждата от повече съюзници 
и покровители. За тяхно щастие, та-
къв се явява в лицето на засилващата 
се Османска империя. След като фло-
тът на Мехмед II Фатих (1446-49;1451-
1481) завладява генуезките приста-
нища в Крим през 1470-те, Гираите 
решават да дадат васалната си вярност 
на султана, в замяна на което получа-
ват военна подкрепа от Истанбул. Ос-
манците изпращат поредица от експе-
диции, които подчиняват Бесарабия 
и Йедисан, отблъсквайки литовски-
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те домогвания. През следващите 300 
години кримските татари ще останат 
най-верният съюзник на османците, 
а след като Русия завладява ханството 
им през 1783 г., доста от тях се изсел-
ват и са преселени от османските вла-
сти в днешна Добруджа. Но защо ста-
ва така? Защо, за разлика от толкова 
други народи на Централна Евразия, 
татарите от Крим никога не предават 
своите господари? Обяснението всъщ-
ност е много просто – Черно море. Да, 
правилно, причината е географска. 
Кримското ханство е уникално с това, 
че, за разлика от останалите племен-
ни и държавни образования, същест-
вуващи в периферията на империите, 
то си има море, което да го отделя от 
империята-съюзник. По този начин 
татарите нямат пряк досег с османци-
те25 и между двете държави не същест-
вува конфликт на интереси. Нещо по-
вече, османците съвсем целенасочено 
поддържат автономията на кримските 
татари и ги насърчават да водят актив-
на външна политика. По този начин 
османските търговски интереси оста-
ват защитени, а големите пристанища 
Кафа и Кереч са предпазени от чужди 
нашествия.
25 Единствената граница между двете държави 
е по кримското крайбрежие на Черно море, 
където османците контролират трите основни 
пристанища – Кафа, Кереч и Азак (Азов).

За разлика от татарите, останалите 
държави и племена в Централна Ев-
разия не могат да се похвалят с подоб-
ни добри отношения със своите сюзе-
рени. Народите в Кавказ, например, 
постоянно лавирали между Османска-
та империя и Персия, а след това се 
обърнали и към Русия, когато и тя се 
включила в надпреварата. Народите, 
населяващи земите между Каспийско 
и Аралско море освен че враждували 
помежду си, били притиснати от агре-
сивната политика на Персия, Русия и 
Китай. Това се усетило особено силно 
през 1740-те години, когато и трите 
империи били в настъпление за смет-
ка на пограничните народи. Въпреки 
това казахи, узбеки, ногаи и чагатаи 
съумели да отбият напора на импер-
ските сили и едва след 1820 г. Русия 
успяла да направи решителен пробив 
и да се разшири, покорявайки целия 
регион, заемащ древните провинции 
Бактрия и Трансоксиана. Както вече 
споменахме, единствено афганите ус-
пели да се изплъзнат от натиска на 
разширяващите се империи. Това се 
дължало колкото на упоритостта на 
афганите, толкова и на географските 
особености на тяхната родина. Както 
съвременната практика показва, пла-
нинските ридове на Афганистан са се-
риозно препятствие за логистиката и 
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на най-модерните армии. Можем само 
да гадаем какви усилия са изисквали 
експедициите в тези територии през 
XIX в., а още повече – през XVIII-ти. 
Всъщност, Афганистан е покорен за 
последно от Надир Шах26 през 1738 
г., и то само защото половината аф-
гани вече се биели на негова страна. 
Преди това афганите се намирали в 
полу-васална зависимост от Моголи-
те, които използвали планинските ко-
нници по време на своите кампании 
в Бенгал и платата Декан. След смър-
тта на Аурангзеб Аламгир27 (1658-1707 
г.), властта на моголите постепенно 
отслабнала. През 1721 г. именно аф-
ганите гилзаи донесли гибелта на Са-
фавидската империя. Две десетилетия 
по-късно, след смъртта на Надир, Аф-
ганистан се превърнал в независимо 
кралство, където владетелите и пле-
менните вождове подели постоянна 
борба, така характерна за центъра и 

26 Наричан „Последния велик завоевател на 
Азия“, Надир (1736-1747 г.) се издигнал по 
времето на разпадането на Сафавидската империя 
(1721-1728 г.) Надир събрал огромна армия с 
която обединил Иран, завзел Афганистан, Оман 
и Кавказ и изтласкал османците от Месопотамия. 
След смъртта му империята се разпаднала, 
тъй като разходите, генерирани от кампаниите 
на Надир се оказали непосилни за хазната.
27 Моголски император, син на Шах 
Джахан и Мунтаз Махал. По  негово време 
Моголската империя достига своя зенит.

перифериите.

Въпреки крайния успех на имперските 
сили, пограничните държави и племе-
на устояли повече от триста години на 
постоянния натиск на своите съседи. В 
този смисъл, виталността и практич-
ността на техните модели на управле-
ние не бива да се подценява. Въпреки 
всичко, краят на Първата Световна 
война поставил начало на една нова 
епоха – на национализма и суверен-
ните държави, поддържана от устава 
на ОН и стремежите на всеки народ да 
се сдобие със своя държава. Този стре-
меж заменил пограничното упорство 
и съпротива и въоръжил народите на 
Централна Евразия с ново средство за 
борба. Триумфът на империите се ока-
зал мимолетен.

Възход и падение на Великите 
Сили  1923 – 2012 г.
Годината 1923-та бележи няколко ва-
жни етапа от развитието на междуна-
родните отношения. На първо мяс-
то, Съветският съюз окончателно се 
утвърдил като наследник на Руската 
империя. Паралелно с това започват 
преговори за сътрудничество между 
Съветите и Ваймарската република. 
Пак по това време в „Близкия Изток“ 
арабите подемат борбата си за отхвър-
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ляне на британското и френско коло-
ниално присъствие, а евреи-пресел-
ници от Русия строят масово първите 
кибуци в Палестина. Едно е ясно – ре-
шенията на Версайските договори не 
удовлетворяват нито победителите, 
нито победените и доста хора търсят 
реванш.

Последните 90 години са изпълнени 
с толкова много събития, че спокойно 
могат да съперничат на изминалите 
900. Ето защо отново ще предложим 
един по-повърхностен прочит на съ-
битията. Целта в случая не е да анали-
зираме изхода от множеството войни 
или дипломатически конференции, 
нито да проследим в детайл зараж-
дането на различните нелегални ор-
ганизации, които променят облика 
на Централна Евразия. Идеята е да се 
опитаме да отгатнем как става така, че 
след около век под властта на импери-
ите, народите на Централна Евразия 
намират начин не само да се освобо-
дят (повече или по-малко) от опеката 
на големите, но дори и да контраата-
куват по неподозиран начин.
На първо място, всичко се корени 
в надценяването на Великите сили. 
Както доста от съвременните проуч-
вания показват, Първата Световна 
война сериозно изцежда ресурсите на 

част от страните победителки (най-
вече Великобритания и Франция) и 
отваря мястото за издигане на нови 
и амбициозни сили (Япония и Ита-
лия). САЩ остават сравнително неза-
сегнати, а военно-временните нужди 
служат като страхотен стимул за пре-
зокеанската икономика. СССР от своя 
страна започва да гради всичките си 
политически и икономически струк-
тури, базирайки се на доста заемки от 
имперския период, но изменяйки ги 
по начин, който заблуждава за висока 
доза оригиналност.

Световната икономическа криза от 
1929 г., позната като Голямата депре-
сия отвлича вниманието на Великите 
Сили и на обществата като цяло от про-
дължаващите процеси, свързани с на-
ционализма и сепаратизма. Народите 
на Централна Евразия  започват да 
търсят път за осъществяване на свои-
те цели. Докато в Индия Ганди призо-
вава за безкръвна революция на мир-
ните протести, арабите започват да 
формират своите тайни организации, 
чиято цел е да се преборят не само с 
присъствието на империите в региона, 
но и да се противопоставят на еврей-
ските заселници и техните собстве-
ни тайни организации, сред които на 
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преден план излиза „Агана“28. Британ-
ските власти не остават слепи за тези 
движения, но империята им е прека-
лено отслабена за да може да действа 
активно. Вместо това службите на Не-
гово Величество залагат на тактиката 
„разделяй и владей“ като подпомагат 
едновременно и араби, и евреи и съще-
временно извършват публични арести 
и от двете страни с цел да замажат по-
ложението. За щастие на британците, 
до Втората Световна война нито една 
друга велика сила няма особени инте-
реси в региона (освен, може би, Фран-
ция) и английската политика успява 
поне на повърхността да уталожи не-
щата. Това, което британците не осъз-
нават, е че евреи и араби ги използват 
също толкова ловко, колкото сами-
те те са насочвани едни срещу други. 
Субсидиите и оръжието се взимат на 
драго сърце, но връщаната в замяна 
преданост е само грим, предназначен 
да скрие истинското лице на тайните 
организации и техните цели. Между-
временно, СССР продължава да затяга 
контрола си над своята зона на влия-
ние. Новият съветски вожд – Сталин 
започва програма на брутално разме-

28 Агана е една от първите тайни организации на 
евреите в Палестина. От редовете й произлизат 
повечето генерали на израелската армия след 
1948 г. Агана се превръща в базата, върху която 
се изграждат израелските сили за сигурност.

стване на цели етнически групи в раз-
личните краища на централна Евра-
зия. Милиони губят не само домовете, 
но и живота си, а истинските мащаби 
на този подмолен геноцид тепърва 
чакат своето разкритие. Паралелно с 
разместванията, започват строежи-
те на поредица от секретни градове, 
в които съветската научна мисъл раз-
работва всички сфери на техническия 
прогрес. Освен това, териториите на 
т.нар. Среден Изток се превръщат и в 
удобни места за настаняване на поли-
тически затворници, макар Сибир да 
си остава предпочитаната дестинация.
Втората Световна война приковава 
вниманието на цялото човечество, 
но след като изхода й става ясен към 
1943 г., започват разгорещени дебати 
за това как да се преразпредели света 
след това. Ялтенската конференция е 
повратна точка в този процес, който 
вече е започнал с окупирането на Иран 
от съветските и британски сили с цел 
„превенция от евентуална фашистка 
атака към нефтените полета на Пер-
сийския залив“. След 1944 г. дебатът 
се фокусира все повече върху Европа и 
Далечния Изток и Централна Евразия 
остава някак в периферията на раз-
говорите. Едва след подписването на 
Парижкия мир през 1947 г. нещата се 
променят. Тук се налага да направим 
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малко отклонение.

Втората Световна война носи една 
много важна промяна за света. Тя 
ликвидира концепцията за Концерт 
на Великите сили и налага двуполюс-
ния модел като водеща геополитиче-
ска матрица за следващите 50 години. 
Британската и Френската колониални 
империи, макар да излизат от война-
та като победители, започват бързо да 
вървят към своята гибел. Причината? 
По време на самата война двете стра-
ни фокусират всичките си ресурси в 
Европа и Северна Африка, което оз-
начава че останалите им колонии са 
оставени без сериозен контрол. Нещо 
повече, част от тях попадат под уда-
рите на Оста (като например Френски 
Индокитай, Алжир и Тунис), а други 
са принудени да поемат голяма част 
от военно-временното бреме (като на-
пример Индия, Канада и Австралия). 
Съответно, тези територии настояват 
за политически компенсации,  голяма 
част от които на първо време са им от-
казани. Това води до изостряне на от-
ношенията между империите и част от 
техните колонии и ускорява процеси-
те на деколонизация. До 1960 г. почти 
всички колониални владения на Вели-
кобритания и Франция се превръщат в 
самостоятелни държави. В някои слу-

чаи, като например Виетнам, се стига 
до кръвопролитни конфликти. Този 
процес подминава САЩ и СССР, пора-
ди простата причина, че и двете страни 
нямат колонии и доминиони, а упраж-
няват директен контрол върху всяка 
територия под тяхно владение. Съз-
далият се политически вакуум трябва 
да бъде запълнен и по логиката на ге-
ополитическата инерция, двете „свръх 
сили“ се заемат с тази нелека задача. 
Първата точка на конфронтация ста-
ва Европа, където Сталин настоява за 
своя лъвски пай. В крайна сметка по-
лучава каквото иска – 2/3 от Европа 
са затворени зад „Желязната завеса“. 
След като Гърция и Турция са преда-
дени на Съюзниците, САЩ и СССР се 
преместват далеч на изток към Корея, 
за да уредят поредния спор. В крайна 
сметка до решение се стига едва през 
1959 г., с края на Корейската война, 
която води до изкуственото разделяне 
на един народ, живял в единство пове-
че от 2000 години. Следващата стъпка 
е Виетнам, където след две десетиле-
тия на конфликти, Виетконг се налага 
над „демократичния“ режим, поддър-
жан от САЩ и Франция. По същото 
време Мао Дзе Дун поставя основите 
на КНР, с което запечатва Далечния 
Изток като твърдина на комунизма.
Но да се върнем към Централна Евра-
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зия. След изтеглянето на британците, 
там се случват две основни неща. Пър-
во, гузната съвест на „европейците“ 
предизвиква създаването на Израел. 
Второ – схемите на панарабизма не 
се осъществяват и региона е поделен 
между множество изкуствено създа-
дени държави, които веднага влизат 
в пререкания помежду си.  Опитът на 
британците да наложат монархичен 
модел на управление, с марионетни 
владетели, се проваля, подобно на ця-
лостната имперска политика на Ос-
трова и скоро поредица от преврати 
поставят арабския свят под властта 
на трудно предвидими диктаторски 
режими. Към 1950 г. Великобритания 
вдига ръце от голямата каша, която е 
забъркала, обръща се гузно към САЩ 
и заявява, че повече не може да кон-
тролира своите бивши земи и че САЩ 
трябва да спаси положението, за да 
предотврати съветско проникване 
в региона. Американците надали са 
били очаровани от това да поемат ро-
лята на надзирател на още една част 
от света, но „червената заплаха е над-
виснала“ и те нямат друг избор. Къде 
е проблемът? Много просто – САЩ се 
съгласяват да надзирават една част от 
света, за която си нямат никакво поня-
тие. Американците не разбират мест-
ната култура и политически традиции 

и вярват, че сляпото наливане на пари 
и оръжие е достатъчна грижа за за-
щитата на интересите им в региона. 
Колкото и странно да изглежда, СССР, 
който като пряк приемник на Руска-
та империя наследява и вековните й 
връзки с Централна Евразия, допуска 
същата грешка. В крайна сметка об-
лагодетелствани са държавите, които 
ловко маневрират между двата лагера 
и на практика са на издръжката и на 
двете супер сили. Въпреки това, САЩ 
и СССР съвсем не са безсилни в опи-
тите си да наложат контрол. Докато 
съветите залагат на директните отно-
шения с местните диктаторски режи-
ми (не на последно място заради сход-
ствата им със съветския модел), САЩ 
се ориентират към финансирането на 
различни „терористични“ организа-
ции там, където съветите са спечелили 
диктаторите или пък директно финан-
сират диктаторските режими, както 
например става с Египет от времето на 
Насър.

Тъй като без въоръжени конфликти 
не може да се мине,  САЩ и СССР на-
мират идеалното решение – Израел 
и арабите. Разбира се, там нещата са 
доста по-сложни, но без да навлизаме 
в детайли, можем да обобщим  арабо-
израелските конфликти като отваря-
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не на голям пазар за съветско и аме-
риканско оръжие, поддържан както от 
комунистите в Москва, така и от евре-
ите-капиталисти, които от век и повече 
контролират американската икономи-
ка. Войните разбира се са краткотрай-
ни и ограничени по мащаб, за да не би 
да прераснат в нещо наистина сериоз-
но. В крайна сметка, народите между 
Нил и Ефрат се оказват само пешки 
в големите сделки с оръжие на свръх 
силите и на техните собствени „прави-
телства“, които не се свенят да платят 
собствената си състоятелност с кръвта 
на своите сънародници.

Малко по-различно стоят нещата в 
Иран. Там САЩ подкрепят диктатор-
ския режим на шаховете, въпреки яв-
ните погазвания на доста от човешките 
права, за които САЩ се бие в гърдите 
че защитава, и върху които се гради де-
мокрацията отвъд Океана. Но както е 
казал Франк Хърбърт - „важното е под-
правката да тече“. В случая „подправ-
ката“ е черното злато, което изтича от  
Персийския залив и захранва светов-
ната индустрия, било то военна или 
цивилна. Надпреварата между САЩ и 
СССР върви с пълна сила и нито една 
от двете не може да си позволи неси-
гурност по отношение на доставките 
на петрол. Както се оказва, скоро и 

двете остават излъгани в увереността 
си. През 1973 г. държавите от персий-
ския залив, с цел да притиснат САЩ 
и съюзниците му заради подкрепата 
им за Израел в Шестдневната война, 
увеличават цените на суровия петрол, 
което на свой ред предизвиква поред-
ната сериозна финансова криза, чии-
то отражения се усещат като вторични 
трусове чак до средата на 90-те годи-
ни на миналия век. Директният удар 
пада върху икономическото развитие 
и на двата лагера. Външните дългове, 
генерирани чрез заеми скачат в пъти, 
което се отразява толкова тежко на 
СССР и компания, че след 1985 г., кра-
хът на комунистическия блок става 
неизбежен. Франция и Великобрита-
ния също са пометени, а икономиче-
ските негативи на кризата са причина 
за падането на доста от правителства-
та в тези държави чак до 1995 г. САЩ 
излизат сравнително невредими, но 
получават важен урок за това, че воен-
ното превъзходство не означава нищо, 
когато арабите врътнат кранчето на 
петрола. Следващата изненада се по-
явява само шест години по-късно, ко-
гато в Иран се случва нещо неочаква-
но – ислямска революция. Идването 
на шиитското духовенство на власт и 
премахването на светската монархия 
се оказва неизгодно колкото за САЩ, 
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толкова и за СССР. Първите губят ве-
рен съюзник в региона и си спечелват 
вечен идеологически враг. Вторите се 
сблъскат с една система, базирана на 
най-непознатата материя за един ко-
мунист – религията. Революцията в 
Иран води до две незабавни събития 
– Ирано-Иракската война (1980-1989 
г.) и съветската инвазия в Афганистан.  
От една страна, Садам се опитва да от-
влече вниманието на изстрадалите си 
поданици като обяви свещена война 
срещу шиитските еретици. От друга, 
СССР се опитва да се справи с ново-
създадената несигурност като се раз-
шири териториално. САЩ не могат да 
останат безучастни, особено след като 
дипломатическата им мисия е била 
пленена от иранците. Вашингтон под-
крепя Ирак чрез оръжие и пари, също 
както и талибаните в Афганистан. Пак 
по същото време американците под-
помагат Бин Ладен и неговата „Ал-
кайда“ като обучават терористите и ги 
снабдяват с оръжие и средства за бор-
бата им със съветите. В крайна сметка 
и двете войни завършват безрезултат-
но от гледна точка на териториални 
промени. От гледна точка на бъдеще-
то, резултатите са ключови. Афганис-
тан се превръща в надгробното слово 
на СССР, поглъщайки последните ма-
териални ресурси на червената импе-

рия. Годината 1989-та ще отбележи не 
само окончателното изтегляне на чер-
вената армия от Афганистан, но и на-
чалото на края на социалистическия 
блок. България, Румъния, Полша, Че-
хословакия и Унгария отпадат от СИВ 
и Варшавския Договор. Но нещата не 
спират до тук. Кавказките републики, 
както и съветските републики между 
Аралско и Каспийско море отпадат от 
СССР. Империята, градена от Романо-
ви в продължение на 300 години рух-
ва за три.  Триумфът на САЩ изглеж-
да пълен – комунизмът е съкрушен, 
а американските съюзници печелят в 
региона. Франсис Фокуяма ще заклю-
чи, че е дошъл краят на историята.

Само че радостта се оказва пресилена. 
САЩ по детински захвърлят старите 
си играчки – терористите, забравяйки 
да си приберат огромните оръжейни 
арсенали, които са им оставили. Забра-
вили са също да си отбележат, че след 
като съветската заплаха вече я няма, 
САЩ ще бъде единствения виновен за 
политическите несполуки на региона. 
Съвсем скоро от добър съюзник и кре-
дитор, САЩ се превръща в символ на 
империализма и империя на злото – 
термини, които само половин десети-
летие по-рано Рейгън е използвал по 
повод СССР. Първата война в Залива 
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(1991 г.) само подкрепя нарастващото 
недоверие на народите от Централна 
Евразия към САЩ. Въпреки това успе-
хите на Буш Старши замазват очите не 
само на обикновения американец, но 
и на експертите им в Пентагона и Ка-
питолия. Създаването на бази в Цен-
трално-азиатските републики и в Гру-
зия се брои за поредния силен удар 
срещу рухващата съветска империя. 
И действително, до идването на власт 
на Путин през 1999 г., нещата изглеж-
дат обещаващо за САЩ. Но начало-
то на новото хилядолетие доказва, че 
радостта е била прибързана. Руската 
федерация, издигнала се като феникс 
от пепелта на СССР, бързо си връща 
позициите, благодарение на зависи-
мостта на Европа от руския газ и нефт, 
който както щедро тече, така и щедро 
може да бъде спрян по тръбопроводи-
те. Паралелно с това, Русия инициира 
създаването на ОНД, което на практи-
ка привързва всичките й бивши репу-
блики, без Грузия и Балтийските стра-
ни, в едни пакт, който представлява 
по-децентрализиран вариант, лежащ 
по средата между ЕС и НАТО. Путин 
приключи кризата в Чечня, а наскоро 
доказа на Грузия, че когато нещо се 
случва в задния двор на Русия, други-
те големи държави си мълчат. Едно-
временно с тези процеси, отпадането 

на „червения враг“ даде шанс на Фран-
ция, Германия и Великобритания да 
напуснат директната американска ор-
бита и да започнат да водят по-неза-
висима политика, както си пролича по 
време на втората Война в Залива. 

Датата 11.09.2001 г. се превърна в една 
от най-противоречивите дати в чо-
вешката история. За крайните исля-
мистки организации тя отбеляза нача-
лото на нова ера, за САЩ – началото 
на Войната с Терора, а за останалия 
свят се превърна в доказателство, че 
САЩ не е неуязвима, дори на своя те-
ритория. Трагедията на всички семей-
ства, засегнати от атентата в Светов-
ния търговски център е неминуема и 
не подлежи на тълкуване. Това, което 
трябва да се тълкува, са последвалите 
събития. САЩ побърза да отвърне на 
удара, за да не изглежда слаба в очите 
на света. Афганистан беше нападнат 
и завладян светкавично, последван от 
Ирак две години по-късно. Но това не 
изненада никой. Едва ли има човек с 
трезва преценка, който да не призна-
ва факта, че САЩ е най-голямата во-
енна сила, която историята познава. 
В този смисъл, ясно е, че единстве-
но страните в Съвета за Сигурност на 
ООН могат да бъдат реален опонент 
на Вашингтон и дори тогава шансове-
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те за успех на САЩ при сблъсък едно в 
едно са над 70%. Истинските пробле-
ми на американците не са свързани с 
побеждаването на враговете им в Цен-
трална Евразия, а с това как да упра-
вляват завзетите земи след победата. 
И тук на преден план излезе очевид-
ната слабост и липса на подготовка 
сред експертите във Вашингтон. Лип-
сата на такт и всякакво разбиране на 
местните схеми на разпределение на 
властта и осъществяване на контрола 
център-периферия доведоха до десе-
тилетие на несигурност и непрестанни 
кървави атентати. Да, САЩ ликвиди-
раха два диктаторски режима... само 
за да ги заменят с анархия, дестабили-
зация и липса на адекватна властова 
политика. Икономиките, социалната 
сигурност и законовият ред рухнаха 
в прахта на лаицизма на новите оку-
патори. Защото колкото и да се бият в 
гърдите, че са носители на свобода и 
демокрация, американските военни 
никога няма да бъдат нищо повече от 
окупатори за местното население, кое-
то се е нагледало на различни форми 
на диктатура за последните 70 години. 
И точно когато всичко като че ли беше 
достатъчно заплетено, Централна Ев-
разия ни изненада с нова геополити-
ческа бомба, която затвори устата на 
всички световни експерти по регио-

налните проблеми – Арабската Про-
лет. Арабите добре подбраха момен-
та да разрушат реда, наложен им от 
САЩ и СССР след 1945 г. Световната 
икономическа криза парализира спо-
собността на НАТО да води политика, 
която следваше в началото на новото 
хилядолетие, а Русия от своя страна 
е все така заета с вътрешните си про-
блеми и удържането на приятелските 
режими в страните, завършващи на 
„-стан“. Останали без подкрепата на 
своите големи спонсори, диктаторите 
започнаха да капят като есенни лис-
та пред зимата на арабското недовол-
ство и последвалата я пролет, изпъл-
нена с упорит стремеж към промяна. 
Новосъздадената ситуация е напълно 
непредвидима. Тунис и Либия уж из-
вървя пътя към промените, но съдбата 
им е все така неясна. Египетският на-
род води отчаяна борба срещу воен-
ните за да предотврати издигането на 
нов Мубарак. Асадова Сирия все още 
гори в пламъците на гражданското 
неподчинение, подхранвани от пра-
вителствените снаряди. Йемен като 
че ли притихна, но едва ли. Ливан и 
Ирак все още съществуват на ръба на 
държавността, готова всеки момент да 
рухне. Историята на региона се пише 
всеки ден и все още е рано за крайни 
резултати. В така създалата се ситуа-
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ция, на преден план излизат интере-
сите на новите икономически колоси 
– Китай, Индия и Бразилия. Трите 
страни използваха кризата, за да се 
съюзят с Русия и да разбият монопо-
ла на западните икономики. Отделно 
от това, Пекин възобнови интереса си 
на запад, където оръжието от Китай е 
не по-малко търсено от своите руски 
или американски еквиваленти. Не-
преклонната политика на червените 
вождове в Поднебесния комунизъм 
стана явен по време на кризата в Си-
рия, и изглежда, че Китай тепърва ще 
разгъва пипалата на своята политика 
в региона..

Къде останаха местните? Тихомълком 
от взора на големите сили, Пакистан 
създаде своя ядрена програма, послед-
ван от Изараел, а сега и от Иран. Като 
добавим Индия и Русия, Централна 
Евразия се оказва съсредоточната точ-
ка на световните ядрени сили. Полу-
чената взривоопасна смес заплашва 
не само локалния, но и световния мир 
и е време големите лидери по-внима-
телно да премислят ходовете си в ре-
гиона. Арабите вече са доказвали, че 
могат да врътнат кранчето на нефта 
и да слушат своята собствена съвест и 
интереси. Израел е винаги непредска-
зуем, поставяйки личните си интереси 

над всичко. Не бива да се подценява и 
възможността на народите между Кас-
пийско и Аралско море да отхвърлят 
руските марионетки, които ги управля-
ват и да поемат по свой собствен път. 
Кавказ е всичко друго, но не и спокоен. 
Армения и Азербайджан продължават 
спора си за Нагорни Карабах, докато 
Осетия, Абхазия и Грузия са вплетени 
в сложна игра с Русия, която всячес-
ки се опитва да избегне втора Чечня. 
Отново се наблюдава характерната от 
векове игра на смяна на съюзи и кау-
зи с цел да се тушира влиянието на го-
лемите имперски съседи. Мислим си, 
че технологичните революции и абсо-
лютизирането на държавните систе-
ми е променило правилата на играта, 
но както Централна Евразия доказва, 
това съвсем не е така. Регионът е един 
геополитически кръстопът, чиято зна-
чимост не е намаляла и със стотна за 
последните пет столетия. 

Заключение
Централна Евразия е една от люлките 
на човешката цивилизация. Тук било 
измислено колелото, тук се появи-
ли първите градове, първите архиви 
и първата азбука. Първите империи 
мерели сили върху древните бойни 
полета, рухвали и нови се издигали, 
оставяйки колосални културни и по-
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литически традиции, които и до днес 
доминират начина, по който нещата 
се случват в региона. Въпреки техно-
логичния напредък на човечеството, 
географията, климатът и традициите 
се оказват неподатливи на сериозни 
промени и процесите продължават да 
се случват в общи линии така, както са 
се случвали преди петстотин години. 
Както рухването на Тимуридската им-
перия в края XV в. поставя началото 
на преразпределение на силите в ре-
гиона, така и рухването на СССР през 
1991 г. постави началото на ново раз-
местване на геополитическите пласто-
ве. Стари титани се изправят, предиз-
викани от млади богове олимпийци, 
но това, което като че ли забравят във 
висотата си, е че дребните души са 
тези, чиято вяра и отдаденост крепи 
великаните. Забравят също, че тези уж 
дребни геополитически пешки лесно 
могат да сменят боята си, в случай че 
партията шах не върви в тяхна полза. 
Правили са го преди, правят го сега и 
ще го правят и за в бъдеще. Природата 
е отнела на Централна Евразия богати-
те почви, огромните метални залежи 
и възможността за създаване на лесни 
икономически и транспортни кори-
дори. В замяна й е дала непреодолим 
за външните врагове терен и черното 
злато – нефта, както и неговата сестра 

– газта. Местните народи добре са се 
научили да компенсират недостатъ-
ците, извличайки максимална полза 
от своите активи. Там, където запад-
ноевразийците прилагат изкуството 
на войната, централноевразийците са 
се научили да използват изкуството на 
дипломацията. Войната не им е чужда 
и те не са лоши войни, но като че ли 
търпеливото изчакване, подмолните 
рокади и смяната на съюзниците са 
по-подходящи за постигането на дъл-
готрайни резултати. Подобна полити-
ка остава недостижима за империите, 
увлечени в завоевателен устрем. Агре-
сивната и прибързана политика често 
се разбива в подводните скали на тър-
пеливото изчакване. В крайна сметка, 
още преди векове Конфуций е заклю-
чил, че ако достатъчно дълго и търпе-
ливо седиш на брега на реката, тече-
нието ще изхвърли трупа на врага ти. 
Удряй врага, когато е слаб, съюзявай 
се с него, когато е силен, а с врагове-
те му, когато е прекалено силен – така 
може да се обобщи философията на 
народите на Централна Евразия. Ста-
рите империи – Персия, Османската, 
Моголската и Руската ги няма. След 
тях изчезнаха Британската, Френска-
та, а след това и Съветската. Сега САЩ 
се тресе на ръба на финансова криза, 
ресурсите му – разпилени на десетки 

Брой 80, лято 2015
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фронтове из цял свят, ала най-сериоз-
ните са разположени именно в Цен-
трална Евразия. От друга страна, узбе-
ките все така населяват поречието на 
Амру Дъя, казахите обитават степите 
на южен Сибир, а кавказките народи 
вървят по пътя на своята политическа 
фрагментарност въпреки опитите на 
големите да поддържат единение там, 
където то никога не е съществувало. 

Афганистан, непокорен през вековете 
така и не позна пълния американски 
контрол вече повече от десетилетие, а 
Ирак, тази изкуствена спойка на бри-
танската политика, се лута в търсене 
на една маргинална идентичност, но 
остава неподчиним за задружните уси-
лия на НАТО и новата местна власт. 
Центално-евразийците имат навика 
да стоят и да гледат как империите 

Централна Евразия в 1400г. Границите на държавите са приблизителни.
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рухват около тях, точно както и ние 
българите обичаме да правим същото. 
Кръстопътното положение предпола-
га досег с множество велики сили, но 
също така изгражда един особен иму-
нитет към тяхното влияние. Всякакво 
подчинение остава само на повърх-
ността, докато истинските процеси и 
стремежи остават дълбоко скрити и 
непредвидими. След векове на борби, 
междуособици и конфронтации, Цен-
трална Евразия е изпълнена с „жизне-
ни“ местни народи и племена и с над-
гробните плочи на десетки империи...
те на държавите са приблизителни.
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Великата харта и контролът над 
властта 

На 15 юни 1215 г., Рънимийдската 
морава край брега на Темза, неда-
леч от Уестминстър и Лондон, ста-

ва сцена на унижението на един суверен: 
английският крал Джон е принуден от 
бароните си да подпечата публично дъл-
га харта, включваща шейсет и три точки 
и ограничаваща властта му в рамките на 
писаните закони и известните обичаи. 
Оттук нататък всеки монарх в Англия ще 
знае много добре на какво има и на как-
во няма право – и нещо повече, всички 
заинтересовани страни ще са наясно кой 
текст или кое колективно тяло определя 
възможното и невъзможното за краля. 
Това е началото на края на средновеков-
ния хаос от чисто беззаконие и противо-
речиви традиции. И може би е началото 
на превръщането на Англия в нещо пове-
че от феодална монархия – превръщане-
то й в πολιτεíα, в коронована res publica, 
в commonwealth; началото на истинска 
държава практически според античния 
смисъл на думата. Смисъл, който се оказ-
ва и модерен, доколкото модерното схва-
щане за държавност е моделирано имен-
но от класическите гръцки разбирания за 
онова, което наричаме обществен дого-
вор и легитимно равновесие на групови 
интереси, сдържани чрез институции и 
институции, контролиращи институ-
циите. Оттук започва сложната система 
на проверки и уравновесяване, характе-

ризираща модерната държавност. 
Надзорът над краля е поверен на коле-
гия от двадесет и пет барони, приподпи-
сали Хартата заедно с него. Авторът на 
основния текст, кентърбърийският ар-
хиепископ Стивън Лангтън уравновеся-
ва схващането, че монархът е източник 
на законността, със съзнанието, че дори 
и самият този източник трябва да бъде 
подвластен на контрол, за да не превърне 
реда в хаос. Така че текстът включва обе-
щание от страна на самия крал не само да 
не нарушава така съставеното споразу-
мение, но и да накара всички свои при-
върженици да го приемат. Законността, 
която едновременно създава краля, но и 
произлиза от него, го задължава да за-
почне да прави разлика между себе си 
като личност с всичките й недостатъци 
и като въплъщение на кралството. Тук 
може би започва залезът на персоналния 
суверенитет в чисто средновековен сми-
съл и възобновяването на съзнанието, че 
страната има свой колективен интерес и 
колективна воля, на които държавният 
глава е само пръв служител. Едно съв-
сем класическо съзнание, което вероятно 
е било поне частично достъпно за наче-
тения архиепископ. При желание за по-
смела интерпретация, тук могат да се 
търсят корените на чисто английското 
политическо учение за двете тела на кра-
ля, изследвано в изискания труд на Кан-
торовиц. 
Хартата, отхвърляна и винаги отново 
приемана от редица крале, изменяна и 

Великата харта и контролът над 
властта 
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допълвана, постепенно получава попу-
лярното име „Велика харта на свободи-
те“. Тя частично остава в сила и до днес 
– забележителен пример за приемстве-
ността в английското и британското за-
конодателство. Превръща се в основа на 
формално неписаната, но реално осеза-
ема английска (и британска) конститу-
ционна система и в извор на вдъхновение 
за редица документи и правни интуиции, 
типични за англосаксонския свят днес, 
включително Habeas corpus, Деклараци-
ята за независимост, Конституцията на 
Съединените американски щати и допъл-
ващия го Закон за правата. Един от по-
далечните ефекти или отгласи на дългия 
процес, започнал с налагането на Харта-
та над крал Джон, е опитът за осмисля-
не на човешките права като естествен, 
природен феномен; не само англосаксон-
ският свят и не само САЩ дължат много 
на вековното развитие на английската 

конституционна система и мисъл – въ-
преки фундаменталното разграничение 
между англосаксонско и континентално 
право, Френската революция със своите 
основополагащи документи също е поне 
косвено повлияна от случилото се на Ръ-
нимийдската морава (през американско 
рационалистично посредничество, но и 
през възхищението на Волтер пред бри-
танските свободи). През Гражданския 
кодекс и белгийската Конституция това 
пък води дори до модерната българска 
държава и нейната все пак свещена (в се-
куларен смисъл), макар и двойствено ли-
берална Търновска конституция от 1879, 
носеща вече станали традиционни идеи 
за отговорността на държавните органи 
едни пред други – и най-вече пред цело-
купното политическо тяло на страната. 
На пръв поглед това звучи отвлечено, но 
при малко по-задълбочено изследване 
можем да схванем, че в далечната 1215 г., 
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когато в Търново все още царува Борил и 
Калояновата уния е в сила,  на далечния 
британски остров е сложено началото на 
процес, който по неочаквани начини и 
след много столетия ще засегне голяма 
част от света, включително и България. 
Нека припомним, че и тогава Европа е 
свързана по своеобразен начин, типи-
чен за епохата – ангажиментите на папа 
Инокентий ІІІ го свързват едновременно 
с царете Калоян и Борил, както и с крал 
Джон. 
Великата харта на свободите съчетава 
прост латински език с множество видими 
германизми и може би някои прикрити 
келтски реалии, заети от традиционния 
правен или по-скоро обичаен мир на ан-
глосаксонците, англо-скандинавците, 
французите и жителите на Нормандия. 
Не е новост, че в периода на завоеванието 
от 1066 до 1215 г. нормандските и анжуй-
ските крале на Англия успешно събират 
саксонското и скандинавското обичайно 
право с най-старата английска админи-
стративна традиция – проследима през 
„Книга на Страшния съд“ или Domesday 
Book (1086) назад към множеството 
кралски харти, съставяни на латински и 
староанглийски още от самото начало на 
VІІ в. Първата англосаксонска харта да-
тира от 28 април 604 г., когато новопок-
ръстеният Етелберт, крал на Кент, даря-
ва земя за манастир в Рочестър с текст, 
уточняващ дарението и на латински, и 
на простонароден староанглийски. Шест 
столетия по-късно крал Джон и архие-

пископ Стивън все още следват някои 
от композиционните характеристики на 
първите примитивни документи (а и чис-
то институционално Стивън е приемник 
на първите архиепископи на Кентърбъри 
от седми век). Доста сложните, но съще-
временно ясни концепции на феодалния 
свят са изразени пестеливо и недвусмис-
лено в текста на Хартата. 
В нея е обърнато внимание на почти 
всички въпроси, засягащи наследяване-
то и задълженията на настойниците при 
наличието на непълнолетни или другоя-
че недееспособни собственици на позем-
лено владение. Направено е всичко въз-
можно Короната или друг настойник да 
не може да ощети собственика, преди той 
да може да се погрижи за себе си и имо-
та. Взети са предвид различни въпроси, 
свързани със задълженията и реда на из-
плащането им. Нищо не е незначително 
за вниманието на краля, архиепископа и 
бароните. И във всички разглеждани слу-
чаи те наблягат на контрола, който тряб-
ва да бъде упражняван над върховната 
власт. 
Хартата слага началото и на онова тяло, 
което днес наричаме британски или уест-
минстърски тип парламент. След като не-
охотно утвърждава текста, Джон гневно 
възкликва: „Поставиха над мен двайсет и 
петима крале!“ Действително, системата, 
която в ХІV-ХV в. ще функционира чрез 
рицарите от графствата и пратениците на 
градовете, за да бъдат одобрявани извън-
редните данъци за войните на англий-

ИСТОРИЯ
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ските монарси във Франция, идва именно 
от страниците на Великата харта. Самата 
концепция за парламентарна монархия, 
за краля-в-парламента и не просто за 
възможността, а за задължението на мо-
нарха да управлява чрез съвет, произли-
за именно оттук. Тази идея се оказва тол-
кова жизнена, че в XVIII-ХІХ в. довежда 
до либералното за времето си схващане 
за представителна демокрация. Схваща-
не, което днес бива атакувано от различ-
ни страни (а нима не е било атакувано и 
от опасни популизми, тирании и тотали-
таризми през 30-те години на страшния 
ХХ в.?) и което по парадоксален начин 
вече носи белезите на благороден и раз-
умен консерватизъм. Сложният контрол 
над властта, споделянето и съучастието в 
нея като вид задължение, едновременно 
предпазна мярка и въпрос на чест – ето 
може би най-ценния урок на Великата 
харта на свободите, заради която храбри-
те барони са рискували всичко. 
Една от причините за съставянето и прие-
мането на Хартата е посочена в преамбю-
ла й: „заради Божията чест“. Това е нещо 
повече от клише; свободата на Църквата 
в Англия, спазването на законите и оби-
чаите от страна на краля, помазан по Бо-
жия милост – това са въпроси, около кои-
то в завоюваната от нормандците страна 
цари напрежение още откак архиепископ 
Стиганд е отказал да коронова Уилям, 
победителя при Хейстингс. За идеала 
на Божията чест загива най-почитаният 
английски мъченик – св. архиепископ 

Томас Бекет, ръкоположен и убит по же-
лание на Хенри ІІ, създателя на англо-
анжуйската империя (и този конфликт 
на силни личности е великолепно де-
монстриран в прекрасната пиеса „Бекет 
или Божията чест“ на Жан Ануи, защото 
Англия вдъхновява Франция по много 
начини). В епохата на нормандското за-
воевание архиепископите на Кентърбъри 
обикновено са забележителни личности 
– от упорития защитник на старата уе-
секска династия Стиганд, през интелек-
туалци като предсхоластика св. Анселм 
от Аоста, оказал огромно влияние на за-
падния свят и застъпниците на реда и 
закона като св. Томас и Стивън Лангтън, 
тези прелати стоят в основата на истори-
ята на идеите на европейското Среднове-
ковие и наистина правят чест на Бога, а и 
на страната си. 
В края на това есе върху Хартата идва ред 
на една неизбежна бележка от чисто ис-
торически характер. Патосът на целия 
документ е потвърждаването на предпо-
лагаемо вече съществуващи, осветени от 
традицията, „естествени“, както казахме, 
права или „стари свободи“ както е сред-
новековният термин, така уместно при-
помнян от Доминик Бартелеми. Само че 
докато на континента „старите свободи“ 
стоят в основата на хаос и безвластие, то 
в Англия те поставят началото на един 
вече предмодерен, разбираем за нас пра-
вов ред, свързан с върховенство на пред-
видимия писан закон. Тъкмо битката при 
Бувин на 27 юли 1214, когато Филип ІІ 
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Френски разбива крал Джон, позволява 
на английските барони да изискат тези 
„стари“, а всъщност съвсем нови свобо-
ди от своя надвит суверен. Същата битка 
превръща Филип във „Филип Август“, в 
„император в своето кралство“ и разши-
рява домена на френските Капетинги с 
Нормандия и Анжу. Заради загубата на 
тези провинции след поражението Джон 
е наречен „Беззеемни“. Именно Бувин е 
точката, от която започва далечното раз-
витие не само на уестминстърската сис-
тема, но и на бъдещия френски абсолю-
тизъм. Точно когато властта на дотогава 
могъщия английски крал е поставена под 
въпрос, авторитетът на френския монарх 
започва възхода си след период на поч-
ти пълна дезинтеграция. Английските и 
британските монарси преминават през 

граждански войни, детронации, убийства 
и изгнание, но Короната и досега дефи-
нира законността в Обединеното крал-
ство. Докато Франция, някога много по-
осезаемо монархическа от островната си 
съседка, сега е република, чиито основни 
идеи за свобода, равенство и братство са 
косвено повлияни именно от далечните 
резултати на битката при Бувин и пос-
ледвалото я драматично подписване на 
Великата харта. В крайна сметка – кой 
спечели сражението? Иска ни се да мо-
жем да кажем: свободата. 

Манол Глишев, 
София, 15-20 юни 2015
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Magna carta libertatum regni 
Angliae MCCXV

Джон1, с Божията милост крал на 
Англия, владетел на Ирландия, 
херцог2 на Нормандия и Акви-

тания, и граф на Анжу, до своите архи-
епископи, епископи, абати, графове, 
барони, съдии, горски надзиратели, 
виконти3, управители, служители, до 
всички байлифи и верни люде, поз-
драв.  
Знайте, че по вдъхновение Божие, за-
ради спасението на душата ни и на ду-
шите на нашите  предшественици и 
наследници, заради Божията чест, за 
възвисяването на светата Църква и за 
благото на нашето кралство, по съвета 
на нашите преподобни отци: Стивън, 
архиепископ на Кентърбъри, примас 
на цяла Англия и кардинал на света-
та римска Църква, Хенри, архиепис-

коп на Дъблин, на епископите: Уи-
лям Лондонски, Питър Уинчестърски, 
Джослин  Батски и Гластънбърийски, 
Хю Линкълнски, Уолтър Уорчестър-
ски, Уилям Ковънтрийски, Бенедикт 
Рочестърски; на магистър Пандулф, 
иподякон и приближен на светейшия 
папа4; на брат Аймерик, магистър на 
рицарите на Храма в Англия; на благо-
родните мъже: Уилям Маршъл, граф 
Пембрук, Уилям, граф Солзбъри, Уи-
лям, граф Уорън, Уилям, граф Арън-
дел; на Алън от Голуей, конетабъл 
на Шотландия, Уорън Фицджерълд, 
Питър Фицхърбърт, Хю Невил, Матю 
Фицхърбърт, Томас Басет, Алън Басет, 
Филип от Обини,  Робърт от Ропсли, 
Джон Маршъл, Джон Фицхю и други 
верни люде.

 1. На първо място, отстъпваме 
пред Бога и с тази своя настояща Харта 

Велика харта на свободите на 
английското кралство (текст от 
1215 г.)

Превод от латински и 
бележки: Манол Глишев
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потвърждаваме от свое име и от името 
на наследниците си, че английската 
Църква винаги ще бъде свободна и ще 
притежава пълните си права и нена-
кърнимите си свободи. Желанието ни 
да ги спазваме проличава от това, че 
по своя собствена воля, още преди на-
чалото на настоящия спор между нас и 
бароните ни, признахме и утвърдихме 
свободата на църковните избори със 
своя Харта5, за която поискахме и по-
лучихме потвърждение от светейшия 
папа Инокентий ІІІ. Тази свобода ще 
спазваме и сами, и желаем тя винаги 
да бъде съблюдавана при добра воля и 
от нашите наследници. Също така, от 
свое име и от името на наследниците 
си завинаги признаваме на всички сво-
бодни хора в нашето кралство всички 
описани по-долу свободи, които те да 
притежават и да пазят за себе си и за 
собствените си наследници, като дар 
от нас и нашите наследници. 
 2. Ако някой наш граф, барон 
или друг човек, държащ земя пряко 
от нас за военна служба, умре, и при 
смъртта му неговият наследник е пъл-
нолетен и дължи релиеф6, то наслед-
никът ще получи наследството си при 
плащането на релиефа в стар размер. 
Тоест, наследникът или наследниците 
на графа ще платят за цялото графско 
владение7, а наследникът или наслед-

ниците на рицар ще платят най-много 
сто шилинга за цялото рицарско вла-
дение8. И всеки, който дължи по-мал-
ко, ще плати по-малко, според стария 
обичай за владенията. 
 3. Но ако наследникът на такъв 
човек е непълнолетен и се намира под 
нечия опека9, то при навършването си 
на пълнолетие, ще получи наследство-
то си без релиеф и без глоба. 
 4. Опекунът за земите на непъл-
нолетен наследник няма да взима от 
тях нищо освен разумните приходи, 
обичайните такси и дължимата служ-
ба. Ще върши това без да вреди на 
хората или на собствеността. Ако сме 
отстъпили опеката за земите на ше-
риф или на някого, който трябва да 
отговаря за приходите пред нас и той 
допусне вреда или щета, то ние ще из-
искаме от него компенсация, а земите 
ще бъдат поверени на двама законопо-
слушни и почтени хора от същото вла-
дение, които ще поемат отговорността 
за приходите пред нас или пред този, 
пред когото ги задължим. Ако пък сме 
отдали или продали някому опека-
та над земи, а той допусне вреда или 
щета, то той ще изгуби правото на опе-
ка и тя ще бъде поверена на двама за-
конопослушни и почтени хора от това 
владение, които пак по такъв начин 
ще отговарят пред нас. 
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 5. Докато опекунът отговаря за 
управлението на такива земи, той 
трябва да поддържа къщите, ловните 
паркове, рибарниците, вировете, мел-
ниците и всичко, принадлежащо към 
тези земи, със средства от приходите 
на самото владение. Когато наслед-
никът навърши пълнолетие, опекунът 
трябва да му върне цялата земя, с всич-
ко, необходимо за земеделска работа и 
такива сечива, каквито годишната об-
работка изисква и каквито приходите 
от земята могат разумно да изплатят. 
 6. На наследниците може да бъде 
уреждан само равнопоставен брак, а 
преди сключването му най-близките 
сродници трябва да бъдат уведомява-
ни. 
 7. При смъртта на съпруга си, 
вдовицата трябва да получи зестра-
та и наследствения си дял веднага и 
без притеснения. Тя не дължи нищо 
за вдовишкия си дял, нито за зестра-
та, нито за каквато и наследствена 
собственост, притежавана съвместно 
от нея и съпруга й в деня на негова-
та смърт. Вдовицата може да остане 
в дома на съпруга си четиридесет дни 
след смъртта му, като през това време 
вдовишкият дял трябва да й бъде пре-
доставен. 
 8. Никоя вдовица не може да бъде 
принуждавана към повторен брак, до-

като желае да живее без съпруг. Но тя 
трябва да гарантира, че няма да склю-
чи брак без наше съгласие, ако държи 
земя от нас, нито без съгласието на сю-
зерена, от когото държи земята, в слу-
чай, че я държи от другиго. 
 9. Нито ние, нито нашите байли-
фи ще отнемаме земя или наем заради 
изплащането на дълг, докато длъжни-
кът има движима собственост, доста-
тъчна за изплащане на дълга. Поръ-
чителите на длъжника няма да бъдат 
притеснявани, докато той може да из-
плаща дълга си. Ако, по липса на сред-
ства, длъжникът не може да изплаща 
дълга си, то поръчителите му ще от-
говарят за този дълг. Ако желаят, те 
могат да разполагат със земите и при-
ходите на длъжника, докато се израв-
ни това, което са платили вместо него, 
освен ако длъжникът не докаже, че е 
изплатил задълженията си към тях. 
 10. Ако някой заеме нещо от ев-
реи, много или малко, и умре преди да 
е изплатил дълга си, то наследникът 
му няма да дължи лихва по задълже-
нието, докато не навърши пълноле-
тие, без оглед на това от кого държи 
земите си10. А ако такъв дълг попадне в 
наши ръце, ние няма да вземем нищо, 
освен главницата, уточнена в полица-
та. 
 11. Ако човек умре като длъж-
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ник на евреи, жена му ще получи вдо-
вишкия си дял и няма да плаща нищо 
по дълга от този дял. Ако длъжникът 
остави непълнолетни деца, техните 
нужди  ще бъдат посрещнати според 
притежанията на покойния. Едва след 
изплащането на сумите, дължими към 
сюзерена, ще бъде бъде посрещан този 
дълг. Същото се отнася и за дълговете 
към други, освен към евреи.  
 12. Никакви военни и извънред-
ни данъци няма да бъдат взимани в 
нашето кралство по друг начин освен 
чрез общо съгласие в него, ако това не 
става заради откуп за нашето тяло, при 
посвещаването в рицарство на първо-
родния ни син или при първо венча-
ване на първородната ни дъщеря. А и 
за тези неща може да се събира само 
разумен данък. Същото се отнася и за 
данъци, взимани от град Лондон. 
 13. А град Лондон ще притежава 
всичките си стари свободи и свобод-
ни обичаи, както на сушата, така и по 
вода. Също така желаем и утвържда-
ваме всички други градове, бургове, 
замъци и пристанища да имат всички-
те си свободи и обичаи. 
 14. За да получим общото съгла-
сие на кралството за събирането на 
средства извън трите случая, споме-
нати по-горе, или за военен данък, ще 
направим така, че да бъдат призовани 

с писма с нашия печат архиеписко-
пите, епископите, абатите, графовете 
и големите барони. Чрез шерифите и 
байлифите си ще изпращаме общ при-
зив на тези, които държат земя пряко 
от нас, за да се съберат в определен ден 
и на определено място, за което ще им 
даваме поне четиридесетдневен срок 
за явяване. Във всички такива призив-
ни писма ще обясняваме причината за 
призоваването. Когато бъдат издадени 
такива призиви, работата, насрочена 
за деня, ще протича според решението 
на присъстващите, дори ако не всички 
призовани са се отзовали. 
 15. Не позволяваме на никого да 
изисква данък от свободните си васа-
ли11, освен ако не е за откуп на тяло-
то си, за посвещаване на първородния 
си син в рицарство или за първи брак 
на първородната си дъщеря. За тези 
неща може да се събира само разумен 
данък. 
 16. Никой не може да бъде при-
нуден да служи заради рицарския си 
феод или заради друго свободно вла-
дение повече, отколкото дължи за 
него. 
 17. Обикновените съдебни дела 
няма да следват нашия двор12, а ще се 
провеждат на едно и също известно 
място. 
 18. Делата за повторно наруша-
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ване на владение, за смърт на преди-
шен собственик или за последно мес-
тоназначение на клирик ще се гледат 
само в графствата си и това ще става 
по следния начин: или ние, или, ако 
се намираме извън кралството, то на-
шият върховен съдия ще изпраща по 
двама съдии за всяко графство четири 
пъти годишно; и тези съдии ще засе-
дават в съда на графството заедно с 
четирима рицари, избрани от самото 
графство, в деня и на мястото, където 
е уречено да стане заседанието. 
 19.  Ако някои дела не могат да 
бъдат разгледани в деня на съда за 
графството, то нека останат толко-
ва рицари и свободни земевладелци 
от тези, които са присъствали в съда, 
колкото ще бъдат достатъчно за въз-
даването на правосъдие, според това 
дали има много или малко работа за 
вършене. 
 20. За дребно провинение свобо-
ден човек може да бъде глобен един-
ствено според размера на простъпка-
та. За тежко провинение също да бъде 
глобен според тежестта на деянието, 
но не така, че да бъде лишен от пре-
питание. По същия начин, на търгове-
ца ще бъде пощадена търговията, а на 
селянина13 - земеделските му сечива, 
ако такива хора попаднат в ръцете на 
нашето милосърдие. И нито една гло-

ба няма да бъде наложена другояче, 
освен чрез полагане на клетва от поч-
тени хора от околността. 
 21. Графовете и бароните ще бъ-
дат глобявани само чрез свои равни, а 
и това ще става единствено според мя-
рата на деянието. 
 22. Клириците ще бъдат глобя-
вани само от стойността на светските 
си притежания и то по начина, който 
се отнася и до гореспоменатите хора, 
а не според размера на църковния си 
бенефиций. 
 23. Нито замък, нито човек ще 
бъдат принуждавани да строят мосто-
ве над реки, освен тези, които от ста-
ри времена и по право са длъжни да го 
вършат. 
 24. Никой шериф, конетабъл, 
следовател или друг наш байлиф14 
няма да се заема с делата на нашата 
корона.  
 25. Всички графства, стотни, 
уопънтейки и тритинги15 с изключе-
ние на нашите владетелски имения 
ще продължат да изплащат същите 
данъци, без никакво увеличение. 
 26. Ако умре някой, който държи 
от нас светски феод и наш шериф или 
байлиф може да покаже наши писма, 
съдържащи искането ни за дълг, който 
мъртвият е трябвало да ни изплати, то 
нашият шериф или байлиф има право 
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да опише и да постави под запор дви-
жима собственост на мъртвеца, колко-
то е стойността на дълга по преценка-
та на честни хора. Това обаче ще става 
по такъв начин, че нищо няма да бъде 
местено оттам, докато не бъде изпла-
тена сумата, която със сигурност ни е 
дължима. Остатъкът е за тези, които 
изпълняват завещанието на мъртвеца. 
Ако той не ни е дължал нищо, цялата 
движима собственост ще бъде разпре-
делена по начина, пожелан от почина-
лия, освен разумните дялове за жена 
му и децата му. 
 27. Ако свободен човек умре без 
да остави завещание, движимите му 
притежания ще бъдат раздадени чрез 
ръцете на близките му сродници и 
приятели, със знанието на Църквата. 
Изключение са само сумите, които по-
койният е дължал. 
 28. Никой конетабъл или друг 
наш служител няма да взима зърно 
или друга движимост от когото и да е, 
освен ако веднага не даде пари за нея 
или пък не получи отсрочка за това по 
волята на продаващия. 
 29. Никой конетабъл няма да 
принуждава рицар да дава пари вмес-
то да изпълнява служба в замък, ако 
рицарят иска да изпълни службата си 
лично или чрез подходящ друг човек, 
ако по разумна причина не може да 

се яви сам. И ако ние отведем или из-
пратим такъв рицар на война, срокът 
на службата му в замък трябва да бъде 
намалена с толкова време, колкото той 
е прекарал във войската заради нас. 
 30. Никой наш шериф или бай-
лиф, нито някой друг ще взима коне 
или кола от който и да било свободен, 
ако това не е по волята на този свобо-
ден. 
 31. Нито ние, нито нашите слу-
жители ще взимат дървен материал 
от другиго за замък или за друга наша 
употреба, освен по волята на този, ко-
муто принадлежи дървеният матери-
ал. 
 32. Ще държим земите на онези, 
обвинени в тежки престъпления, не 
повече от година и един ден, а сетне 
земите ще бъдат връщани на собстве-
ниците на владенията.  
 33. Всички рибарски прегради, 
преливници и язове по Темза, Медуей 
и в цяла Англия ще бъдат премахнати, 
освен на морския бряг. 
 34. Отсега нататък срещу нико-
го не може да се издава продавател-
но писмо, наречено „Praecipe” заради 
каквото и да е владение, така че свобо-
ден човек да губи правото си на съд. 
 35. Ще има една мярка за вино 
из цялото ни кралство, една мярка 
за пиво и една мярка за зърно – така 
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наречената лондонска кварта; и една 
ширина за боядисани, червени и суро-
ви платове – два лакътя между краи-
щата. С везните ще бъде същото като с 
мерките. 
 36. Нищо няма да се дава или да 
се взима за писмена заповед, свърза-
на с убийство или осакатяване. Тя ще 
се издава безплатно и не може да бъде 
отказана никому. 
 37. Ако някой държи от нас фе-
одофирма, сокаж или буркаж16, а от 
другиго държи владение за рицарска 
служба, това не ни дава основание да 
получим опека над наследника му или 
над земята, която той държи като феод 
от другиго. Няма да получим опека 
и над тази феодофирма, сокаж или 
буркаж, освен ако феодофирмата не е 
дадена заради рицарска служба. Ние 
няма да получим правото на опека над 
наследника или над земята на някого, 
само заради някоя негова дребна сер-
жантерия17 като снабдител с ножове 
или стрели, ако той дължи рицарска 
служба другиму. 
 38. Никой наш служител няма да 
може да подложи някого на съдебно 
преследване само по свое обвинение, 
без благонадеждни свидетели. 
 39. Нито един свободен човек 
няма да бъде връзван, затварян, ли-
шаван от собственост, поставян извън 

закона, пращан в изгнание или ощетя-
ван по какъвто и да е начин, нито пък 
ще пращаме хора срещу него, освен по 
законната преценка на неговите рав-
ни или по обичаите на страната.
 40. Никому няма да продадем, 
никому няма да откажем или да бавим 
правото и правосъдието.  
 41. Всички търговци ще могат 
свободно и безопасно да влизат и из-
лизат от Англия, да  пребивават и да 
преминават през Англия по суша, 
както и по вода, за да купуват и про-
дават, свободни от всякакви незакон-
ни вземания, подчинени на старите и 
правилни обичаи, освен по време на 
война и ако са от страната, която вою-
ва с нас. И ако такива търговци се от-
крият в началото на войната, те ще бъ-
дат задържани без вреда върху телата 
и стоките си, докато ние или нашият 
върховен съдия научи как се отнасят 
в страната, с която сме във война, към 
търговците от нашата земя по същото 
време. И ако нашите са здрави там, то 
и тези ще бъдат здрави при нас. 
  42. Всеки, който запазва вер-
ността си към нас, може да излиза от 
нашето кралство и да се връща в него 
спокойно и сигурно по суша и по вода, 
освен понякога за кратко по време на 
война, заради общото благо на крал-
ството. Само затворените и поставе-
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ните извън закона не могат, както е 
според обичаите на кралството, а и хо-
рата, които са от воюващата срещу нас 
страна и търговците, както беше каза-
но.  
 43. Ако някой държи земя като 
васал в някоя ескета18, като например 
от владенията Уолингфорд, Нотин-
гам, Болойн, Ланкастър и други еске-
ти, които са в наши ръце и са баронии; 
и ако този владелец умре, то неговият 
наследник няма да плаща друг рели-
еф, нито ще изпълнява за нас друга 
служба освен тази, която би дължал на 
барона, ако баронията беше в ръцете 
на барон; и ние ще я държим по същия 
начин, по който я е държал и баронът.  
 44. Хора, живеещи извън гори-
те, няма да са принудени да се явяват 
пред съдиите за горските области чрез 
обикновени призивни писма, освен 
ако не са включени в съда или не са 
поръчители на някого или на мнози-
на, привлечени за дело, засягащо го-
рите. 
 45. Няма да издигаме за съдии, 
конетабли, шерифи и байлифи хора, 
които не познават законите на крал-
ството и нямат намерението да ги 
спазват стриктно. 
 46. Всички барони, основали 
абатства, за което са получили харти 
от кралете на Англия или притежава-

щи древни права, ще получат, както 
подобава, право на опека над тях, ко-
гато абатствата са вакантни. 
 47. Всички гори, получили статут 
на такива в наше време, незабавно ще 
го изгубят. Същото се отнася за реч-
ните брегове, превърнати в укрепени 
места от нас, в наше време.   
 48. Всички лоши обичаи относно 
горите и дивеча, както и относно гор-
ските пазачи и лесничеите, шерифи-
те и служителите им, речните брего-
ве и пазачите им, ще бъдат незабавно 
разследвани във всяко графство чрез 
дванадесет заклети рицари от това 
графство; и тези обичаи ще бъдат из-
цяло изкоренени, така че никога да не 
се подновят, за четиридесет дни след 
като разследването бъде проведено 
така, че за него първо да научим или 
ние, или върховният ни съдия, ако не 
се намираме в Англия.  
 49. Веднага ще върнем всички 
заложници и харти,  предоставени ни 
от англичани като гаранция за мир и 
вярна служба.  
 50. Изцяло ще отстраним от 
служба роднините на Джерърд де Ей-
тис, така че те вече да не държат служ-
ба в Англия: Енджелард де Син, Анд-
рю Питър и Гийон де Шансел, Гийон 
де Син, Джефри де Мартин и братята 
му, и племенника му Джефри, и цяла-
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та им свита.  
 51. И веднага, щом мирът се въз-
станови, ще отстраним от кралството 
всички чуждестранни рицари, арбале-
тисти, служители и наемници, които 
са дошли тук с коне и оръжия за вреда 
на страната. 
 52. Ако някой е бил лишен от 
имущества от нас или е бил прогонен 
без законна присъда, издадена от рав-
ните нему, от своите земи, крепости, 
свободи и законни права, веднага ще 
му върнем всичко. И ако по този въ-
прос възникне спор, той ще бъде разре-
шен според преценката на двадесет и 
петимата барони, вече споменати като 
гаранти на мира. Ала по отношение 
на всички онези неща, от които някой 
може да е бил лишен или ощетен без 
законна присъда от свои равни по вре-
мето на нашия баща крал Хенри19 или 
на нашия брат крал Ричард20, и които 
имущества сега са в наши ръце или са 
държани от други и за които имуще-
ства следва да дадем гаранции – ще 
разполагаме с отсрочка, както е прие-
то за онези, които вземат Кръста. Тази 
отсрочка няма да важи за случаите, за 
които вече е повдигнато дело или е за-
почнато разследване по наша заповед, 
преди да вземем Кръста. А когато се 
върнем от поклонение или, ако по слу-
чайност не заминем на поклонение, 

незабавно ще въздадем правосъдие в 
пълна мяра относно тези случаи. 
 53. Ще ползваме същата отсроч-
ка и по същия начин по отношение 
на правосъдието, свързано с горите, 
чийто статут следва да бъде премахнат 
или запазен и които са получили този 
статут при нашия баща крал Хенри 
и нашия брат крал Ричард. Както и в 
случаите на опека над земи, принад-
лежащи към чужд феод, а това са на-
стойничества, които досега сме упраж-
нявали, защото някой е държал феод 
от нас срещу рицарска служба; и също 
по отношение на абатствата, основа-
ни в чужди феоди, когато собствени-
кът на имота може да твърди, че има 
право да покровителства абатството. 
И когато се върнем или пък ако бъдем 
задържани и не отидем на поклоне-
ние, веднага ще въздадем правосъдие 
в пълна мяра на тези, които се жалват 
по отношение на всички тези неща. 
 54. Никой няма да бъде задър-
жан или затварян заради жалбата на 
жена относно смъртта на друг, освен 
собствения й съпруг. 
 55. Всички глоби, наложени от 
нас несправедливо и против обичая на 
страната, както и всички такси, изис-
кани несправедливо и против закона 
на кралството, ще бъдат отменени из-
цяло или по отношение на тях ще се 
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постъпи така, както преценят двадесет 
и петимата барони, вече споменати 
като гаранти на мира, или пък както 
реши мнозинството от тях заедно с 
вече споменатия Стивън, архиепис-
коп на Кентърбъри, стига той да може 
да присъства заедно с онези, които би 
могъл да пожелае да приобщи към 
тези дела. Но ако той не може да при-
съства, начинанието все пак ще се из-
върши и без него. Това ще стане по 
следния начин: ако един или повече 
от споменатите двадесет и пет барони 
има отношение към подобен случай, 
то този барон ще бъде отстранен само 
за това конкретно оплакване, на не-
гово място, само за това решение, ще 
бъде призован друг – избран и заклет 
от останалите от двадесет и петимата. 
 56. Ако сме лишили от собстве-
ност и сме ощетили уелсци в техните 
земи, свободи  или нещо друго без съд 
от техни равни, било в Англия, било в 
Уелс, тези неща незабавно ще бъдат 
възстановени. Ако по тези въпроси 
възникне спор, тогава ще бъдат взети 
мерки в граничните области чрез при-
съда от техни равни – по английския 
закон за английска собственост и по 
уелския закон за уелска собственост, 
а за собственост в граничната област 
– по нейните закони. Уелсците ще по-
стъпят по същия начин спрямо нас и 

нашите поданици.  
 57. Но относно всички онези 
неща, от които някой уелсец е бил ли-
шен при нашия баща крал Хенри и 
нашия брат крал Ричард, без законна 
присъда от равните си – за собстве-
ността, намираща се в наши ръце или 
държана от други и за която трябва да 
дадем гаранции, ще ползваме отсроч-
ка до обичайния срок за поклонници-
те, белязани с Кръста. Срокът не засяга 
тези случаи, в които вече е повдигнато 
дело или е започнало разледване по 
наша заповед, преди още да сме взели 
Кръста. Но когато се върнем от пок-
лонничеството си или ако, поради слу-
чая бъдем възпрени от заминаване на 
поклонение, то тогава без бавене ще 
покажем правосъдие  според обичаите 
на Уелс и споменатата област. 
 58. Незабавно ще върнем сина на 
Луелин21 и всички уелски заложници, 
както и хартите, дадени ни като гаран-
ция за мир. 
 59. Ще се отнесем към Алигзан-
дър22, краля на скотите така, щото се-
стрите му да бъдат върнати заедно със 
заложниците, свободите и пълните 
му права – на него, както и на всич-
ки английски барони. Ще постъпим 
така, освен ако не се окаже, че нещата 
стоят другояче според хартите, които 
имаме от баща му Уилям23, някогашен 
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крал на скотите. И това ще се извърши 
чрез присъда на негови равни в нашия 
двор. 
 60. Също така, всички поданици 
на нашето кралство, клирици, както и 
миряни, ще се придържат, доколкото 
ги засяга и ще спазват по отношение 
на васалите си всички тези споменати 
обичаи и свободи, които и ние обяви-
хме, че, що се отнася до нас, ще бъдат 
спазвани в кралството ни. 
 61. Заради Бога и заради уми-
ротворяването на нашето кралство, 
и заради още по-пълното излекуване 
на несъгласията, надигнали се меж-
ду нас и нашите барони, направихме 
всички тези гореказани отстъпки, а 
като желаем да се радваме на тяхна-
та пълна и крепка непоклатимост, ги 
гарантираме по следния начин: баро-
ните могат да изберат по свое усмо-
трение двадесет и петима барони от 
кралството, които трябва с всичките 
си сили да да съблюдават, поддържат 
и да насочват всички към спазването 
на мира и свободите, които даваме и 
потвърждаваме  с тази наша настояща 
Харта. И тъй, ако ние, нашият върхо-
вен съдия, нашите байлифи или който 
и да е от служителите ни по някакъв 
начин сгреши или пък наруши някой 
от членовете за мира и сигурността, 
то нашата грешка ще бъде доведена 

до знанието на четирима от спомена-
тите двадесет и пет барони. Тези чети-
рима барони ще дойдат при нас или, 
ако сме извън кралството, ще дойдат 
при нашия върховен съдия и ще по-
искат от нас да поправим грешката 
без забавяне. Ако не поправим тази 
грешка или, ако се намираме извън 
кралството, ако нашият съдия не не 
я поправи в четиридесетдневен срок  
от времето, когато е била показана на 
нас или на нашия съдия, в случай, че 
сме извън кралството – тогава споме-
натите четирима барони ще известят 
положението на останалите от дваде-
сет и петимата и тези двадесет и пети-
ма барони, заедно с цялата страна, ще 
започнат да ни притесняват и притис-
кат по всеки възможен за тях начин, 
а именно като превземат крепостите, 
земите и имуществата ни, както и по 
всеки друг начин по силите им, дока-
то грешката бъде изправена по тяхна 
преценка, като щадят само особата, 
кралицата и децата ни. А когато зло-
то бъде поправено, те пак ще бъдат в 
съгласие с нас, както и преди. И все-
ки в страната, който пожелае това, ще 
се закълне, че, спазвайки всички тези 
мерки, ще се подчинява на тези дваде-
сет и петима барони и че заедно с тях 
ще ни притеснява до предела на сили-
те си. И на всеки, който пожелае да го 
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стори, ние публично и свободно дава-
ме позволение да се закълне, и никога 
няма да пречим на никого да положи 
тази клетва. Нещо повече, ние ще за-
повядаме да се закълнат пред дваде-
сет и петимата споменати барона дори 
тези, които не желаят да го направят 
по своя воля. Ако пък някой от дваде-
сет и петимата барони умре, напусне 
страната или някак другояче бъде въз-
препятстван в изпълнението на така 
изложените неща, то останалите от 
тези двадесет и петима барони тряб-
ва да изберат на негово място друг 
по своя преценка, а той да се закълне 
като тях. Също, по отношение на всич-
ки неща, поверени на тези двадесет и 
пет барона, ако двадесет и петимата се 
съберат и между тях възникнат несъг-
ласия по някой въпрос или ако някои 
от тях, макар и призовани, не са поис-
кали или не са можели да се отзоват 
– тогава мнозинството от присъства-
щите ще определи какво решение или 
заповед да бъде сметната за обвързва-
ща и действаща, все едно са се съгла-
сили всичките двадесет и петима. А 
двадесет и петимата ще се закълнат, че 
вярно ще спазват всичко споменато и 
ще следят за изпълнението му до края 
на възможностите си. Ние пък няма да 
получим от никого нищо, което било 
чрез самите нас или чрез друг да от-

мени или намали която и да е от тези 
отстъпки и свободи. Ако такова нещо 
все пак бъде постигнато, то ще е праз-
но и нищожно и ние няма да можем 
да се възползваме от него нито лично, 
нито чрез други. 
 62. И напълно сме забравили и 
простили на всички всяка зла умисъл, 
гняв и недоволство, надигнали се меж-
ду нас и нашите поданици, клирици и 
миряни, от времето на несъгласието. 
Също, изцяло забравяме и прощава-
ме всяка зла умисъл, гняв и недовол-
ство, надигнали се между нас и пода-
ниците ни, клир и миряни, както и, 
доколкото зависи от нас, опрощава-
ме всички простъпки, допуснати при 
това несъгласие между Великден от 
шестнадесетата година на нашето ца-
руване до възстановяването на мира. 
В свидетелство на което, най-сетне, 
заповядахме да бъдат приготвени на-
рочни писма за високопреосвещения 
Стивън, архиепископ на Кентърбъри, 
преосвещения Хенри, епископ на Дъ-
блин, преждеспоменатите епископи и 
магистър Пандулф, относно твърдост-
та на изложените отстъпки. 
 63. Защото желаем и твърдо обя-
вяваме, че английската Църква ще 
бъде свободна и че поданиците на на-
шето кралство ще притежават и ще се 
ползват от споменатите по-горе свобо-
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ди, права и отстъпки, по добър начин, 
в мир, свободно и спокойно, цялостно 
и без недостатък, за самите себе си и 
за наследниците си от нас и от нашите 
нследници, във всички неща и на всич-
ки места, завинаги, както беше каза-
но. Освен това бяха положени клетви 
от наша страна, както и от страна на 
бароните, че всички тези вече изло-
жени неща ще бъдат спазвани с добра 
воля и без зли намерения. Свидетели 
бяха вече споменатите и още мнози-
на други. Дадена чрез нашата ръка, на 
моравата, наречена Рънимийд между 
Уиндзор и Стейнс, на петнадесетия 
ден на юни, в седемнадесетата година 
от нашето царуване.

Превод от латински и бележки:  
Манол Глишев,  15 юни 2015
Редактор: Красимир Иванчев

Великата харта на свободите е пре-
веждана на български език два пъти 
досега: веднъж от руски в:А. Трачев-
ский, Учебникъ по всеобща история, 
ІІ. Средна история, Пловдив, 1895, с. 
251-258. И втори път, вероятно от ан-
глийски, от Атанас Лолов под редак-
цията на Петко Михайлов (линк).

(Endnotes)
1. Имената са предадени в придоби-

лата гражданственост англицизирана 
форма, макар че исторически по-ко-
ректно би било например името на 
краля да бъде „Жеан“, а не „Джон“. 

Всички бележки са на преводача. 
2. Или: „дук“. След битката при Бувин 
в 1214 крал Джон губи Нормандия и 
Анжу (заради което е наречен „Без-
земни“), но тук използва пълната си 
титулатура. 
3. Или: „шерифи“.
4. Инокентий ІІІ (1198-1216). 
5. Още в 1214. 
6. Такса наследство или такса за встъ-
пване в поземлено владение. 
7. Или: „барония“.
8. Или: „феод“. 
9. Тук и по-нататък: „опека“ и „опекун“. 
Или: „настойничество“ и „настойник“, 
но винаги става дума за управление на 
владения от името на законен, но не-
способен собственик. 
10. Или: „без оглед на това чий васал 
е“.
11. Или: „от свободните си хора.“
12. Или: „нашата курия“.
13. Или: „на вилана“.
14. Тук „байлиф“ е употребено като 
общо название на кралските служите-
ли, макар че например в пар. 14 има 
специфична употреба. „Байлиф“, във 
френска употреба „байи“, в италиан-
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ска „байло“ е название на редица чи-
новници с различни функции в сред-
новековна Западна Европа. В Англия 
най-често са служители на съда. 
15. Графствата (comitatus) са големи 
административни единици, прибли-
зително съответстващи на историче-
ското землище на дадено англосак-
сонско племе, управлявани от шериф. 
Стотните (hundredi) са по-малки да-
нъчноадминистративни единици. 
Уопънтейките (wapentakes) са едини-
ца, съответстваща на стотнята в т. нар. 
Danelagh или Област на датския закон, 
населена с потомци на англо-сканди-
навци и ползваща се с особено оби-
чайно право. Тритингите (trethingi) са 
малки подразделения на уопънтейки-
те, съответстващи приблизително на 

енории.
16. Феодофирма – владение за рицар-
ска служба; сокаж – владение за данък 
в пари; буркаж – владение в град. 
17. Сержантерия – служба като сер-
жант, паж, оръженосец, дребен офи-
цер. 
18. Ескета – владение, останало в ръ-
цете на непълнолетен наследник след 
смъртта на собственика си. 
19. Хенри ІІ (1154-1189)
20. Ричард І Лъвското сърце (1189-
1199).
21. Луелин Велики, принц на Гуинед в 
Северен Уелс (1188-1240)
22. Алигзандър ІІ или Аласдър ІІ мак 
Уилям (1214-1249)
23.  Уилям І Лъва (1165-1214)
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ВъВедение В темата – осноВания за 
ВъзникВане на хипотези

София е от най-старите градове в 
Европа. В историческото й раз-
витие има характерни моменти, 

които правят наследената простран-
ствена структура отличителна от по-

вечето съответстващи по хронология 
на големи европейски градове – напр. 
според теорията за пълна подмяна 
на уличните направления след Осво-
бождението (приложена сравнителна 
схема от кадастрални планове 1878-
1879г.). 

Доскоро данните за града от 
Средновековието бяха мал-
ко и несистематизирани. 
София бе „град с неизвестно 
развитие” за около шест сто-
летия – до средата на XIXв. 
Археологическите проучва-
ния през последните годи-
ни – свързани с реализаци-
ята на проекта за Античен 
Културно-Комуникационен 
Комплекс „Сердика”, раз-
криват факти, потвържда-
ващи не само наличието на 
мощна средновековна стра-
тификация в исторически-
те слоеве, но и провокират 
изказани вече хипотези за 
средновековно-българския 
произход на т.н. османска 
селищна структура.
Прието е да говорим за Бъл-
гарско средновековие по 
нашите земи – като хроно-

Автор: арх. Емил Момчилов Йорданов

Статия от брой 50 на сп. “Българска наука”

Средновековната устройствена
структура на София – аналогия с
древнобългарски примери
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логия и културно явление, – между 
VII-XIVв.; след което – за среднове-
ковна османска култура (архитектура) 
между XIV-XIXв.; за Българска въз-
рожденска – след средата на XIXв. и 
т.н. Понятията „ранен”, „късен” в тази 
класификация са по-скоро в хроноло-
гичен, отколкото тематичен, стилов 
(типологичен) или знаков смисъл. 
Така има достатъчно данни за рим-
ския град Сердика – един типичен, 
богат римски град, възникнал около 
минералните извори още при първи-
те инвазии на империята по тези земи 
(първа половина на I в.) и наситен с 
много история през столетията; има 
данни за късния османски период и 
за следосвобожденското развитие на 
града. Твърденията за тракийско по-
селение, върху което възниква Сер-
дика (според някои източници – Сер-
дополис) са хипотетични – всъщност 
има артефакти с около петхилядна 
годишна датировка, след което дъл-
го прекъсване на урбанизацията. Има 
исторически сведения за присъствие 
в територията на Филип Македонски 
и на Александър Македонски, но не 
и за селище. Съществува любопитна 
теория, че наименованието Серди-
ка произтича не точно от тракийско-
то (някъде – скитско, келтско) племе, 
обитавало конкретното място, а по-

Сасанидски храм VI в.

Болгар - цитаделата XIII в. с късна джамия

Демир Баба теке - XVI в
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скоро от наименованието на регион, 
простиращ се до територии в днешна 
средна Италия (някъде се прави ана-
логия и с наименоватието Сардиния) 
– градът е бил претория (префектура) 
на широк ареал, известен със същото 
наименование, а по-късно – префек-
тура на Диоцез (Вътрешна) Дакия, 
според въведеното от Константин I в 
началото на IV в. административно 
деление на империята. Най-близки 
материални следи от тракийски по-
гребения има около църквата „Св. Со-
фия” – твърде далеч за времето си, от 
границите на първия римски лагер.
Известен факт е, че османските заво-
еватели и заселници в първите пери-
оди на разрастване на империята си 
– XIII-XIVв. не са имали практиката 
да градят „свои” градове, а дълго вре-
ме – и типологично „свои” сградни 
архетипи. Теорията не е нова; в ней-
на подкрепа са твърде показателните 
сравнения с антична и средновековна 
архитектура от местата, където е мина-
ло преселението им – по югозападна 
дъга от Байкал до Балканския полуос-
тров; сравнения и с древната (Велико)
българска архитектура. В началото на 
същия период прабългарското пресе-
ление тръгва от съседни тогава на тур-
ците територии и достига по североза-
падна дъга до Балканския полуостров 

– шест века преди тях. Турците са ид-
вали с презумпцията, че продължават 
по-нататъшните си завоевания (дости-
гайки в средата на XVI в. до Виена, и в 
края на XVII – също за втори път) и са 
„бързали” да пригодят намереното на 
завоюваните места; основно са полз-
вали местното население и неговите 
познания и можещи представители за 
пригаждане на тази материална сре-
да, те дори не са  оставяли крепостни 
стени около градовете си, разчитайки 
(не без основание) на непобедимостта 
си. Вероятно тази практика има и дру-
ги основания.
Изграждайки теза за типологична 
принадлежност на недвижим матери-
ален обект, респ. селищна структура, 
е важно да се изясни хронологическа-
та му и териториална принадлежност 
към вече доказани исторически моде-
ли. Базирайки се на все по-широките 
тълкувания за турско владичество/
присъствие по земите на Балканския 
полуостров, се поражда хипотеза за 
продължаващо българско владение 
върху Западнобългарските територии 
чак до края на XVв. Падането под тур-
ска власт не е еднократен акт и годи-
ната на превземане на Търново – 1394, 
съвсем не може да се приеме за мо-
мент на цялостен обрат в управление-
то, общественото устройство, култура-
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та и традициите по българските земи; 
по-вярно е твърдението, че процесът 
на насищане с османско присъствие 
започва още след смъртта на Иван 
Асен II, с отслабване на държавата и 
династическите междуособици, пока-
нили първите селджуки като съюзни-
ци и гости в България, и продължава 
повече от две столетия до пълното за-
воюване на Балканите.
Средец остава във владение на бъл-
гарски феодали чак до края на XV в., с 
периодични прекъсвания, като между 
началото на XI и края на XII в. е не-
колкократно разрушаван и обезлю-
дяван – по време на войните на Саму-
ил с Василий II и после – по време на 
поне три кръстоносни похода. Следва 
относително спокоен период за тери-
торията, до появата на османците тук 
след средата XIVв. Водят се много бит-
ки при София и в околностите, като 
градът е превзет в 1382 г., но - без да 
са известни много данни за формата 
на управление в нецентрализираната 
тогава Османска държава, - първите 
сведения за това, че София е „турски” 
град, са средата на XV в. До 1422г. част 
от европейските държави, вкл. Рим 
продължават да титулуват пребива-
ващия в Белград Константин II Асен 
български цар (до годината на смър-
тта му). В описание и графична схема 

„карта на света” от Фра Мауро от 1459 г. 
е отбелязана държавата Bolgaria. Съ-
ществуват множество писмени данни 
и материални свидетелства за дейст-
вителното по същото време управле-
ние на тези земи от български владе-
тели (войводи), като най-късните са от 
1493 г. – обновяването и изписването 
на Кремиковския манастир от воево-
дата на Софийското воеводство Ра-
дивой! Първото доказателство за ос-
манска отседналост в София е Черната 
джамия от 1528 г. (строител – Мимар 
Синан).
В последно време са ситематизирани 
не малко писмени документи, опис-
ващи състоянието на града още от пе-
риода след турското заселване в него. 
Може да се цитират описанията на 
пътешествениците Джакомо Кастал-
ди от 1546 г. и Ханс Дерншван от 1555 
г., римо-имперския посланик Давид 
Унгнад от 1572 г., на пътепис от 1665 
г. и множество други в по-късни пери-
оди. В цитираните документи се гово-
ри за благоустроен град, в който явно 
личат запазени елементи от късноан-
тичното строителство – принципията 
(Praesidium-Praetorium), баните, бу-
левтерионът, част от крепостни стени 
и др. Това са фрагменти от суперструк-
ция на сгради и съоръжения още от 
II-III в., които са служили за основи и 
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надграждане с нова функция. Тяхната 
структура е определяла геометрично-
то развитие на градския център чак до 
1944 г., когато е разрушен от бомбар-
дировките на София и започва почти 
цялостното му преизграждане (по Хр. 
Генчев).
Първи известни следсредновековни 
документи, отразяващи графично ня-
каква визия за състоянието на сели-
щето София, са от края на XVII в. Тук е 
показана гравюра от 1690 г. на Якобус 
Хоревайн. Колкото и да е схематична, 
на нея, както и на топографската ски-
ца на инж. Йохан Баптист фон Ребаин 
от 1740 г., е илюстрирана ясна орто-
гонална квартална структура с непро-
меняеми направления на основната 
римска улична мрежа – разпознава-
ема и днес.
Горните факти пораждат хипотезата 
за наличие поне до XV-XVI в. на се-
лищна структура, която не е възмож-
но да е била все още повлияна и дори 
първоначално нарушена от османски 
традиции и практики – доколкото та-
кива изобщо могат да бъдат класифи-
цирани към този момент.
Така, първо – „неясният” времеви пе-
риод, в който се предполага че се раз-
вива т.н. османска селищна структу-
ра на София, силно се стеснява – до 
около две столетия, и от друга страна 

– появяват се доказателства за прием-
ственост през широките исторически 
периоди. Като се има пред вид пре-
ломната история на селището – често 
разрушавано и преизграждано в ан-
тичността и средновековието, откри-
ването на устойчиви структурни ха-
рактеристики чак до средата на XVIII 
в., поражда твърдението за формира-
не и поддържане на тези характерис-
тики в резултат на устойчиви местни 
традиции с дълбоки корени в генезиса 
на обитателите – далеч преди XV в. и 
съхранени и след XVIII в., т.е. в тради-
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циите на „(древно)българското градо-
устройство”.

средноВекоВна софия – средец

типологични белези на селището, 
техният произход, анализ на приме-
ри

Историческите данни за първо бъл-
гарско присъствие в града са от 809 
г. – при завоюването му от хан Крум. 
Преименуван е на Средец (за първи 
път името се споменава в хроника от 
XI в.). Явно дълго след това градът – 
като вътрешен за широко разрастна-
лата се държава, не е бил от особено 
стратегическо значение и липсват 
данни и изявени материални следи. 
Спорно е и владението към началото 
на IX в. – въпреки твърденията във 
византийски източници, че е римски 
(византийски), знаем че цялата север-
на балканска територия на империя-
та (Мизия) е изоставена в края на VI 
в. след многократни набези на хуни и 
готи - в края на IV в. вестготите фор-
мират мощно държавно обединение, 
простиращо се чак до Рим, а в нача-
лото на VII в. Сердика е завладяна от 
обединените авари и славяни (617 г.), 
след което няма други сведения до за-
воюването от хан Крум.
Находки, датирани след X в., марки-
рат постепенни корекции в римската 

улична мрежа, надграждане на съ-
ществуващи мащабни постройки със 
значително по-нетрайни от камъка, 
използван от римляните (византий-
ци) материали и столетното насип-
ване на периодично разрушавани 
обекти, което води до една сравнима 
с късно датираната – в основните й 
направления, османска планировъчна 
структура. Корекциите се изразяват в 
постепенно стесняване на пътищата 
(улици) при надстрояване върху пре-
дишни сградни останки. Съвременно 
геодезичното рефериране на данни от 
различни архивни източници прибли-
жава трасетата на основната среднове-
ковна улична мрежа до ортогоналната 
римска структура, като разчитането на 
направленията на кардо и декуманус е 
ясно, дори и в криволичещите тесни 
възрожденски улички.
Друг (един от немалкото) впечатля-
ващ факт за късносредновековна (ос-
манска) София, е липсата на данни за 
диференцирането му на турски, бъл-
гарски и др. по етнически принцип 
махали – много характерен, дори за-
дължителен принцип при турската ур-
банизация. Но този факт надали може 
да се обясни само с традиции в селищ-
ното изграждане.
По този начин, доскоро пораждащи-
ят хипотези въпрос – как при пълното 
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препланиране на града след 1879 г., от 
хаотичната късноосманска структура 
се (само)възпроизвежда, без наличие 
на тогавашни археологически данни 
и проучвания, античната ортогонална 
структура, – е на път да намери логи-
чен отговор: просто се „поизправят” 
основните улици, следвали през сто-
летията направленията кардо и деку-
манус и останалата улична мрежа е 
подведена по тях! Основният софий-
ски булевард „Тодор Александров”, 
формиращ т.н. западно направление 
на столицата, лежи плътно над деку-
манус максимус, дори триъгълното 
разклонение между бул. „Цар Освобо-
дител” и „Дондуков” плътно повтаря 
разклоненията на два римски пътя, 
събиращи се пред една от източните 
порти на Сердика (вж. схеми).
Ползвайки понятието (древно)бъл-
гарски архетипи и структурни модели, 
визираме достатъчно разпознаваеми 
и утвърдени във времето примери с 
характерни отлики – на хронологи-
чен, териториален, климатичен, вер-
ски, и общественоорганизационен 
принцип, но все пак подчиняващи се 
на общо строително ниво за периода, 
на единство в природогеографски, 
стратегически произход, т.е. следва 
в общи принципи на изграждане на 
селища, на наложени стилови харак-

теристики, на обща религия и бит на 
съседни народи, да отчетем специфи-
ката на дадения модел.
За римляните кардо и декуманус са 
осмислени като основни структуро-
образуващи селищни направления, те 
са еманация на реда и разбирането за 
йерархично съподчинение между со-
циалните и структурни елементи на 
селището. Произтичат от развитието 
на via praetoria и via principalis в рим-
ския военен лагер, от който се разви-
ват повечето селища в завоюваните 
римски провинции. Двете направле-
ния са носители на строги формооб-
разуващи правила за подредба на ос-
новните военни и цивилни обекти. 
Свързват се с важни римски пътища 
в територията и наличието на послед-
ните или предстоящото им изгражда-
не е един от основните фактори, опре-
делящи създаването на град, ведно с 
други – климатични и стратегически 
дадености. Около via praetoria (кардо) 
се разполагат основни военни и мит-
рополитенски постройки и съоръже-
ния, а около via principalis (декуманус) 
– постройки с важно градско, религи-
озно, търговско и социално съдържа-
ние. Почти винаги, особено в късните 
периоди на империята via praetoria е 
по-издължена и предпоставя правоъ-
гълното, насочено на север развитие 
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на града, вероятно с някаква символи-
ка за приоритета на военния характер 
на градовете, развили се от военни ла-
гери, а вероятно и поради философ-
ско-верски убеждения – via principalis 
„сочи” към Рим, а via praetoria „сочи” 
към все още незавоювени земи... Съ-
щата характеристика има и антична 
Сердика. Много дълго време градът 
се е развивал в направления юг-север, 
докато в средата на XX в. не се оказва 
„притиснат” при разширението си от 
двете срещулежащи планини – Вито-
ша и Стара планина. Следват опити за 
препланиране на централни градски 
зони, които създават по-скоро дълго-
срочни затруднения отколкото реша-
ват проблеми. Началото на „обръща-
нето” на развитието на града се слага 
с пробива на бул. „Цар Освободител” 
през дворцовата градина и свързване-
то му с бул. „Княз Дондуков”, отразе-
но в два последователни плана от 1910 
г. Постепенно става ясно, че бързото 
развитие в направления изток-запад 
се нуждае от драстични пробиви в 
централната градска част, на каквито 
и до днес не се решава никое градско 
ръководство – това е една от главни-
те предпоставки за обезлюдяването 
на тази централна част поради кому-
никационна недостъпност и нефунк-
ционалност, и вземането в бъдеще на 

подобни решения става все по-невъз-
можно.
От друга страна – римското градоу-
стройство не възвиква от локални Апе-
нински традиции, по-скоро, по общо-
прието твърдение – както и римската 
архитектура, така и градоустройството 
е смесица и еманация на усъвършенст-
ването на етруско-елинските модели.  
Влиянието на елините върху римски-
те похвати в архитектурата, или по-
скоро в техните изначални етруски 
форми, е още от времето след Анибал  
(212 г. пр.н.е.). Градоустройството в 
Рим наследява достиженията на ели-
ните, като постепенно ги доразвива и 
надгражда. Установяването на града 
е свързано и с волята на боговете (и 
съответно със съпътстващия ритуал). 
Римската обредност при създаването 
на град се изпълнява от жрец-молител 
(авгур), който измолва от боговете да 
определят мястото (templum), което 
по-късно се превръща в централна-
та точка на града, където се изгражда 
централният площад - форумът. Този 
обред може да се свърже още с елин-
ското разделяне на земята на теменос 
(земя на боговете) и клерос (парче 
земя, определена за хората). Интере-
сен факт, свързан също с обредност-
та по установяването на нов град е, че 
върховния жрец в Рим – Понтифекс 
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Максимус – е свързан с градострои-
телството (въпреки че думата pontifex 
все още има спорно значение, доста е 
вероятно тя да идва от думата за мост 
pons).
Една от отликите, които се запазват 
между елинската и римска архитекту-
ра/градоустройство, и която можем да 
свържем със споменатата тема за цен-
тралните точки в градовете на двете 
култури, е начинът на разпределение 
на пространството. Докато в Елада ар-
хитектурата може да се определи като 
такава на правите и симетрията, то в 
Рим кривите заемат принципно мяс-
то. Това лесно може да се установи при 
сравнение между агората (Асус, Ми-
лет) с форумите в някой римски град, 
напр. Рим, както и Сердика. Трябва да 
се отбележи и използването на самото 
пространство – древногръцките кон-
струкции са открити; те са лицеви и 
са направени така, че да се виждат. За 
разлика от тях, при римските структу-
ри се наблюдава една вътрешна ори-
ентация на пространството и то до-
пълнително се облицова и декорира.
Елинска култура е наименование, ха-
рактеризиращо общите социоиконо-
мически, политически, стилови и ре-
лигиозни явления, породени в широк 
източносредиземноморски и западно-
малоазийски ареал след XII в. пр.н.е. 

Счита се за наследник на Микенска-
та култура. Периодът на формира-
не на тази култура съвпада с начало-
то на едно от големите „преселения 
на народите” XII-X в. пр.н.е. По това 
време останалата част от Балканския 
полуостров се населва с племена, по-
пулярно наричани траки. Теориите 
за произхода на различните етноси и 
тяхното диференцирано развитие са 
противоречиви, но едно от най-проти-
воречивите твърдения е за влиянието 
на елинската култура за много дълъг 
период – над хилядолетие върху ши-
роки географски ареали, вкл. и къде-
то древните елини никога не са имали 
присъствие. Липсата на писмени по-
знания и систематизация за останали-
те културни проявления са причина за 
дългото присъствие на тази теория, от 
която трудно може да се приеме напр. 
„инвенцията” в V в. пр.н.е. на ортого-
налната, т.нар. Хиподамова селищна 
организация. Примерите на ортого-
нално селищно планиране са познати 
от достатъчно древни – древноиндий-
ската, египетска и др., вкл. презконти-
нентални култури, както се вижда и от 
приложените примери на Вавилон и 
Севтополис. Произходите на тази ор-
ганизация се коренят вероятно още в 
синкретизма на древния човек, който 
се е стремил да създава за себе си раз-
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бираема и ясноориентирана, защити-
ма по най-прост начин заобикаляща 
среда, подчиняваща всички елементи, 
до които се докосва или тепърва гра-
ди.
Без да отричаме с тези твърдения по-
стиженията на древногръцкото и рим-
ско градоустройство и да поставяме 
под съмнение отличителните им ха-
рактеристики – еманация на стило-
вото им развитие в определени исто-
рически периоди, целта е да търсим 
дълбоките корени на онаследеното от 
други народи и етноси по същите земи, 
в техните предшестващи хилядолетни 
традиции.
Понятието древно(пра)българска кул-
тура (архитектура, градоустройство) 
вероятно трябва да характеризира 
общи социоикономически, политиче-
ски, художественостилови и религи-
озни изяви на този народ от времето 
на неговата поява до окончателното 
формиране на българската народност 
в края на IX и началото на X в. Пра-
българската култура преминава 
през няколко фази на историческо 
развитие. Най-ранната от тях обхваща 
II-I хилядолетие пр. н. е.; следи от нея 
се откриват в районите на Централ-
на Азия (Минусинската котловина и 
около планината Алтай). Носителите 
на тази култура се споменават в ки-
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тайската хроника Вейшу като племена 
тинглинг (динлини), по-късно извест-
ни като племена (теле)огури, обра-
зували голям и разнолик племенен 
съюз. Сред тях се откроява една група 
племена, наричани от китайските хро-
нисти ба-го, с главен град Бугур (Ба-
гур). Тези названия се запазват до VII 
в. и според някои изследователски те-
ории, са формата за утвърждаване на 
по-късното самоназвание „булгар“.
Редица археологически данни – еле-
менти от градоустройството (кон-
центрична система на планиране), 
религията (тенгризъм), изкуството 
(каменни графити), погребалните 
обичаи и др., сочат близката и орга-
нична връзка на тези племена с мате-
риалната и духовната култура на Пър-
вата Велика България VI-VII в.
Проява на прабългарската кул-
тура са и каменните надписи, които 
показват наличието на добре развита 
историческа памет, т.е. – приемстве-
ност. Малкото запазени паметници на 
прабългарското изкуството показват 
различни черти от култовата практи-
ка (релефът върху т.н. шуменска плоч-
ка); символите на държавната власт 
(каменните лъвове от столицата Плис-
ка и от аула на хан Омуртаг при с. Хан 
Крум).
Съществува голяма близост между 

старотюркските Орхоно-Енисейски 
рунически надписи и останките от ру-
ническата писменост на Балканския 
полуостров; поразителни са и анало-
гиите между тамгообразните знаци, 
скалните рисунки и други свидетел-
ства от Централна Азия и полуострова.
На фигурата е показан строителен 
знак „Вавилон” върху капака на сарко-
фаг от XII в. в град Василев, област Бу-
ковина, Украйна. Градът се намира на 
територия, върху която до X в. е бъл-
гарската административна област Унг 
с център град Унг (днешен Ужгород). 
Близо до този град се намира гробът 
на княз Персиян II, първороден син на 
българския цар Иван Владислав.
Тук са стилизирани прабългарски зна-
ци, често срещани по различни строи-
телни елементи от епохата на Кубра-
това и Аспарухова България. Подобни 
знаци са откривани във всички древни 
поселения на прабългарите – Серкел 
(Кримски полуостров), Хумаринско 
градище (Северно Черноморие/Кав-
каз), Мурфатлар (Северна Добруджа), 
Сармизегетуза (югозападна Трансил-
вания); открити са и по жертвените 
алтари в Плиска и Преслав, вкл. и на 
Перперикон. До формиране на Дунав-
ска България тези символи са продъл-
жавали да онагледяват подчинението 
на основните обществени дейности 
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– социална организация, религия, се-
лищно устройство, строителство и т.н., 
на древния езически синкретизъм. 
За сравнение по-долу са приложени 
примери от съседни на прабългарите 
територии от периода преди тяхното 
разселване на запад.
Съществуват малко материални следи 
с доказана принадлежност към крат-
кия период на съществуване на Кубра-
това България. Столицата Фанагория 
е била елинска колония и римско (ви-
зантийско) владение, както и повече-
то съседни причерноморски и азовски 
градове. Проучванията на нейна тери-
тория продължават и няма изяснена 
устройствена структура. Впоследствие 
е многократно разрушавана при напа-
дения на аварите и периодично е във 
владение на Византия. Най-запазени-
ят град от периода на съществуване на 

тази държава е днешният Херсон(ес), 
също бивша елинска колония, с ясна 
ортогонална селищна структура (схе-
мата по-долу).
Създадената през VII в. нова българ-
ска държава се изгражда на базата на 
строга централизация със силна хан-
ска власт, стройна администрация и 
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военна организация. Стремежът към 
създаване на силна централна власт 
намира идеологическа обосновка в 
прабългарската религия – примити-
вен монотеизъм (тенгризъм), запа-
зил добре изразени черти от по-ранни 
религиозни форми (анимизъм, фе-
тишизъм, тотемизъм, соларен култ, 
култ към огъня и др.). Идеологията 
намира израз в монументалното стро-
ителство, като редица източни черти 
(планировка, ориентация на селища 
и сгради) се преплитат със заемки от 
византийската и близко-източната 
култура (начини на градеж, характер-
ни архитектурни планове). В новата си 
родина прабългарите обитават (като 
се изключат столицата и типичните 
военни крепости) неголеми селища. 
Повечето са открити (неукрепени), 
някои са защитени само със землени 
валове (селището при с. Кладенци, об-
ласт Добрич) или с естествени прегра-
ди (селището в могилата на острова в 
Дуранкулашкото блато). Строени са 
примитивни жилища, някои от които 
запазват характерната за по-ранната 
подвижна юрта кръгла форма (сели-
щата при с. Гарван, с. Нова Черна - Си-
листренска област, и др.), или землян-
ки и полуземлянки.
От времето на Волжска България са 
известни следите на няколко мно-

го големи градове, просъществували 
между края на VII в. – от основаване-
то на държавата до средата на XVI в., 
когато цялата територия е окончател-
но завладяна от Иван IV Грозни, след 
което – претърпели значителни разру-
шения, градовете западат. В началото 
на XIII в. територията на държавата е 
присъединена към Монголския хага-
нат (Златната орда), но точно столе-
тие след това отхвърля владичеството 
и продължава самостоятелното си съ-
ществуване като Казански хаганат до 
падането му през 1552 г. Това са гра-
довете (Велики) Болгар, Биляр, Казан, 
Сувар, Ошел, като първите три са по-
следователно столици на държавното 

Партянски храм в Хатра,
Ирак, 100г. сл. н.е.
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формирование. В чуждестранни пис-
мени източници последните са сочени 
като най-големи, най-богати и влия-
телни върху огромни за времето си те-
ритории – за Болгар са документирани 
суперлативи, че в средновековния свят 
може да се сравнява само с Константи-
нопол. За действителното им влияние 
сочат някои исторически факти, напр. 
че след тази инвазия в руската столи-
ца Москва започва преизграждането 
на цитаделата – Кремъл по модел на 
Казанския, а Иван Грозни заповядва 
на Постник Яковлев – човекът, който 
го е създал, да съгради „църква с купо-
ли за всички светци, каквато светът не 
е виждал“. Катедралата „Свети Васи-
лий Блаженни“ на Червения площад, 
по руски известна като „Собор Покро-
ва“, е строена през 1555-1562 г., след 
което Иван Грозни, впечатлен от това 
здание, заповядал да ослепят архите-
кта, за да не би някога да създаде нещо 
по-красиво. Катедралата е достроява-
на до 1600 г.; има куполи във форма 
на чалма, украсени по най-чудни фор-
ми, символизиращи чалмите на побе-
дените, върху които е забивано копие 
(респективно – кръст). По време на 
персийския си поход (1722 г.) импе-
ратор Петър І Велики спира в Болгар 
и три часа обхожда развалините на 
древния град. Въпреки почти целена-

Зороастрийски храм в 
Персеполис

Сасанидски храм в Каср-и-Ширкин 
Иран

Капища в Плиска от времето на 
Омуртаг
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соченото унищожаване на огромния 
град много от величието му се запазва 
за повече от век и половина – здраво 
строени мащабни каменни сгради и 
съоръжения. Петър Велики преброява 
повече от 70 старинни сгради и е явно 
впечатлен от подобно струпване на ве-
личествени древни останки. Същата 
година издава указ за запазването им. 
Може да се счита, че това е първият в 
Европа (света) закон за съхранение на 
исторически обекти.
Между X и XIII в. две огромни дър-
жави си поделят пространството от 
Източна Европа до Централна Азия – 
Киевска/Новгородска Рус(ия) и Волж-
ска България. Въпреки периодичните 
вътрешни трансформации и стълкно-
вения между тях, те запазват за око-
ло четири столетия възходящото си 
развитие. Волжска България може да 
се смята за наследник и продължител 
на културата на Кубратова (Велика) 
България и въпреки ислямизацията 
след X в. и периодичното присъствие 
на монголите, нейните земи остават 
населени чак до падането под руско 
владичество с преките наследници на 
прабългарите. За съжаление, истори-
ческите данни са оскъдни, а фактите в 
различни източници са противоречи-
ви, за да е създадена стройна теория 
за развитието и наследството на тази 

Схема на Голямата базилика в Плиска с 
прабългарско капище под олтара.

Болгар X-XIV в.
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държава. За строителната култура на 
волжските българи може повече да се 
съди по запазените единични приме-
ри на сгради и съоръжения, отколко-
то може да се коментира характера на 
селищното им устройство. И малкото 
останали примери обаче са достатъч-
ни, за да се потвърди тезата за продъл-
жителната приемственост на прабъл-
гарските традиции, водещи произхода 
си от средноазиатските синкретични 
модели. Устойчивостта на тези моде-
ли се отразява в значително по-позна-
тите примери от Първата българска 
(Дунавска) държава, въпреки терито-
риалното й отделяне от първоизточ-

ниците.
Едно от основанията за употреба на 
понятието култура в проявлението на 
специфични етнически, териториални 
и времеви характеристики на обитате-
лите на средата, е изявата им в недви-
жими материални следи. Древнобъл-
гарският народ – от времето преди 
Велика Кубратова България до пада-
нето на Волжска и Дунавска България 
е известен с мащабните си и трайни 
строителни традиции. В древногръц-
ки и византийски писмени източни-
ци често се споменават впечатляващи 
факти за огромните за времето си и 
богати градове, които българите стро-

Влияния в преноса на традиции I-XIII в.
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ят – в различни периоди от Кавказ, до 
Средиземноморието. Същото се спо-
менава и за предшествениците им на 
Балканския полуостров – траките. На-
ложена е тезата – подкрепена с при-
мери и в този материал, за връзката 
на тези традиции с персийската стро-
ителна култура и преноса й чрез саса-
нидско-ахименидските модели около 
Новата ера. Както новопостроените, 
така и заварените при преселението 
на българите градове имат идентична 
планировъчна структура, прилягаща 
на познатите им социална организа-
ция, стратификация, стопанство, по-
ради което лесно са били пригаждани. 
Но поради преломността на историче-
ските събития, водеща до липса на дос-
татъчно материални следи и на доста-

тъчен исторически писмен материал, 
е прието обяснението за влиянието на 
елинистичната, респ. римска и визан-
тийска култура върху териториите на 
Балканския полуостров. Настоящата 
теза по-скоро разширява разбирането 
за влиянията и преди всичко се про-
тивопоставя на категоричната класи-
фикация на всички заварени архети-
пи, вкл. устройствени, като гръцки и 
римски. Има напр. съществена отлика 
в териториалната селищна организа-
ция при средновековните българи и 
римско-елинистичното устройство – 
до края на Първата Дунавска държава 
българите урбанизират териториите 
на принципа на полисите (думата е 
илюстративна, а не в прекия смисъл 
на древногръцкия модел) – мощно 
селищно образувание в централните 
части на населената територия, систе-
ма от защитни крепости и малки фе-
оди и неукрепени селища във вътреш-
ността на страната, докато късните 
елини и Рим създават първо укрепле-
ния по граничните територии, които 
укрепления постепенно се превръщат 
в градове, ако се съхранят достатъч-
но дълго в собствено владение. Тази 
моноцентрична организация е отра-
зена и в самата селищна планировка 
при прабългарите – колкото и да се 
разраства полиса, моноцентричната Омуртагов аул IX в.
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му структура неизбежно се запазва – 
всички пътища от цялата държава, и 
преминавайки през града „водят към 
Хана”, докато късните римо-визан-
тийски селища демострират по-услож-
нена, решетъчна структура, резултат 
на прогресиращо социално развитие 
и може да се каже – на някаква „де-
мократичност”. Също така – поради 
съзнанието за нарастване на мощта на 
полиса и неговото териториално раз-
ширение, а може би и поради съзна-
нието за непобедимост, прабългарите 
не изграждат външни крепостни сте-
ни (както и османците), които посто-
янно да преизграждат, а прилагат сис-
темата на защитни „валове” (турските 
хендеци), които се откриват дори в 
късния Болгар (XIV-XV в.)
Запазените ранносредновековни бъл-
гарски градове по нашата територия 
са малко – за тяхната типология съ-

дим основно по останките от Плис-
ка и Преслав и редица крепости, и 
най-вече на Плиска, поради факта 
че градът е загубил значението си на 
митрополия още в IX в. и неговото 
разширение, преизграждане не е било 
необходимо, а след XVI в. е напълно 
изоставен, поради което демонстрира 
най-ясно съхранената древнобългар-
ска градска структура по нашите земи. 
Това, което се вижда на приложения 
пример, е само вътрешният град и ци-
таделата, докато за обхвата на целия 
град може да съдим по частично запа-
зения вал. Изграждането на Плиска 
е било обект на спорни теории, кои-
то препращат към тракийски тради-
ции, каквито следи не са намерени в 
територията; към византийски и др. 
– дори келтски влияния. В контекста 
на дотук представените разсъждения, 
твърдението че Плиска е типичен пра-

Плиска - вътрешен град VIII-X в.
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български град, изграден по традиции 
и с технологии на вековно наследени-
те умения, е безспорно. За сравнение 
е приложена и снимка от градежа на 
Болгар – в субструкция ясно се вижда 
сложната водоснабдителна и канали-
зационна система, която българите 
са прилагали още преди да познават 
гръцките и римски градове. Късният 
Преслав е съхранил ранна традицион-
на структура в централните си части 
– огромният средновековен град не е 
преставал съществуването си; върху 
цитаделата се е развило и днешното 
селище, а окончателни данни за исто-
рическите му граници все още няма. 
Преслав носи характерстиките както 
на ранно-, така и на късносредновеко-
вен български град.
Късносредновековните градове се де-
лят основно на две групи – заварени 
от периода на ранното средновековие, 
вкл. римо-византийски и новосъзда-
дени. Те са ни значително по-познати, 
тъй като повечето от тях са се развили 

и до днес, съхранявайки части от суб-
струкцията и характерен градеж. Това 
са Търново, Мелник, Дръстър, Червен, 
Шумен, Ловеч, Бдин, Боруй (Ст. За-
гора) и др., множество крепости. Към 
тях е редно да прибавим и тези, които 
сега не са в пределите на нашата дър-
жава – Охрид, Преспа, Скопие, Песча-
ни, Годивие, Прилеп (от раннобългар-
ски град), Струмица и др. Съществува 
принципна разлика при новоизгра-
дените от заварените и надстроявани 
ранни градове, която може да се оха-
рактеризира като феномен в прила-
гането на традициите – характера на 
късносредновековния български град 
се определя преди всичко от топогра-
фията на терена, която предпоставя 
и възможностите за защитата на гра-
да. Това е традиция при изграждане и 
на късните византийски градове след 
XII в. Коментирайки предварително 
понятията „елински”, „римски”, „пра-
български”, трябва бързо да въведем 
уточнение при ползването на поня-
тието „византийски” – също както и 
предните, понятието византийски не 
може да се приема като обобщваща 
стилова характеристика, а на терито-
риален принцип, или като разграни-
чител, коментирайки конкретен пери-
од или типология.
След набезите на кръстоносците и за-

Преслав X-XI в.
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вземането на Константинопол през 
1204г., византийската империя губи 
мощта си и никога повече не се въз-
становява. Тя остава разцепена първо-
начално на три части, а впоследствие 
– на още повече феодални владения, 
претендиращи за наследството й. Кон-
стантинопол е практически изолиран 
от останалите територии на бившата 
империя, превръщащ се в самостояте-
лен град-държава. След отцепването 
в края на XII в. и на новото българ-
ско царство, фактическите територии, 
подчиняващи се на византийскитe им-
ператори са основно в Мала Азия, къ-
дето вече е започнало настаняването 
на селджукските турци. Началото на 
XII в. е и начало на разпада на Визан-
тия, което от друга страна помага на 
възраждането на българската държа-
ва. Много малко знаем за развитието 
на българските балкански земи в пери-
ода от началото на XI до края на XII в., 
когато територията е централизирана 
под управлението на Византия. В този 
период започва и западането на ви-
зантийските градове. От друга страна 
– в апогея на първата българска дър-
жава през IX-X в., когато е призната 
за една от трите Европейски империи, 
заедно с Франкската и Византийската, 
държавата е огромен конгломерат от 
народности, етноси и култури, които 

са държани в подчинение и културна 
зависимост. В края на периода – след 
първото превземане на Преслав от 
княз Светослав I през 970 г., династи-
ческите прабългарски родове, храни-
тели на древни традиции губят гос-
подството си. (Руският княз е толкова 
впечатлен от града, че го обявява за 
нова столица на Киевска Рус – за око-
ло година, до превземането му от ви-
зантийците.) В последващия период и 
особено по време на почти двувеков-
ното византийско господство, българ-
ските земи са арена на хаотично смес-
ване на националности, на техните 
традиции и изяви. Безспорно най-зна-
чимо е влиянието на византийската 
култура, която обаче, както упоменато 
е в началото на регрес. До началото на 
XIII в. през Балканите преминават и 
четири кръстоносни похода, оставили 
по пътя си множество материални и 
духовни следи, част от които открива-
еми и днес – предимно в териториите 
на Северозападна България.
В края на тези бурни периоди, се въз-
ражда една нова българска държава, 
която индикира много различна от 
преди две столетия материална кул-
тура. Поражда се почти гносеологич-
ния въпрос – кои са българите и коя е 
тяхната култура след този период? 
Без да се опитваме да даваме отговор 

ИСТОРИЯ



816  Българска наука, лято 2015 г.

на въпроса, целта е – да упоменем яв-
ните прилики и отлики с ясно охарак-
теризираните селищни традиции на 
Първата Българска държава.
Втората Българска държава не е вече 
централизирано формирование, ос-
вен може би в късния период на цару-
ването на Иван Асен II, когато не без 
основание е бил наричан “император 
на българи и ромеи”. Държавата се 
състои от различни по големина фе-
одални владения, които постоянно 
променят границите и принадлежнос-
тта си към различни сюзерени. Някои 
от техните цитадели се превръщат в 
градове, което развитие твърде много 
наподобява западноевропейското се-
лищно развитие от този период. По-
добни са и плановите им схеми. Същи-
те принципи на изграждане и планови 
схеми имат и византийските градове и 
крепости от този период – поради въз-
никналата необходимост от пряката 
им защита, за разлика от ранните пе-
риоди на империята, когато, както и в 
Рим, селищната защита е част от стра-
тегия за защита на цялостна терито-
рия. Всъщност късносредновековния 
балкански град е една голяма крепост 
(замък), здраво затворена в себе си с 
няколко защитни пояса, градена за-
дължително върху пресечен/хълмист 
терен, в близост до водоизточник – 

предпоставки както за обслужване на 
утилитарни нужди, така и за допълни-
телна естествена защита. Много често 
разрастването на селището води не до 
преизграждане и отстъпи на крепост-
ните стени, а до създаване на нови, 
прилежащи крепост/селище. Обикно-
вено това са две ясно диференцирани 
укрепления върху съседни хълмове, 
които имат самостоятелно функцио-
ниране (Червен, Мелник, Преслав и 
др.). Смяташе се, че това е ставало по 
йерархичен принцип, но освен нали-
чието в едната, по-представителна 
част на царската, болярска и/или мит-
рополитска зони, двете, а понякога 
и повече укрепени части (в Търново 
– Царевец, Трапезица, Френк Хисар, 
Девинград) притежават идентична 
морфологична структура. Извън въ-
трешния град, в който са цитаделата, 
митрополията, болярските жилища, 
се разполагат занаятчийски дюкяни и 
работилници обслужващи върхушката 
и жилищата на занаятчиите, манасти-
ри за подслон на монасите, участващи 
в религиозния живот; има отделени 
пространства за пазарища, казарми и 
складове. Укрепителната система, със-
тояща се от поне два, понякога и три 
последователни пояса от крепостни 
стени с множество кули и инженерни 
съоръжения заема значителна част от 
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територията на града. Разделянето на 
града на няколко самостоятелно функ-
циониращи и силно укрепени части е 
удобно за защитата му. Уличната пла-
нировка следва топографията на тере-
на, градът не притежава ясна геомет-
рична подредба.
Повечето от новите градове се раз-
виват в самостоятелни селища от ви-
зантийски крепости, те не наследяват 
традициите в градоустройството на 
Първата Българска държава. Липсват 
данни за функционирането им като 
градове до XI-XII в., за някои липсват 
изобщо данни от преди този период. 
Част от градовете на ранното царство 
(Плиска) са изоставени – по стратеги-
часки съображения, както са били из-
оставяни и римски, и ранновизантий-
ски поселения.
В същия този период Волжска Бълга-
рия продължава съществуването си, 
културата е подчинена на новата ис-
лямска религия, но основните сградни 
архетипи и принципите на селищна 
организация се запазват. Двете бъл-
гарски държави са загубили територи-
алната си близост и контакти.
В този вид османците заварват сели-
щата в западна Мала Азия и Балкан-
ския полуостров.

средноВекоВна софия

съВместимост с устаноВените типо-
логични съотВетстВия на подбраните 
примери

Съвременната улична мрежа в центъ-
ра на столицата лежи плътно над ан-
тичната римска. Виждаме ясно пов-
торение и на кварталната структура, 
логично – и на йерархичната подре-
ба на най-значимите обществени по-
стройки – в миналото и днес.
Разрастването на града е ставало кон-
центрично с превес на оста юг-север, 
както и в римския лагер. Изградена е 
външна (втора) крепостна стена, раз-
крита днес в северния си и източен 
участък. На следващите схеми е по-
казано: положението на разкрития 
участък от късната стена и предпола-
гаемите направления на разрастване 
на селището в късноантичния/ранно-
средновековен период.
Последвалото териториално разши-
рение се приписва на османския пе-
риод. На долните схеми са показани 
направленията на разширение на гра-
да и зона в светлосиньо по локализи-
рани участъци на османския землен 
вал-ров (хендек). Границите на къс-
ноосманския град лежат близко, или 
почти върху крепостните стени на 
късноантичното/ранносредновековно 
селище. Изграждането на османските 
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хендеци наподобява прабългарските 
валове.
Голяма част от терените извън сте-
ните на ранния римски лагер са неп-
роучени. Подредбата на основните 
структурни елементи в централната 
част на селищната територия, откъде-
то произтича ортогоналната улична 
мрежа се запазва до късните османски 
периоди и е четима и в най-ранния 
план на града след Освобождение-
то (1878г.) – схематично приложен 
в началото на текста и тук показан в 
тъмносиньо. Илюстрирана е органи-
зацията на тези основни елементи: въ-
трешна част – вътрешна крепост/ци-
тадела (в границите на ранния римски 
град/лагер), външен град – ограничен 
от втората късна крепостна стена; ра-
ширяването на града до по-далечни 
естествени ограничители – Владайска 
и Перловска реки и допълнителното 
му укрепване със землен вал, центрич-
ната структура, ориентирана към въ-
трешния град, ортогоналната улична 
мрежа – доколкото не противоречи на 
топографията и съществуващи пъти-
ща.
Изведеният модел е идентичен с пра-
българските примери – създаване на 
няколкокомпонентен укрепен (мит-
рополитен) град. Със светлокафяво 
петно на схемата е сигнирана площ с 

идентифицирани археологически сле-
ди в стратификация I-XVIII в. и кон-
центрация на най-ранни следи от този 
период. 
За сравнение, към устройствения ана-
лиз е приложен и пример в обхвата на 
целия град Плиска – просъществувал 
в този вид до средата на XVI в. Инте-
ресно, дори и да е случайно, е събира-
нето на два главни пътя/улици пред 
източната порта на вътрешния град – 
както при Сердика.
Много е вероятно обхватът на късно-
средновековния град Средец да се за-
пазва и в османския период. Част от 
късноосманските укрепления – хен-
деци, табии (Яуди табия) лежат върху 
късните крепостни стени. Принадлеж-
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ността на последните към къснорим-
ския период е спорна, вероятно е да са 
раннобългарски и да са поддържани 
до късното средновековие. Категорич-
ни данни за това обаче няма – исто-
рическите сведения са оскъдни. Ако е 
верно, това би могло да означава, че 
градът не е търпял интензивно разви-
тие, респ. териториално разширение, 
бидейки достатъчно голям заварен 
град през Втората Българска държа-
ва. Т.е., че е вероятно да не е имало 
необходимост и от драстични наме-
си – преизграждане, разширение на 
селищната структура. Предното би 
могло да бъде подкрепа в теорията за 
ненарушимост на основната градска 
структура до късното средновековие, 
вкл. и през османския период.
Изводът може да подкрепим и с данни 
от развитието на други заварени къс-
носредновековни градове по днешни-
те ни земи – Бдин и Дръстър. И при 
тях развитието на римската селищна 
структура се запазва в ранното (пра)
българско средновековие, както и се 
разчита в последващите периоди на 

късно средновековие и след прехода 
през османския период. И двата гра-
да обаче не са достатъчно проучени 
– както и Сердика, поради факта за 
непрекъснатото ползване и надграж-
дане на територията им.
Подобни са характеристиките и на 
други заварени български градове от 
периода – Варна, Пълдин (Пловдив), 
но с тяхното сравнение може да от-
четем по-скоро и отново приликите 
между византийското и българското 
градоустройство, последните бидейки 
в по-голямата част от периода на къс-
но средновековие извън границите на 
владение на българските царе.
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хипотеза - прабългарски типологич-
ни характеристики на средноВекоВна 
софия – средец

Наличните исторически данни за 
средновековна София са оскъдни; те 
не са достатъчни за формиране на ця-
лостна визия на селището и изграж-
дане на теория за неговото развитие 
– както е по отношение на римо/ви-
зантийския период, до V-VI в. Чести-
те разрушавания на града в по-късни 
времена, нетрайните материали за 
неговото преизграждане и вероятни 
периоди на обезлюдяване са допри-
несли за изличаване на исторически 
слоеве. Освен това – голяма част от 
прилежащи на централните части на 
столицата са непроучени. Налични до 
момента данни, систематизирани и 
в настоящото проучване на базата на 
сравнителен анализ с хронологично и 
типологично подбрани примери, во-
дят до следните изводи:
Съществува аналогия в структурата на 
(късно)римския град, в случая Серди-
ка и типа ранносредновековно българ-
ско укрепено селище – двата модела 
са продукт на предшестващи истори-
ческо развитие и обогатяване, за да 
достигнат до идентични геометрични 
и обемнопространствени характерис-
тики, без да коментираме художестве-
но-стиловите им особености, морфо-

логия и функционалност;
Съществуват аналогии и на територи-
ално ниво – при избора на терен връз-
ката с преминаващи и изграждащи се 
пътища, с ползването на природни ре-
сурси с цел утилизация и защита – ге-
ографска ориентация, води, др.;
Съществуват прилики и в технологи-
ите на изграждане на монументални 
обекти и инженерни съоръжения;
В тези прилики можем да търсим ге-
нетична аналогия – в ранния единен 
произход на пренесените през векове-
те култури, срещнали се след столетия 
отново на други места;
В периода – началото на IX до нача-
лото на XI в. Средец е български град 
и няма исторически сведения за пре-
ломни събития в неговата територия. 
Вероятно е запазването на структура-
та и морфологията на римовизантий-
ското селище, подходящи и за новите 
заселници. Доколко тези параметри са 
обогатени с нови архетипи и функции, 
няма данни към настоящия момент;
Вероятно е запазването на селищната 
структура и в късносредновековния 
период;
Познатият ни късноосмански сели-
щен модел е вероятно твърде неточен 
по отношение на геометрията си, и въ-
преки това основните централни улич-
ни направления, квартални структури 
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и локализацията на обемнопростран-
ствени репери са ясно сравними с ан-
тичния – ранносредновековен модел;
Градът запазва териториалния обхват 
на  основната си укрепена с късна кре-
постна стена част, която съхранява ан-
тичната селищна структура в късното 
средновековие, а вероятно и в дълъг 
османски период.
Тези изводи не могат да докажат 
древно(пра)български произход на 
основните структурообразуващи еле-
менти на селището; те нямат тази цел. 
Материалните следи са доказали оп-
тималната дата на антична Сердика 
към късен римовизантийски модел.
Настоящото проучване доказва съв-
местимостта на римовизантийския се-

лищен модел с раннобългарски и при-
носа на последния в съхранението на 
устройствената структура на селището 
поне до етапите на масирано турско 
заселване в територията – началото 
на XVI в., а вероятно – и до по-късно. 
Хипотезата може да се развие и до-
каже при последващи проучвания на 
средновековния период на Сердика. 
Направените изводи може да се полз-
ват за идентифициране на типологич-
ни белези извън крепостните стени на 
антична Сердика – във все още непро-
учените терени.

Август, 2012 г.      
 

Настоящият материал е част от 
Научен проект ПРОСТРАНСТВЕНА-
ТА ПАМЕТ НА ГРАД СОФИЯ КАТО 
ИНСТРУМЕНТ ЗА НЕГОВОТО ИЗ-
СЛЕДВАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКО 
ПЛАНИРАНЕ и е изготвен при полз-
ване на материали от проекта и с 
участието на научния колектив.
Изводите от проучването са в при-
нос на основната цел на научния 
проект – идентифициране на прос-
транствения модел на град София, 
и хипотезата за неговите антични 
корени. План Бартел 1897 г. Развитие на 

уличната мрежа
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В рамките на Османската империя 
и при силния гръцки духовен 
натиск през ХІХ в., българският 

народ успява да изпълни програмата, 
която начертава пред него отец Паи-
сий, още в средата на ХVІІІ в. Хилен-
дарският монах в своята скромна по 
обем, но огромна по значение „Исто-
рия славянобългарска“ показа на своя 
народ, че и той е имал свое бляскаво 
минало, велики царе и патриарси, са-
мостоятелна църква и, не на последно 
място по-значение, своя богата кул-
тура и образование, които с нищо не 
е отстъпват от тези на съседните нам 
народи, а и дори на тези от Европа. 
Това са задачите, които намиращият 
се под чужда власт български народ 
е трябвало за изпълни. И в рамките 
на малко повече от век всяка една от 
тях той довежда до успешен край. Тук 
ще се спра на един малък детайл при 
изпълнението на една от тези задачи 
– изграждането на новобългар-
ската просвета и ролята на две 
чешки учителки в нея – Фани 
Майзнер и Богдана (Йозефа) 
Ираскова-Хитева.
Училището през Възраждането ни е 
демократично по своя характер и мно-
го често в него намират изява видни 
българи, които оставят ярка диря у 
своите ученици със идеите, разбирани-

ята и знанията си, със своите общест-
вени и революционни прояви. Това са: 
Найден Геров, Тодор Икономов, Пет-
ко Славейков, Неделя Петкова, Кон-
стантин и Димитър Миладинови, До-
бри Чинтулов, Захари Круша, Йоаким 
Груев, Васил Левски, Илия Блъсков, 
Анастасия Тошева, Елисавета Пули-
ева Горанова-Карминкова и още мн. 
др. Често те са получили образование-
то си извън рамките на империята, в 
която живеят. Там те приобщават към 
българската кауза свои съученици и 
приятели и това се превръща в една 
от причините последните да идват и 
да работят като учители сред народа 
ни. Друга причина за това стават ня-
кои политически събития в Европа, 
от които чужденци търсят спасение в 
привидно спокойната Османска им-
перия. Още в края на ХVІІІ в. предста-
вител на други народности започват 
да учителстват по българските земи 
– сърби, хървати, словенци, руснаци, 
украинци, швейцарци, унгарци, поля-
ци и др., но най-голямата „армия“ от 
учители е от чешка народност. Това 
може да се отдаде на българо-чешката 
и по-скоро на славянската взаимност, 
която има своите солидни корени още 
дълбоко в средновековието.
Любопитно: под „славянска вза-
имност“ сред изследователите се 

Автор: гл. ас. д-р Любомила Соленкова 
Институт за исторически изследвания при БАН

Две  учителки  чехкини  по  
българските  земи преди  
освобождението Статия от брой 49 на сп. “Българска наука”
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разбират общите корени на славян-
ските народи и оттук стремежът 
да се поддържат тесни културни, 
икономически и политически връзки 
между тях. Днешното значение на 
това понятие първи дава Ян Колар 
през 1837 г. Според него взаимност 
е „съвместно приемане, съвместни 
влияния и единни преживявания”. 
Вникне ли се внимателно в думите 
на Колар, може да се намери ключа 
към развитието на идеята на сла-
вянската взаимност. Според него, а 
и преди това според П. Шафарик и 
Й. Добровски, съществува един сла-
вянски народ, а чехи, поляци, руси и 
т.н. са разклонения на народността. 
Постепенно с развитието на науки-
те и по-детайлното опознаване на 
отделните народи се утвърждава 
мнението, и при Колар и при други-
те учени, че чехи, поляци, руси и т.н. 
трябва да се приемат като самос-
тоятелни народи, борещи се за свое-
то утвърждаване и свобода. Тази 
тенденция обяснява и засиления през 
първата половина на ХІХ в. стремеж 
към славянска взаимопомощ и едине-
ние. Една от най-ярките негови про-
яви е проведения през 1848 г. първи 
Славянски конгрес в Прага.
Чуждестранните учители по българ-
ските земи отначало работят в начал-

ните училища, а по-късно – главно в 
класните мъжки и девически училища. 
Те съдействат и за усъвършенстването 
на организацията им, за подобряване 
на учебните програми и учебно-въз-
питателната дейност, за уреждането 
им по образец на тези от по-напредна-
лите страни в Европа, подтикват бъл-
гарите да обръщат по-голямо внима-
ние на обучението на момичетата.
Значима роля в тези процеси игра-
ят споменатите вече две учителки от 
чешки произход – Фани Майзнер и 
Богдана (Йозефа) Ираскова-Хитева. 
Дошли по различни причини в Бъл-
гария те оставят ярка диря в органи-
зирането на учебния процес у нас и в 
своите възпитаници и приятели.

Фани Майзнер с Джеймс и Уили Кларк
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За Фани (Франтишка) Майзнер 
се знае твърде малко, дори неизвестни 
остават годините на нейния живот. Не 
може категорично да се докаже, че има 
родствена връзка между нея и нами-
ращия се по това време в българските 
земи Йозеф Майзнер. Това твърдение 
изказва Влади-мир Сис през 1934 г. 
Но, въпреки тази неяснота, името на 
Фани Майзнер остава свързано зави-
наги с историята на Стара Загора през 
Възраждането, свързано с протестант-
ската пропаганда, с някои нововъве-
дения в облеклото, в украсата и уреж-
дането на дома, въведени посредством 
нейните ученички и приятелки.
Любопитно: Йозеф Майзнер (1828-
1893) е чех, учител, участник в бъл-
гарското националноосвободително 
движение и в Пражкото въстание 
през 1848 г., след потушаването на 
което е принуден да емигрира в Сър-
бия. Участва в Кримската война. Под 
името Йозеф Миланович учител-
ства в Шумен (1850-1860). Известно 
е че, Й. Майзнер до 1860 г. работи и за 
мисионери американци, като им дава 
сведения за тежкото положение на 
българите, но след като разбира ис-
тинските им цели се оттегля.
След оповестяването на Хатихумаю-

на през 1856 г. (реформен акт, обявен 
от султан Абдул Меджид I, с който се 
дават равни възможности между мю-
сюлмани и немюсюлмани) в Осман-
ската империя пристигат множество 
протестантски и католически пропо-
ведници. Привличането на подани-
ците на султана към тяхната религия, 
както се вижда по думите на някои 
мисионери, се оказва много трудно. 
Пристигналият през 1858 г. в Стара 
Загора протестантски мисионер Те-
одор Л. Байнгтън, споделя: „…по-ин-
телигентните българи боготворят об-
разованието… Българите очевидно 
имат намерение да получат от нас въз-
можно най-много светско и възможно 
най-малко религиозно обучение“. По 
това време и Н. Г. Кларк пише в същия 
дух до Джеймс Кларк: „Сега хората са 
запленени от идеята за образование 
като нещо по-важно от Евангелието. 
Това е грешка, която ще продължи да 
ни затруднява“. Затова те се насочват 
към организирането и поддържането 
на училища като възможен път за по-
стигане на поставените си цели.
Българите не приемат без резерви 
действията на протестантските и ка-
толическите мисионери. Когато прис-
тига в Стара Загора, Т. Байнгтън иска 
да види дали може да разчита на под-
крепа от местното население или не. 
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Затова, макар и формално, търси мне-
нието на българската община. Оттам 
му отговарят: „…нека знае господин 
мисионерът, че общината ни има гри-
жата за възпитанието и образование-
то, както на момчетата, тъй и на деви-
ците си, а добрите мисионери могат да 
отидат да просвещават дивите народи 
в Африка“.
Любопитно: Традицията в обра-
зованието в Стара Загора е засвиде-
телствано още през 20-те години на 
ХІХ в., когато в града има 3 килийни 
училища. През 1841 г. е открито пър-
вото светско училище, а през 1858 г. 
в града вече има 5 мъжки и три деви-
чески училища с около 800 ученици.
Въпреки отказа Байнгтън иска от 
Джеймс Кларк да му се изпратят две 
учителки и пари, за да открие протес-
тантски девически пансион. От Аме-
рика пристига Мери Рейнълдс (или 
Ронас, според различни сведения). 
Като втора учителка е изпратена чех-
кинята Фани Майзнер, „католичка по 
рождение. Тя живя известно време 
в семейството на г-н Кларк във Фи-
липопол [Пловдив – б.м. Л.С.], къде-
то е била приета в църквата, давайки 
очевидно достатъчно свидетелства за 
благочестивост. Тя започна работа в 
училището от 1 януари [1863 г. – б.м. 
Л.С.]. След няколко седмици то беше 

затворено поради клевети и проти-
вопоставяне, но беше отново отворе-
но през май и към времето на отчета 
[не е посочена точна дата – б.м. Л.С.] 
наброяваше 20 ученици, като получи 
подкрепата на влиятелни семейства 
и е гледано с добро око от по-видните 
граждани“. Преди 1863 г. Фани Май-
знер живее в Пловдив в семейството 
на Джеймс Кларк и работи като гувер-
нантка на децата му – Джеймс и Уили.

Стара Загора, края на ХІХ в.
http://clubs.dir.bg/

Протестантското девическо учили-
ще и пансион с тригодишен курс на 
обучение са реалност от началото на 
1863 г. Макар и в началото да среща 
трудности, както се видя по-горе, учи-
лището бързо става популярно. След 
адаптацията си към българските усло-
вия то в много отношения превъзхож-
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да местните български училища – с 
организация, програма (граматика, 
аритметика, география, начални по-
знания по анатомия, физиология, хи-
гиена, умствена числителница, ръко-
делие, пеене), начин на преподаване и 
възпитание. А и двете учителки в него 
се оказват освен добри педагожки, но 
и отворени към местното население. 
Особено популярна е Фани Майзнер, 
защото тя, освен че говори един бли-
зък до българския славянски език, 
може да покаже на местните момиче-
та и жени как да се ушие дреха по съ-
временна европейска мода (а коя жена 
е безразлична към модните тенден-
ции?), как се плете брюкселска дан-
тела и как се бродира тюл. Също така 
демонстрира и някои новости в дома-
кинството и уредбата на дома. За ней-
ното влияние сред българите се съди и 
от факта, че тя е чест гост в домовете 
им, където освен за европейските но-
вости разговарят и за религия. С това 
чехкинята привързва към училището 
жадните за учение момичета. В него 
идват да се учат момичета от Казан-
лък, Русе, Свищов, Сливен, Пловдив.
В отговор старозагорското граждан-
ство възлага на Анастасия Тошева да 
организира девическо класно учили-
ще. То става реалност също през 1863 
г.

Любопитно: Анастасия Тошева 
(1837-1919) е учителка и видна об-
щественичка. Тя стои в основата 
на модерното девическо образование 
в България. Създава женски друже-
ства в Стара Загора и Габрово.
Търпимостта и добрият тон се запаз-
ват до 1867 г., когато като мисионер 
в града на мястото на Байнгън идва 
Чарлз Морс.
Любопитно: Американецът Чарлс 
Морс е протестантски мисионер, 
известен сред българите още през 
1858 г. като абонат на „Български 
книжици“ от Бебек, един от най-бо-
гатите квартали в Цариград. Там 
той учи български език при Драган 
Цанков. Автор е на пълна българска 
граматика и малък българо-англий-
ски речник: C. F. Morse. An English and 
Bulgarian vocabulary. Constantinople, 
1860.
Арогантното му и „развратно“ пове-
дение става причина за закриване на 
училището и прекратяване на протес-
тантската пропаганда в Стара Загора.
Любопитно: Конкретен повод 
става случаят с ученичката Марий-
ка Генчева, която приема протес-
тантството и отказва да се върне в 
собствения си дом и получава убежи-
ще от Морс в мисионерската къща 
в Стара Загора. Обществеността 
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приема това като намеса във въ-
трешните български работи. Група 
младежи, водени от Иван Салаба-
шев (впоследствие ученик в Чехия, 
математик, академик и министър в 
правителството на Стефан Стам-
болов и първото на Александър Ма-
линов), изпотрошили прозорците на 
мисионерския дом и обругали с викове 
постъпката. Това слага край на про-
тестантската пропаганда в града, 
въпреки че Морс спечелва съдебния 
процес за нанесените материални 
щети.
Каква е съдбата на Фани Майзнер след 
това не се знае, но е безспорна следата, 
която тя оставя в пътя на града през 
модерната епоха. Неоспоримо е и, че 
посредством дейността на мисионер-
ските учителки и учители се поставя 
и началото на изучаването на англий-
ски език сред възрожденската младеж 
на Стара Загора.

Втората учител-
ка от ч е ш к и 
п р о - изход в 
България преди 1878 г., на която ще 
се спра тук, е Богдана (Йозефа) 
Ираскова-Хитева. Тя е родена през 
1844 г. в Храдец Кралове, Чехия (то-
гава Кьониггрец, Австрия). Пристига 
в Карлово на 22 години и свързва за-
винаги живота си с България и с ней-
ната съдба. Завършва основно образо-
вание в родния си град. След това се 
записва да учи престижното по онова 
време Висше педагогическо училище 
в Прага (средно учебно заведение за 
подготовка на педагогически кадри). 
Заможни българи също насочват дъ-
щерите си да учат там. Така съученич-
ки на Йозефа са сестрите Елисавета и 
Мария Пулиеви-Горанови от Карлово.
Любопитно: Елисавета (Ека) и Ма-

Богдана  
Ираскова-Хитева
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рия (Мина) Пулиеви-Горанови са едни 
от първите българки, работещи за 
развитието на българско-чешките 
връзки през ХІХ в. Техен наставник в 
Прага е В. Д. Стоянов. Ека присъст-
ва на сказките, които изнася нейни-
ят настойник. Взима участие в сла-
вянското движение в Прага, чиято 
дейност следи с интерес. Тя е позна-
та с видни чешки общественици: Ян 
Ев. Пуркине, В. Напръстек, д-р Фр. А. 
Браунер и др. През 1866 г. сестрите 
се завръщат в Карлово. Ека сътруд-
ничи по литературни и педагогиче-
ски въпрос в сп. „Читалище“ и „Пра-
во“ в Цариград. В Пловдив основава 
дружество „Постоянство“, което 
работи за професионалното женско 
образование. А през 1910 г. в Кало-
фер основава първото индустриално 
дантелено дружество „Трудолюбие“.
Името на Мария (Мина) се свързва с 
първата любов на Христо Ботев. Смя-
та се, че тя заминава по-късно от сес-
тра си за Прага (някъде през 1864 г.). 
Дотогава учи в Калофер при своя род-
нина Ботьо Петков, баща на поета и 
също негов учител. Въпреки противо-
речията в сведенията за тази връзка, 
тя не е останала сред обикновените му 
познанства. В лицето както на Мина, 
така и на брат й Богдан, Ботев намира 
млади хора, които могат да го разбе-

рат, а у момичето – и неравнодушна 
към чувствата му девойка. И неслучай-
но той й посвещава стихотворението 
си „Пристанала“, печатано в бр. 4 на 
„Дума“ от 17 юли 1871 г. (под заглави-
ето му стои посвещението: „Посветява 
се на г-ца М. И. Г-ва”). В същия брой 
на „Дума“ е отпечатано и стихотворе-
нието му „Борба“, посветено на брат й 
„Б. И. Г-ву“ (Богдан Ив. Горанов), но 
посвещението на Мина е водено от 
други чувства. И стихът в „До моето 
първо либе“ — „Ти имаш глас чуден 
... “, и либето с черни очи в „На про-
щаване“ подсещат за образа на Мина. 
Има още един интересен факт свързан 
с двамата. Първата любов на синът на 
Мина големият български актьор Сава 
Огнянов е Иванка Ботева дъщерята 
на Христо Ботев. Дали заради старата 
връзка или заради това, че той е кара-
гьозчия (актьор на турски), Венета Бо-
тева не разрешава на дъщеря си да се 
омъжи за него.
Трите момичета квартируват заедно 
в дома на видния чешки ботаник Ла-
дислав Челаковски, син на поета и сла-
вяноведа Франтишек Л. Челаковски. 
Това полага основите на дългогодиш-
ното им приятелство, което се оказва 
и определящо в по-нататъшния живот 
на чехкинята.
Завършват образованието си през 
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1866 г. В същата година избухва вой-
на между Австрия и Прусия. Братята 
на Йозефа решават да я изпратят на 
по-сигурно място и така тя заминава 
на гости на приятелките си в Карло-
во. Пътуването продължава 20 дни. В 
България тя бързо научава български 
език и се приобщава към средата. Ко-
гато войната свършва, младата чехки-
ня не се завръща в родината си. В бъл-
гарските земи я задържат красотата 
на природата и любовта, която среща. 
Запознава се с Иван Хитев роднина на 
нейните приятелки и скоро след това 
те се женят. Младата чехкиня Йозе-
фа преминава в православната вяра 
и приема името Богдана, но хората и 
след това продължават да я наричат 
Йоза.
Младата жена попада в една напълно 
нова за нея и много интересна среда, 
която описва в писма до своите род-
нини. Тя идва от прекрасната Злат-
на Прага във възрожденското градче 
Карлово, което по мащаби, архитекту-
ра, нрави, обичай и т.н. не може да се 
мери с обстановката в сърцето на Ев-
ропа, но има своето обаяние. Вероят-
но с живописните си писма събужда и 
големия интерес на брат си художника 
Ярослав Ирасек, който я посещава два 
пъти в Калофер. Като резултат от тези 
му пътувания през 1874 г. в илюстро-

вания седмичник „Светозор“ излиза 
поредица от статии „Картини от пъту-
ването ми из България“, някои от кои-
то са придружени с илюстрации.
В Карлово тя започва да практикува 
професията си на учителка, като през 
1867 г., или година по-късно, е наета 
като такава в местното девическото 
училище. Женското дружество „Въз-
питание“, което се занимава с про-
светата на девойките в града, очаква 
от нея да въведе по-добър ред в учи-
лището. Скоро след това обаче започ-
ват спорове дали чехкинята да остане 
учителка или да бъде освободена. Все 
пак тя е оставена с условие да бъде по 
цял ден в училището и освен ръкоде-
лие, да преподава и някои други нау-
ки. Богдана работи с голямо старание. 
Сутрин отива много рано и стои до 
късно, подрежда момичетата с такова 
„благочиние“, на което никой не се е 
надявал. В същото време настоява да 
се назначи главна учителка, защото й 
е трудно сама да ръководи всичко. В 
основата на интригите и лошото отно-
шение стои отец Христо, който е про-
тив чехкинята, защото иска да наложи 
своята воля за уредбата на училището 
и заплащането на учителките. Скоро е 
освободена.
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Světozor, 1881, č 5, s. 58
Хисарски минерални бани, художник 

Ярослав Ирасек
След тези неуредици, в началото на 
1871 г., Богдана Хитева се премества в 
Калофер, където с помощта на Христо 
Караминков, съпруга на Ека Горано-
ва, започва да преподава ръкоделие и 
български език. Като учебен предмет 
ръкоделието, макар и опитите да се въ-
веде, както се видя по-рано, все още е 
новост в българските училища по това 
време. Богдана Хитева сама съставя 
програма по чешки образец, изграж-
да методиката и определя часовете. Тя 
учи местните жени на класическите и 
новите похвати в този занаят, показва 
им съвременната европейска мода в 
детските, мъжките и женските долни 
и горни дрехи. Така интересът към ръ-
коделието нараства толкова много, че 

чести гости в дома й стават богаташки-
те моми и невести, за да се учат както 
на шеф и кройка, така и на новостите 
в домакинството. Домът на чехкинята 
се превръща в своеобразно стопанско 
училище без заплащане на такса. Тол-
кова били погълнати от заниманията 
си, че те продължавали до късно вечер 
„докле се смръкнело и когато говеда-
та се прибирали от паша“. Това пре-
дизвикало недоволството на някои от 
чорбаджиите.
Богдана Хитева участва активно и в 
обществения живот на града. Тя се 
включва в основаното в Калофер по 
инициатива на нейната приятелка 
Ека женско дружество „Просвещение“ 
за подпомагане на бедни ученички, 
за снабдяване на девическото учили-
ще с учебници, помагала, книги и т.н. 
Калоферки се включват с желание в 
него. Дори най-бедните правят даре-
ния. Всяка неделя жените се събират в 
девическото училище, където Ека Ка-
раминкова, Богдана Хитева, Параш-
кева Шушулкова изнасят сказки на 
различни теми.
В същото време Богдана участва и в 
българското революционно движе-
ние. Добре се познава с Ангел Кънчев. 
От спомените на даскал Димитър Ра-
лов, председател на революционния 
комитет в с. Ябълково, се вижда, че тя 
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е „сигурен закрилник“ в комитетската 
мрежа.
Любопитно: През ранната есен на 
1870 г. в село Алмали (дн. Ябълково, 
Хасковско) пристигат като строи-
тели на жп линията Одрин–Белово 
чешките инженери Георги Прошек, 
Антон Пелц и Антонин Свобода за-
едно с поляците Станислав Домбров-
ски и пан Банковски. Бързо се сприя-
теляват с председателя на местния 
революционен комитет даскал Ди-
митър Ралов и с неговия заместник 
Иван Попкалинов. С тяхна помощ 
те наемат квартира у поп Калин, 
който през 1871 година построява за 
тях специално жилище от 4 стаи. 
Тъй като то се ползвало с консулска 
екстериториалност станало непри-
косновено седалище на единствения 
в България Славянски таен револю-
ционен комитет, образуван от бъл-
гари, чехи и поляци. За прикритие на 
дейността си организирал и образ-
цово училище, което получило наз-
ванието „Прошеково школо”. Като 
инженери по железниците Пелц и 
Свобода са пътували и пренасяли 
важни сведения и други материали 
от и до Цариград, Стара Загора, Со-
фия и Букурещ, дори оръжие. Прошек 
пък бил постоянен кореспондент на 
вестници в европейските столици и 

там редовно отразявал безчинства-
та на османските поробители.
По време на Априлското въстание 
(1876 г.) Богдана става свидетел на 
ужасите от турските безчинства, виж-
да как башибозукът се разправя с бъл-
гарските въстаници и мирното насе-
ление. Едва успява да спаси трите си 
деца, най-малкото по това време е едва 
на 40 дни, благодарение единствено на 
австрийския си паспорт. Принудена е 
да напусне Карлово, където се връща 
в началото на събитията. Мъжът й, 
който взима участие във въстанието, 
трябва да се укрива и не може да по-
могне на семейството си. Богдана тър-
си помощ от протестантската мисия 
в Пловдив и с помощта на Дж. Кларк 
пристига в града, а оттам под закри-
лата на австрийския консул отива в 
Цариград. По пътя среща множество 
навързани кервани от пленени хора и 
висящи на бесилки трупове. При с. Ка-
ра-Топрак (дн. Черноземен, Пловдив-
ска област) тя среща група вързани, 
измъчени, вече осъдени с присъди на 
вратовете карловци, които „разярени-
те“ заптиета връщат в Карлово, за да 
ги обесят там за назидание. Тези по-
къртителни гледки тя прави достоя-
ние на европейските кореспонденти и 
дипломати в турската столица. Опис-
ва ги също и в писмата до своите бра-
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тя в Чехия. Част от тях те публикуват 
във вестник „Покрок“ и това дава още 
една възможност да се запознае евро-
пейската общественост със събитията 
на Балканите. При срещата им с Кон-
стантин Иречек във Видин през 1882 г. 
той е впечатлен от разказите й за ужа-
сите в Карлово през зимата на 1877 г., 
на които тя е свидетел и който разказ 
намира отражение в неговия епохален 
труд „Пътувания по България“.

Humoristické listy 18, č 31, s. 245
Българи в плен на черкези

В Цариград Богдана Хитева и семей-
ството й е приютено от Христо Д. Ка-
раминков и съпругата му Ека. Малко 
след това те й помагат да постъпи на 
работа в девическия пансион на г-ци 
Хирш в Бебек. Там преподава българ-
ски език на десетината български деца 
от Батак, Перущица и др., останали 
сирачета през 1876 г. Дълго Богдана 

няма вести от съпруга си. Едва, кога-
то руските войски са пред Сан Стефа-
но, Дж. Кларк й съобщава, че съпругът 
йИван е жив, намира се в Свищов и е 
взел участие в Руско-турската война.
След Освобождението на България 
Богдана се завръща във своята втора 
родина. Продължава да работи като 
учителка и преводачка още дълги го-
дини. През 1878 г. тя е назначена за 
директор на училищата в Пазарджик. 
След две-три години се мести във Ви-
дин, след това отива в Самоков, отново 
на директорска длъжност. Към 1887-
1888 г. Хитева става управителка на 
девическия пансион в Стара Загора, 
където работи до 1893 г. До 1895 г. е 
управителка на пансиона към девиче-
ската гимназия в Пловдив.
Любопитно: Първата директор-
ка на Пловдивската девическа гим-
назия е също чехкиня – Франциска 
Сенлер-Шоурекова (1844-1919). За 
поста я предлага Иван Салабашев, 
замесен в събитията в Стара Заго-
ра през1867 г., и поканена лично от 
Йоаким Груев. Фр. Сенлер пристига в 
Пловдив през пролетта на 1881 г. и 
веднага от съществуващото още от 
1862 г. девическо училище сформи-
ра Областната девическа гимназия. 
Освен на училището тя е директор и 
на Девическия пансион, създаден към 
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гимназията за деца сираци и от дру-
ги населени места. През 1883 г. Фран-
циска се омъжва за учителя по ма-
тематика Антон Шоурек, по-късно 
професор в Софийския университет.

 
След това Богдана Ираскова-Хитева 
се мести във Варна (до 1897 г.), къде-
то преподава в девическата гимназия 
всеобща история, стопанство и кра-
снопис. През 1898 г. преподава геогра-
фия и български език в Първа софий-
ска девическа гимназия. Веднага след 

това чехкинята заема длъжността „на-
чалница“ на Пловдивското сиропита-
лище, където остава до 1 ноември 1903 
г., когато се пенсионира. Богдана Хи-
тева посвещава 36 години от живота 
си на учителската професия.
Най-ярък пример за идеите й в педа-
гогическата работа е запазеният об-
стоен, прецизно разработен учебен 
план по стопанство, в който е защите-
на осъзнатата полза от добре уредена 
градина с разнообразие от зеленчуци, 
овошки подправки, с уредена леха за 
лековити билки, със засети индустри-
ални растения. Проследени са както 
всекидневните задължения на дома-
кинята за почистване и поддържане 
на реда  в къщата, така и уменията да 
приготвя вкусна храна, да поддържа 
естетически масата, да подготвя зим-
нина и мн.др. Успехът по този предмет 
във варненското девическо училище е 
най-висок – мн. добър 4,82 (при пето-
бална система на оценяване).
След пенсионирането си Хитева живее 
в София до смъртта на 11 август 1929 г. 
Тук тя се отдава на преводаческа дей-
ност. Превежда разкази, книги и пиеси 
главно от чешки на български. Сътруд-
ничи на много наши списания и вест-
ници: „Извор“, „Женски свят“, „Мода 
и домакинство“, „Учител“, „Училищен 
другар“, „Зора“, „Вестник на жената“, 
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„Черно море“. В неин превод се поста-
вят на сцената на Народния театър в 
София пиесите „Нощ в Карлщейн“ от 
Ярослав Връхлицки, комедиите „Лов 
за мъже“ и „Сирена“ от Йозеф Щолба 
и „Процесът“ от Юлиус Родерих Бе-
недикс (превод от немски). На чешки 
език превежда „Стоянчо от Ветрен“ от 
Иван Вазов и „Разковниче“ от Иван Е. 
Гешов.
Богдана Ираскова-Хитева остава в ис-
торията както на българската педаго-
гика, така и в историята на чешко-бъл-
гарските културни контакти. Въпреки 
трудностите, жестокостите, понякога 
отхвърлянето й, които преживява, тя 
е ценена и търсена от българите. Със 
своята прецизна и новаторска педаго-
гическа дейност тя е част от история-
та на еманципирането на българската 
жена в онези тежки за родината ни 
времена – края на османското влади-
чество, Априлското въстание, Руско-
турската война, създаването и първите 
крачки на младата държава в Югоиз-
точна Европа.

* * *
Дейността на много от учителите чуж-
денци, както и тази на българските, 
често граничи с героизъм и подвиг и 
животът и делата им заслужават да 
бъдат направени достояние на нашия 
народ. Такива, силни и заслужаващи 

нашето внимание и искрено възхи-
щение, са двете учителки от чешки 
произход дошли в родината ни и ос-
тавили ярка диря в живота на българ-
ката по пътя на нейната еманципа-
ция. Както се видя от разказа по-горе, 
Фани Майзнер и Богдана Ираскова-
Хитева излизат от рамките на борба-
та за новобългарска просвета и кул-
тура, защото тяхната дейност е много 
по-мащабна. Косвено или пряко те се 
включват в борбата за духовно и на-
ционално освобождение, за издигане 
на духовната и материалната култура 
на народа ни. Незаменима е тяхната 
плодотворна педагогическа работа и 
неуморната им културна, обществена 
и стопанска извънучилищна дейност, 
която е свидетелство за привързанос-
тта им към българския народ и него-
вата кауза. Голяма е тяхната роля и на 
полето на българо-чешката и славян-
ската взаимност. Фани Майзнер и 
Богдана Ираскова-Хитева са част 
от онази плеяда чехи, между които са 
Йозеф Майзнер, Константин Иречек, 
братя Шкорпил, братя Прошек, Ян 
Мърквичка, Ярослав Вешин, Вацлав 
Добруски, Владимир Сис и мн.др., за-
почнали да идват в България още пре-
ди освобождението й и станали част от 
духовното, културното, политическо-
то и икономическото изграждане на 
българската нация и държава.

Брой 80, лято 2015



www.nauka.bg           835 

Изолацията на Токугава
 

С установяването на шогуната То-
кугава в началото на XVІІ в. е 
сложен край на междуособици-

те, достигнали най-жестока и всеобх-
ватна ескалация през епохата Сенгоку 
Джидай. След няколко стотин години 
гражданска война страната най-на-
края достига до стабилно обединение 
и траен мир, което способства за кон-
солидирането на нацията и за иконо-
мически и културен подем. Като този 
процес се развива при условия на пъл-
на изолация за страната, умишлено 
наложена от шогуните Токугава. Цел-
та им е неутрализирането на каквито и 
да е външни заплахи за тяхната власт 
под формата на навлизащи от Китай и 
Европа религиозни, философски или 
политически влияния, както и амби-
ции за колониално проникване в стра-
ната.
В резултат на тази политика сравни-
телно необезпокояваните до момен-
та християнски мисионери и техните 
местни последователи са набедени за 
заплаха за властта и реда в страната и 
подложени на преследвания, мъчения 
и екзекуции. Така се стига до събити-
ето, останало известно в японската ис-
тория като Клането в Шимабара - през 
1638 г. близо до Нагасаки, където съ-

противата на християните е оконча-
телно смазана и всички те са избити 
заедно със семействата си общо около 
30 000 души. След което шогунът из-
хвърля и всички чуждестранни деле-
гации от страната. Единствено холан-
дците успяват по някакъв начин да го 
убедят, че въпреки че са християни, за 
разлика от другите мисионери в Япо-
ния (испанци и португалци най-вече), 
не са католици и не преследват техни-
те цели, а дори са противници на ка-
толицизма. В крайна сметка само на 
тях им е позволено да си построят по-
солство на малкото островче Дешима, 
близо до пристанището на Нагасаки. 
Оттам нататък вече на всички остана-
ли е забранено да посещават Япония, 
а на японците – да я напускат. Тази 
изолация продължава два века и по-
ловина.
Властта и контрола над населението 
максимално се затягат, чрез забрани 
за придвижване без изрично позволе-
ние, колективна отговорност и наказа-
ния за цели села и общини.
Крупните феодали (даймьо) от своя 
страна са задължени да пребивават 
периодично за определени срокове 
в столицата Едо, под прекия надзор 
на шогуна, което ограничава до мак-
симум всякакви техни непредвидени 
действия, заговори, подривни съюзи. 

Автор: Радослав Тодоров

Мейджи - как Япония скочи от 
Средновековието в индустриалната ера

Статия от http://nauka.bg/forum/
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Това ги принуждава и да правят ог-
ромни разходи покрай налагащото се 
често транспортиране и пребиваване 
на целите им свити в столицата. И, 
съответно, им пречи да натрупат го-
леми богатства, докато в същото вре-
ме стимулира развиването на пътната 
инфраструктура и малките селца, по-
край които свитите преминават на път 
за Едо, намиращ се в най-източния 
край на Хоншу и превърнал се поради 
тези обстоятелства в най-големия град 
в тогавашния свят с близо 1 милион 
души население.
Възникват множество пътни станции, 
които отварят работни места за об-
служващ персонал от съседните села. 
Необходимостта от това често пътува-
не, поражда и необходимост феодали-
те да могат да се справят с постоянните 
си разходи, свързани с него по макси-
мално лесен и ефективен начин, което 
от своя страна стимулира развиване-
то на брокерство, интензивен обмен и 
напреднала монетарната икономика.
Освен Едо в този период и други гра-
дове като Осака и Киото нарастват 
главоломно и достигат до половин 
милион души население. Като в тези 
условия по естествен път започват да 
се създават и градски средни и ниски 
прослойки на обществото, покрай тях 
възход бележат и театъра, изкуството, 

страноприемниците, публичните до-
мове и най-вече търговците. Възник-
ват крупни търговски къщи, както и 
дори търговски философски течения. 
Търговците имат късмета да останат 
в страни от вниманието на шогуната, 
който не ги счита за опасни за властта 
и съответно не ги подлага на забрани, 
наказания и постоянно наблюдение, 
както феодалите и обикновените се-
ляни.
Що се отнася до самураите и те се ви-
доизменят коренно в новосъздалата се 
обстановка на стабилен мир, липса на 
междукланови и феодални борби, как-
то и външни заплахи. Което, като из-
ключим някой и друг локален селски 
бунт за потушаване или инцидентно 
възникнали сбивания за накърнена-
та чест на някой даймьо, практически 
ги оставя почти без никаква работа и 
те постепенно от професионални во-
ини се превръщат в администратори 
и чиновници. Техните деца се обу-
чават в специални училища в раз-
личните владения. За да не останат 
по-назад скоро и богатите търговци, 
започват да формират свои училища. 
Възникват дори и напълно безплатни 
училища за нисшите прослойки, при 
това – първоначално в селата, които 
постепенно се пренасят и в големи-
те градове. Обикновено те са в самия 

Брой 80, лято 2015



www.nauka.bg           837 

храм, намиращ се в селото, а учителя 
е или местният свещеник, или някой 
самурай, отегчен от бездействие и же-
лаещ да покаже собствената си значи-
мост. Въобще през епохата нивото на 
образованието в страната се покачва 
неимоверно. Грамотността сред насе-
лението достига до 45% при мъжете и 
15% при жените или средно за цялото 
население – около 30%, което е повече 
отколкото в Европа по това време.
При това положение и при издига-
щите се големи градски центрове за-
почва голяма миграция от селата към 
градовете, и то на грамотни и бързо 
адаптиращи се към новата среда хора, 
отворени и към нови технологии и 
икономически подходи.
Системата действа безотказно, а шо-
гунската власт е по-стабилна от вся-
кога. Но не след дълго така се полу-
чава, че именно мерките, взети от нея  
започват сериозно да я подкопават. 
Бързите темпове на развитие на ико-
номиката и издигането на търговците, 
които с достатъчно средства успяват 
да се сдобият с почти всичко, въпре-
ки забраните и отреденото им ниско 
обществено положение, са сериозен 
удар по установената закостеняла йе-
рархия наложена от Токугава. Стига 
се до там някои доста задлъжняли към 
търговците даймьо да изпаднат в пъл-

на зависимост от тях. В един момент 
йерархията започва да става една из-
лишна и доста пречеща система за по-
голямата част от населението.
Шогуната постепенно изпада в коруп-
ция и некомпетентност спрямо въз-
никналите нови належащи проблеми 
и нужди на обществото. На всичкото 
отгоре тогава започват и опитите на 
европейците да се завърнат в Япония, 
настояващи да ползват пристанищата 
й за попълване на запасите си и въ-
обще за отворена търговия и приви-
легии. До към средата XІX в. натрап-
ниците  са успешно прогонвани или 
екзекутирани, но въпреки това поя-
вата им провокира оживени дебати и 
смут, за това как точно е най-добре да 
се подходи.
Пристигането на флотилия от аме-
рикански параходи в залива на Едо 
през 1853 г. е преломният момент за 
вътрешните спорове и за съдбата на 
шогуната. Адмирал Матю Пери, ко-
мандващ тази флотилия показва на 
японците, използващи все още дърве-
ни ветроходи, колко отчаяно изоста-
нали са в технологично отношение и 
колко нуждаещи се от отваряне към 
външния свят са всъщност. Не пропу-
ска да им покаже и оръжията си, както 
и да обещае, че след година ще се за-
върне с по-голяма флота и с желание 
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за окончателен отговор – готова ли е 
Япония да подпише търговски дого-
вор със САЩ.
Съгласието на този договор и даване-
то на търговски привилегии на аме-
риканците, скоро след това довежда 
и до същото с европейските колони-
ални държави. Импортът и експортът 
нарастват с огромни темпове, с които 
Япония все още не е в състояние да 
се справя и скоро губи контрол над 
собствените си мита. В страната на-
хлуват както голям брой търговци, 
така и скитащи се авантюристи, сти-
га се до чести сблъсъци със самураи-
те, на които дори не им е необходим 
повод за да извадят мечовете си сре-
щу „чуждестранните дяволи”. Невъз-
можността на шогуната да се справи 
и с това сътресение съвсем я подко-
пава. В западната част на Хоншу и на 
кюшу в домените на тодзама Сацума и 
Чошу започват вълнения и бунтове на 
националистите против шогунската 
власт. Изпратените срещу тях войски 
са разбити през 1864 г. от Чошу, това 
е повратен момент – за първи път до-
мен се противопоставя на шогуна и за 
първи път Токугава са разгромени.
В тази обстановка императорският 
двор усеща идеалния момент да се за-
върне във властта и политиката след 
700 г. изгнание под сянката на шо-

гуните. Бързо се установяват връзки 
между двора и водачите на бунта от 
Чошу и Сацума, които успяват да се 
сдобият с издаването на императорска 
заповед за свалянето на шогуната. На 
3 януари 1868 г. войските им обсаждат 
двореца на шогуна и обявяват възста-
новяването на империята. Съпротива-
та на привържениците на шогуна про-
дължава още известно време.
Шогунът Йошинобу – 15-ят Токугава, 
е едва от 1 година на власт и е енерги-
чен и способен управник, склонен и 
към реформи, и към диалог с импера-
торския двор. Но в случая събитията 
го заставят просто да предаде властта 
и да се оттегли в Шидзуока, където си 
живее необезпокояван още 45 г.
Същевременно от около година на-
сам е сменена и номиналната власт в 
императорския двор след смъртта на 
император Комей – януари 1867 г., ос-
тавила и съмнения за отравяне поради 
това, че той не е бил отявлен привър-
женик за напълно събаряне на шогу-
ната, а по-скоро за диалог между двете 
институции. От друга страна, смъртта 
му благоприятства и издаването на 
решаващата заповед за свалянето на 
Токугава, както и улеснява реформа-
торите оттървавайки ги от стария и 
несклонен към промени император и 
поставяща пред тях един млад и далеч 
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по податлив на влияния наследник.
Оказалият се с възстановена импера-
торска власт е едно 15 годишно момче 
на име Муцухито, което след смъртта 
си ще стане известно като „Мейджи” 
– просветеният владетел. Това име ще 
бъде дадено и на целия период, през 
който Японската империя се издигна 
от прахта и започна своята индустриа-
лизация и експанзия.
 
Преместването на император Мейджи 
от Киото в Едо (1868):

Бунтът на последния самурай
 
Непълнолетният император неминуе-
мо попада под влиянието на установи-
лата се още отпреди възстановяването 
на империята фракция на самураи-
те от Сацума и Чошу, както и на още 
няколко водачи от Кюшу и Шикоку. 

Всъщност може да се каже, че в на-
чалото Муцухито направо изпълнява 
техните заповеди, които едва ли не са 
му връчвани в готов вид „само за под-
печатване”.
Един от най-колоритните му съветни-
ци е Ито Хиробуми, идващ от Сацу-
ма. Той успява да изкачи йерархията 
на японското общество от най-ниско-
то до най-високото й стъпало. Ражда 
се в бедно земеделско семейство, но 
впоследствие е осиновен от един нис-
кокастов самурай, което го въвлича в 
поредица от авантюри, сред които и 
подпалването на британското посол-
ство, донесли му самурайска титла. 
През периода Мейджи той става чети-
ри пъти министър-председател, а на-
края получава и титлата „принц”.
Но далеч не по същия начин се разви-
ва съдбата на някои от другите съвет-
ници на императора от тази фракция.
Смяната на властта и започналите ре-
форми неминуемо предизвикват съ-
тресение и паника в японското обще-
ство и порядък, установени от векове. 
Бунтовете започват още от самото на-
чало, но са доста стихийни и дезорга-
низирани. Близо половин година око-
ло 2000 самураи беснеят по улиците 
на Едо. През юли 1868 г. града е окон-
чателно овладян, а въстаническите 
сили на шогунистите бягат с кораби 
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на о. Хокайдо и го провъзгласяват за 
република. Година по-късно и те са 
окончателно разбити.
Самурайското съсловие е най-засегна-
то от реформите поради почти напъл-
но иззетите му и без това ограничени 
с времето функции. Това периодично 
предизвиква локални въстания про-
тив властта почти през цялото пос-
ледвало десетилетие, но те така и не 
успяват да я разклатят. Последното 
отчаяно надигане срещу императора 
е избухналото през 1877 г. въстание 
Сейнан (югозападното въстание).
Случва се така, че негов водач се оказ-
ва Сайго Такамори – една от най-вли-
ятелните фигури в двора и член на 
фракцията от Сацума, докарала импе-
ратора отново на власт. Въпреки това 
той е против реформите и вестерниза-
цията на страната.

През 1871-1873 г. голяма част от упра-
вляващия елит заминава на дълга от-
въдморска експедиция, т.нар. експе-
диция Ивакура – до Европа и Америка, 
с цел изучаването и възприемането на 
западните похвати и технологии, как-
то и уреждането на отношенията на 
Япония с тях.
През това време Корея отказва да ус-
танови каквито и да било отношения 
с Япония, което е прието от самураи-
те от старата школа като непростимо 
оскърбление. Сайго Такамори пред-
лага на Великия съвет незабавно да 
бъде започната инвазия в Корея като 
наказателна мярка, а също така и чрез 
анексията й да покаже на Запада по-
тенциала на Япония. След завръща-
нето на мисията Ивакура обаче това 
предложение е отхвърлено.
Като компромис и опит да успоко-
ят гнева и желанието за активност от 
страна на самураите властта органи-
зира подобна акция на остров Тай-
ван. Изпратени са около 3 500 души 
гарнизон, които да накажат местното 
население, отговорно за убийството на 
няколко корабокрушенци – рибари от 
островите Рюкю. По този начин Япо-
ния налага и отстоява своята гледна 
точка, че архипелага Рюкю и населе-
нието му са японски, в отговор на ки-
тайските аспирации към него. Външ-

Сайго Такамори и неговите офицери (илюс-
трация във френски журнал, 1877)
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нополитическата цел на мисията е 
постигната, но не и целящото се с нея 
успокоение на самураите.
След  като предложението на Сайго не 
бива прието от Великия съвет, макар и 
по-скоро отклонено, отколкото окон-
чателно отхвърлено, той остава дъл-
боко обиден и дори изпада в психиче-
ска криза. Скоро след това той напуска 
Едо и се завръща в Кагошима – глав-
ния град на Сацума, където към него 
започват да се стичат бивши самураи, 
селяни недоволни от поземлената и 
данъчната реформа и въобще всякак-
ви противници на новата власт.
Безпокойството в императорския двор 
относно случващото се в Кагошима 
нараства и през януари 1877 г. те из-
пращат бойна ескадра, която тайно 
да прибере оръжията и мунициите от 
военните складове в крепостта. При 
пристигането си обаче корабите са на-
паднати от самураите и отблъснати. В 
същото време те успяват да разкрият 
шпионска мрежа от правителствени 
диверсанти начело с Накахаро Хисао 
внедрена в Кагошима и имаща за цел 
да убие Сайго. С това вече конфликта 
сериозно ескалира в открит бунт. Ге-
нералите Аритомо Ямагата и Ито Хи-
робуми решават незабавно да поведат 
правителствените войски към Каго-
шима с цел да пресекат разпространя-

ването на въстанието към други райо-
ни на страната.
На 15 февруари, въпреки необичайно 
дълбоките снегове, покрили страната, 
колона от 13 000 самураи потегля от 
Кагошима към Едо. По пътя си те щур-
муват крепостта Кумамото, главната 
опора на властта на о. Кюшу. 4000-ия 
императорски гарнизон в замъка оба-
че удържа атаките им. Въстаниците са 
принудени да предприемат продъл-
жителна обсада, която зъщитниците 
успяват да проточат до пристигането 
на императорски войски през април. 
Около 15 000 самураи преграждат 
пътя й към Кумамото в планинските 
теснини при Тахарудзака.
 
Боевете при Тахарудзака:

Генерал Ямагата хвърля в атака 9-та 
пехотна бригада от императорската 
армия (около 9000 души). Въпреки че 
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императорските войски не успяват да 
разгърнат достатъчно добре строя си 
поради трудностите на терена те ус-
тановяват решителен превес чрез по-
силния си и ефективен огън по враже-
ските позиции. Докато в същото време 
самураите страдат от остра липса на 
амуниции, особено след като вице-
адмирал Кавамура Сумийоши успява 
през това време да влезне в Кагоши-
ма с 3 кораба и няколко пехотни роти 
на борда + милиция. Там той арестува 
губернатора на Сацума и в ръцете му 
падат всички складове и припаси на 
бунтовниците.
Впоследствие ген. Ямагата пробива с 
още 2 пехотни бригади през град Яцу-
шира и удря самураите в тил. Това, 
както и последвалите му маневри ги 
принуждава да отстъпват на изток, до-
като накрая императорската армия не 
достига до Кумамото и окончателно 
разкъсва пръстена на обсадата. И въ-
преки победата им тези боеве костват 
по около 4 000 убити и за двете стра-
ни.
Поради липсата на боеприпаси саму-
раите се принуждават изцяло да се об-
легнат на силата на своите мечове и 
да се разпръснат из Кюшу,  започвай-
ки един вид партизанска война срещу 
правителствените войски, в опит да 
ги принудят да се разделят на части. 

Тактиката обаче не успява и силите 
на Сайго са приклещени при Мияд-
заки до тихоокеанското крайбрежие. 
Въпреки това и въпреки, че врага пре-
възхожда шестократно 3000-те му 
останали самураи Сайго успява да ги 
удържи в продължение на цели 7 дни 
и накрая с тежки загуби да се оттегли 
към планините. Там той отново е об-
кръжен около връх Енодаке.
Яматага отправя натам основните си 
сили, имащи вече превъзходство 7:1 
над противника. Въпреки че всички 
очакват това вече да е краят на вой-
ната, Сайго отново успява да направи 
пробив с изключително ожесточени и 
кръвопролитни боеве и с останалите 
живи около 500 самурая да се добере 
до замъка Широяма. Императорските 
войски ги обсаждат и щурмуват отно-
во. В битката при за Широяма превъз-
ходството им (заедно с дошлите мор-
ски пехотинци на адм. Сумийоши) е 
вече около 60:1, а самураите нямат 
почти никакви боеприпаси, храна и 
лекарства.
Въпреки това ген. Ямагата в продъл-
жение на няколко дни извършва при-
готовления за битката, изграждайки 
сложна система от окопи, стени и съ-
оръжения против евентуални контра-
атаки, страхувайки се да не би вече 
легендарният Сайго Такамори да ус-
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пее по някакъв начин отново да из-
воюва победа. На помощ идват дори 
и 5 бойни кораба от Кагошима, които 
да обстрелват въстаническите пози-
ции с корабната си артилерия от мо-
рето. Впредвид сигурното поражение 
и смърт, които ги очакват, Ямагата 
отправя последно предложение към 
Сайго да се предаде, което за пореден 
път е отхвърлено.
Така със започването на масираната 
офанзива от всички страни в утрото 
на 24 септември въстаническите сили 
най-накрая са разгромени. Никой от 
тях не се предава и всички посрещат 
с гърди безмилостния вражески огън. 
Тежко ранен, Сайго Такамори остава с 
последните оцелели 40 самурая. Кога-
то става ясно, че битката е окончател-
но загубена, той се самоубива. Въпре-
ки всичко впоследствие той е обявен 
за „Ишин но санкецу” – един от „Трите 
велики героя” на епохата Мейджи.
В крайна сметка стихийно събрана-
та разнородна бунтовническа армия, 
старомодно ръководена и въоръжена 
отстъпва на по-модерната новосфор-
мирана наборна армия на правител-
ството.
Сацумската бунтовническа вой-
ска първоначално е съставена от 6 ба-
тальона (всеки по 2000 души) + 200 
артилериста и 1200 души обслужващ 

персонал. В хода на войната Сайго я 
реорганизира в 9 пехотни подразде-
ления от по 400-800 души всяко. Са-
мураите са въоръжени с винтовки Ен-
филд, както и с руски дулнозарядни 
винтовки модел 1857, произвеждащи 
максимум до един изстрел в минута. 
Артилерията на въстаниците включва 
едва 28 планински оръдия, 2 полеви 
оръдия и 30 миномета с различен ка-
либър.
 
Подготовката за войната на правител-
ствените войски в Йокохама, 1877г.:

Докато в същото време императорски-
те войски (плюс императорската гвар-
дия, съставена предимно от бивши са-
мураи) към началото на войната – към 
34 000 души са групирани в 14 полка, 
от по 3 батальона всеки. А всеки от ба-
тальоните включва по 4 роти. В хода 
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на войната съставът на батальоните 
нараства от 640 на 960 души във все-
ки. Те са въоръжени със затворни вин-
товки Шнайдер, произвеждащи до 6 
изстрела в минута. Съществуват също 
така и два кавалерийски „полка”, как-
то и още един като част от император-
ската гвардия, според илюстрациите 
кавалерията им тогава е изцяло въ-
оръжена с пики.
Артилерията на императорската ар-
мия наброява 18 батареи (9 батальо-
на) по 120 души в батарея в мирно 
време до 160 през войната. Арсеналът 
включва около 100 планински оръ-
дия (5.28 фунтови), полеви оръдия на 
Круп от различни калибъри, както и 
миномети.
По време на тази война правителстве-

ните войски изразходват средно по 
322 000 патрона 1000 артилерийски 
снаряда на ден.
Над 40 000 души бунтовници участ-
ват в Сацумското (Сейнанско) въста-
ние – около 30 000 самурая, около 10 
000 селяни и др., присъединили се 
към тях антиправителствени групи-
ровки. Шест хиляди от тях загиват по 
време на войната, други 3000 са екзе-
кутирани след края й. Императорска-
та армия, изпратена за потушаване на 
бунтовете наброява 58 600 войници 
и офицери, както и 19 бойни кораба, 
загубите които дава са 6 800 убити и 
ранени.
Още няколко години след бунта на 
Сайго Такамори тук-там продължават 
да припламват подобни изблици на 
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самураи от старата школа, до един за-
вършили по същия начин. Всички те 
оставят впечатлението, че са били съв-
сем наясно, че така ще стане и няма 
как иначе да се случи. Че времето на 
самураите неминуемо си отива и те 
просто решават да си отидат заедно с 
него.

В зората на възродената империя
 
Парадоксално, но зората на възстано-
вената империя изгрява от Запад. Вне-
запно започналите реформи във всяка 
област на тази древна самобитна стра-
на и културата й са тясно свързани с 
вестернизацията на нейното общество 
и икономика.
След смъртта на Сайго Такамори и не-
говите самураи практически не оста-
ват противници на вестернизацията в 
страната. Нещо повече всички ръко-
водни фигури в управлението реши-
телно я подкрепят. Грубата демонстра-
ция на американския флот в залива на 
Едо отпреди няколко години така и не 
успяват да я превъзмогнат, унизител-
ните договори със западните страни 
– също. Затова правителството поема 
курс към усилена индустриализация и 
вестернизация. С цел Япония да нас-
тигне западните страни и занапред те 
да се отнасят с нея като с равна и дори 

като с превъзхождаща ги сила.
Преобразяването на страната само 
през 70-те години на XІX в. е порази-
телно. През 1869 г. е въведен телегра-
фът, през 1871 – пощата, както и вест-
ниците. А само след по-малко от 5 г. 
в страната вече излизат над 100 вест-
ника, което говори достатъчно както 
за бързото усвояване и развиване на 
нововъведенията, така и за високия 
процент грамотност сред население-
то. Масово навлизат западната мода и 
прически.
Най-значимото нововъведение е може 
би железницата, която значително 
променя Япония. Първата отсечка е 
пусната през 1872 г. между чуждес-
транното поселение в Йокохама и Ши-
нагава, скоро продължена и до Токио.
До края на века в страната са изграде-
ни над 8000 км жп линии, около 1/3 от 
държавния бюджет е отделен за стро-
ежа им. Това предизвиква тотален бум 
на движението на хора и стоки и въ-
обще на икономиката. Допреди 1872 г. 
разстоянието от Едо до Киото се изми-
нава пеша или с носилка и трае около 
2 седмици (пътищата са тесни и неу-
добни дори за коли, теглени от коне). 
След пускането на жп линията между 
тях пътуването вече трае по-малко от 
ден и излиза около 3 пъти по-евтино.
Паралелно се развиват и другите видо-
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ве транспорт. През 1869 е изобретена 
рикшата. Година по-рано са пуснати в 
действие параходите и дилижансите.
С това падат ограниченията на хората, 
затворени в собствените си общини 
като през периода Токугава и прид-
вижването им вече става бързо и лесно. 
Оттогава (още преди 1910 г.) започва и 
новият, твърде характерен и в днеш-
но време, начин на живот, включващ 
ежедневно пътуване от дома до ра-
ботното място в препълнени влакове. 
Където пътниците от първите няколко 
гари имат шанс да се качат, но тези от 
междинните вече трябва да се „бият 
като обезумели”, за да успеят. Оттогава 
дори датират и също така традицион-
ните сексуални посегателства на мъже 
спрямо жени в претъпканите вагони, 
които буквално слизат целите в сини-
ни от ощипвания (днес близо 90% от 
редовно пътуващите жени са ставали 
жертва на подобни посегателства).
Навлизат както преводи на западни 
книги, така и западно ориентирани 
течения в японската литература и фи-
лософия, смесени с традиционните 
такива, разбира се. Писателите дори 
се стремят да подражават на избрани 
от тях западни автори, а и да ги из-
ползват като един вид легитимация 
на собствените си трудове и идеи пред 
обществото, предимно в теченията на 

романтизма, натурализма, утилита-
ризма и ескейпизма. В началото най-
популярни са Гьоте, Дж. Мил, Русо, 
Дарвин.
В същото време образователната сис-
тема е превърната в инструмент на 
пропагандата. Скоро западните авто-
ри са заменени с местни, а героите в 
произведенията започват да облада-
ват все по-конфуциански или шинто-
истки ценности. Като универсален и 
върховен символ на нацията и импе-
рията е издигнат императорът. На де-
цата се внушава, че цял живот трябва 
да му служат и да превръщат собстве-
ните си успехи в успехи на цялото об-
щество, че тяхната нация и страна са 
най-велики и по подразбиране оста-
налите народи са по-нисши и не могат 
да се шегуват повече с Япония.
От 1872 г. властта започва да прави 
всичко възможно образованието да 
стане общодостъпно за всички. Само 
след около 5-6 години 2/3 от момче-
тата и ¼ от момичетата вече са завър-
шили поне начално образование и са 
в достатъчна степен грамотни. За вре-
мето си това е процент, съизмерим със 
западните страни и дори надвишаващ 
техния.
Тази висока образованост на населе-
нието, респективно и на потенциал-
ната работна ръка, която в значителна 
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степен е и наследство от отминалия 
период, представлява един от най-зна-
чимите фактори, способстващи бързо-
то икономическо развитие на страна-
та. Никоя друга незападна страна не 
усвоява толкова бързо и толкова ефек-
тивно западните идеи и технологии и 
съответно – доразвива впоследствие.
Освен това, разбира се, фактор е и са-
мата многобройност на населението и 
бързото му нарастване, осигуряващи 
огромна работна сила за икономика-
та. Както и сравнително високата раз-
витост на капиталистическите и тър-
говски отношения сред него.
Само за трите десетилетия от 1888 до 
1918 г. населението на страната нара-
ства от 39.5 млн. на 55 млн. жители, 
като се наблюдава и значителна миг-
рация от селата към градовете и по-
явата на редица градове с население 
от по над 100 хил. души, но въпреки 
всичко и към края на периода жите-
лите на селата все още продължават 
да бъдат огромно мнозинство. Но, раз-
бира се, протича непрекъснат процес 
на все по-интензивно пренасочване на 
селско стопанската работна сила към 
промишлеността.
Проблем първоначално представля-
ват ограничените природни ресурси 
на Япония, особено съотнесени към 
големия брой на населението и посто-

янното му нарастване. Но за сметка на 
рудите през този период страната все 
още разполага с достатъчни и дори в 
излишък енергийни ресурси като дър-
вен материал, води, в известна степен 
въглища, както и желязо (но не в ми-
ните, а в пясъците).
Така че Япония е напълно готова да 
посрещне и възприеме западните тех-
нологии. Като дори може да се каже, 
че положението й на изостанала ин-
дустриална страна е благоприятно в 
случая, защото й спестява стотици го-
дини усърдие, труд и скъпо струващи 
проби и грешки, с каквито постоянно 
са се сблъсквали западните държави.
За целта множество японци са изпра-
тени на специализация на запад, как-
то и множество западни специалисти 
са поканени да сътрудничат в Япония. 
Но предприемачеството по настоява-
не на властта се съсредоточава изклю-
чително само в ръцете на японците. 
Достатъчно показателно е, че от пе-
риода Мейджи датира създаването 
на фирмата „Мицубиши”, а основате-
лят й е Ивасаки Ятаро, най-обикновен 
представител на селско-самурайската 
прослойка.
Въпреки някои финансови затрудне-
ния в отделни сектори, инфлации и 
банкрути на предприятия, неизбежно 
съпътстващи тези събития, до 1886 г. 
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Япония успява да изгради стабилна 
финансова система с ниски лихви и 
осезаемо възходяща икономика. До 
края на периода Мейджи всяка година 
брутният вътрешен продукт нараства 
с по 3% годишно.
Експортът също нараства главоломно, 
отново не без помощта и насърчаване-
то на правителството – от 6% от БВП в 
началото до 20” от БВП в края на пе-
риода Мейджи.
Делът на селскостопанската промиш-
леност, макар и доста значителен, по-
степенно намалява за сметка на про-
мишлеността – от 42% през 1885 г. на 
31% към края на Мейджи. Докато про-
мишленият сектор, заемащ едва 7% в 
началото на периода, нараства повече 
от два пъти – на 16% за същия период.
Все още леката промишленост е воде-
ща, най-вече текстилната.
През последното десетилетие от пери-
ода Мейджи масово се разпространя-
ват и електроуредите. Тогава именно 
с известно американско участие е съз-
даден и съвременният гигант НЕК (не 
нашия, а японския ) – Нипон Илек-
трик Къмпани. Няколко години по-
късно по подобен начин е основана и 
„Тошиба”.
В началото на Мейджи Япония вна-
ся главно промишлени стоки 91% от 
целия импорт, предимно текстилни 

изделия. А изнася главно суровини, 
основно необработена коприна – към 
42% от експорта.
В края на периода и тази картина ко-
ренно се изменя. Вече над 50% от вно-
са за Япония са суровини, а около 90% 
от експорта на Япония към останалия 
свят са промишлени стоки (половина-
та от които текстилни изделия).
Значително развитие получава и теж-
ката промишленост, особено покрай 
предприетите впоследствие военни 
кампании на страната. Истински бум 
в корабостроенето настъпва през по-
следните 15 години на периода Мей-
джи, то поглъща цели 75% от всички 
отпуснати правителствени субсидии. 
Това пък стимулира възникването и 
развиването на предприятия произ-
веждащи желязо и стомана, като за-
водите „Явата” в северната част на о. 
Кюшу.
Всичко това става под зоркото око на 
властта и в изключително голяма сте-
пен е лично направлявано от нея. С 
други думи целият този икономиче-
ски и индустриален бум е пряко кон-
тролиран от правителството, а не се е 
развил по естествен пазарно-иконо-
мически път.
Както тогава, така и днес това е пред-
мет на сериозни дебати и неминуемо 
в тази политика са открити и много 
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пукнатини и недостатъци. Но явните 
резултати от всичко това в преобразя-
ването и напредъка на тази древна и 
дотогава отчайващо изостанала стра-
на са безспорни, невиждани и нечува-
ни дотогава в целия свят.
Реформите в армията започват 
през 1873 г. Тогава тя е реорганизи-
рана от самурайския си средновеков-
но-феодален тип в наборна армия със 
задължителна военна повинност на 
всички мъже и военна служба от 4 го-
дини плюс 3 години запас.

Съсловието на самураите (наброява-
щи към два милиона души към този 
момент), които дотогава са били един-
ствените имащи право да носят оръ-
жие и са основната (наемна) армия, 
постепенно е разформировано и при-
вилегиите му са иззети. Благоприятен 
фактор за състоянието на армията е, 
че съществува симпатия и разбирател-
ство между наборниците и офицерите, 
които доскоро също са били обикнове-
ни селяни като тях. 
Разбира се, започва и превъоръжаване 

Войници от яонската Императорска армия, 1900 г.
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на армията и замяна на остарялото въ-
оръжение с модерни западни оръжия. 
Старите пушки и дулнозарядни вин-
товки (руски и британски образци), 
произвеждащи до 1 изстрел в минута 
са заменени с винтовки „Шнайдер“, 
произвеждащи до 6 изстрела в мину-
та.
На въоръжение в артилерийските ба-
тареи са приети оръдия на Круп, раз-
лични калибри.
И войската е разделена на полкове, 
разделени на по 3 батальона всеки, а 
всеки батальон – на по 4 роти. Всичко 
това се извършва с помощта на френ-
ски, британски и германски военни 
консултанти.
През 1878 г. е учреден Императорски-
ят генерален щаб (Дайхоней) по моде-

ла на пруския Генералщаб, на който 
императорът дава широки правомо-
щия за управлението на войските и 
стратегическото им планиране. Като 
тази структура е подчинена и отго-
ворна единствено пред него и дори и 
министър-председателя на страната 
няма никакви правомощия над арми-
ята.
Генщабът е разделен на няколко 
оперативни бюра:
 
– Началник на ГЩ (генерал или фел-
дмаршал)
– Заместник-началникът на ГЩ (гене-
рал-лейтенант)
– бюро по Генералните въпроси (пер-
сонал, счетоводство, медицинско 
уреждане, мобилизационно планира-

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

БГ Наука е електронно и безплатно списание, 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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не)
– Оперативно бюро
# отдел по Стратегия и тактика
# Геодезически отдел
– Осведомително бюро, с 4 департа-
мента:
# за Русия
# за Западна Европа и Америка
# за Китай
# за други държави.
– бюро по Транспорт и съобщения
– бюро за История и Военни карти
– Фортификации
 
Първият върховен главнокомандващ 
на генщаба става фелд-маршал Ари-
томо Ямагата и под неговото влияние 
в двора, длъжността която заема по-
степенно се издига над тази дори и на 
премиера.
След създаването на Императорския 
генщаб се реорганизира и министер-
ството на войната, чиито задачи са да 
се занимава с администрацията, снаб-
дяването и мобилизацията на войски-
те.

Императорският флот (Нихон 
Тейкоку Кайгун)
 
Изграждането на могъщ флот е от 
решаващо значение за Япония при 
положение, че тя е изцяло остров-

на държава и реално границите й са 
собствените й крайбрежия. Но също 
така е и крайна необходимост за нея в 
стремежа й за колониална надпревара 
и установяване на морско и световно 
господство.
Въпреки че заобикалящите я морета 
са основен фактор за Япония и през 
Средновековието, в този период тя 
така и не създава силен флот. При-
чините за това се коренят предимно 
в относителната изолация, в която тя 
волно или неволно се намира почти 
през цялото това време. Липсата на 
напреднали култури в Източен Сибир 
и, респективно, липсата на врагове от 
север, а и въобще откъдето и да било 
другаде. Единственият опит за чуж-
до нашествие в страната е на Кубилай 
хан през XІІІ в., но и двете му инвазии 
пропадат. Като японците всъщност ги 
спират не с флот, а с пехота, очакваща 
ги на сушата. По същия начин фло-
тът не изиграва роля в битките и при 
единствения опит за японска инвазия 
към континента в края на XVІ в., ко-
гато върховният лидер Тойотоми Хи-
дейоши напада Корея. Корабите имат 
успех единствено като транспортни 
съдове, но в хода на войната далеч по-
скромният, но пък мобилен и добре 
организиран, корейски флот им на-
нася катастрофални поражения, кои-
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то водят и до окончателния провал на 
операцията.
Макар още от 1855 г. Япония да се 
сдобива с параходи, чрез холандско 
съдействие, флотът, който шогуната 
завещава на Империята е по-скоро 
случаен сбор от различни староврем-
ски съдове и всъщност трудно би мо-
гъл да се нарече флот според съвре-
менните му трактовки.
Той включва предимно дървени кор-
вети, канонерски лодки, други малки 
кораби и едва 8 парахода, само някои 
от които разполагащи с брониран та-
ран. Съответно както корабите, така и 
персонално офицерите и екипажите 
им не са от някакъв по-голям калибър. 
Така че и в това отношение модерни-
зацията се явява крайно наложителна 
необходимост, на която до момента не 
й е обърнато внимание поради това, че 
за приоритет са взимани сухопътните 
сили покрай вътрешните въстания и 
смяната на властта. Осъществяването 
на тази модернизация също започва 
чрез съдействие със Западните сили. 
Като японците логично избират бри-
танския модел за изграждането на 
своя флот.
Първоначално правителството за-
почва доста амбициозна програма по 
построяването на 200 бойни кораба, 
формирани в 10 флота. Но този проект 

е бързо изоставен след не повече от го-
дина поради остра липса на достатъч-
но ресурси за осъществяването му.
Последва нова (от 1882 г.), по-скром-
на, но прагматична програма, за фор-
миране на флот от общо 48 кораба: 
22 от които миноносци, останалите – 
предимно бронепалубни крайцери.
Първите броненосци на император-
ския флот са построени във Велико-
британия, в корабостроителницата 
Thames Ironworks през 1877 г. Това са 
броненосците 2-ри ранг Фусо, Конго 
и Хией оборудвани със 170 и 240 мм 
оръдия на Круп, с броня – до 230 мм и 
развиващи скорост – около 10 възела.
През 1883 са поръчани още 2 кораба 
на британските корабостроителници. 
Това са 3650 тонните „Нанива” и „Та-
качио”, развиващи скорост до 33 км/ч, 
с 54 до 76 мм палубна броня и въоръ-
жени с 260 мм оръдия на Круп, вклю-
чително и 6 х 152 мм оръдия по среда-
та на палубата.
Собствено производство на модерни 
кораби Япония започва чак след 1906 
г.
В стремежа си за ефективно противо-
поставяне на 7 335 тонните китайски 
додредноути в района (Германско про-
изводство) и предвид ограничените си 
ресурси Япония постепенно се насоч-
ва към изграждане на малки по тонаж 
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бронепалубни крайцери с гигантски 
оръдия и същевременно достатъчно 
мобилни и маневрени. Такива са стро-
ените във Франция крайцери Хашида-
те, Итсукушима и Матсушима – 50 мм 
броня и 320 мм оръдия, чиито тежки 
снаряди се подават чрез хидравлични 
елеватори.
До този момент (1886 г.) вече може да 
се каже, че Япония е изградила мо-
дерен и ефективен флот, включващ 3 
крайцера, 3 брегови бойни кораба, 2 
леки крайцера, 1 фрегата, 1 разруши-
тел и 16 миноносеца.
Което вече е сериозна заявка за бъде-
що установяване на морско господство 
в региона.
 
Първият модерен японски броненосец 

– Котетсу, 1869 г.
Странното лице на японската де-

мокрация
Ито Хиробуми, първият министър 
председател на Япония
 
Наред с всички нововъведения, които 
възприемат от Западния свят през пе-
риода Мейджи, пред японците застава 
и въпроса дали да се въведе и западна 
система на управление в държавата. 
Това поражда оживени диспути във 
възродената империя. 
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От една страна, правителството се 
страхува, че демократичните посту-
лати ще са препятствие пред него, за 
да сплоти нацията и да я води напред 
в правилната според него посока. От 
друга страна, Япония се стреми да 
догонва западните държави, поради 
което се счита за жизнено важно да се 
въведе ако не същата, то поне подоб-
на система на управление, за да гледа 
Западът по-сериозно на нея и да бъде 
по-склонен към ревизиране на натра-
пените й неизгодни договори с него. 
Така, както с почти всички остана-
ли нововъведения и демокрацията се 
въвежда по-скоро като хибрид на за-
паден образец, изпълнен по японски 
традиционен начин. И всъщност глав-
ното, в което се състои японската част 
от въпросният хибрид, е поставянето 
на всички правила и определени нор-
ми и ограничения.
Със същите съображения властта ре-
шава да вдигне забраната за изпо-
вядване на християнството в страната 
след като решава, че то няма да бъде 
опасно за нея. Процентът на последо-
вателите му в Япония се оказва незна-
чителен, а и проповядващите го също 
така го японизират, като наблягат в 
него най-вече на усърдието, дълга и 
трудолюбивостта.
В тези години възникват и първите 

политически партии в Япония: „Дви-
жение за свобода и човешки права” 
(Джиюмин-кен ундо), Либерална пар-
тия (Джиюто), Конституционно-ре-
формистка партия (Риккен Кайшин-
то). И всички те искат въвеждането на 
конституция и национално събрание в 
опит да ограничат правата на олигар-
хическата власт, взимаща всички по-
литически решения, в името на импе-
ратора, разбира се.
За да балансира между собствените си 
интереси и желанията на обществото, 
изразявани чрез партиите, правител-
ството по стар японски обичай допус-
ка „свободата, но в определени грани-
ци” и редува либерализъм с диктатура. 
Така, например, през 1875 г. импера-
торът обещава да сформира искания 
национален съвет, но в същото време 
се въвеждат строги забрани в свобода-
та на словото. 
През 1879 г. пък се свиква събрание 
на управителите на префектури (об-
ласти), но правото им на глас, както и 
на участие в това събрание отново са 
ограничени по най-различни начини. 
Въпреки това обаче този избирателен 
орган представлява първата незапад-
на демократична институция, която 
работи успешно.
При потвърждението на премиера Ито 
Хиробуми, че национален съвет и кон-

Брой 80, лято 2015



www.nauka.bg           855 

ституция ще има и то в срок от 10 го-
дини, се приема почти едновременно 
с това и закон, който забранява право-
то на участие в събрания и публични 
изяви на хора с определени професии 
– войници, полицаи, учители, студен-
ти. Като и самото участие на народа в 
определянето на новата конституция е 
ограничено до максимум.
Докато обществото предпочита кон-
ституцията да бъде съставена по бри-
танския модел, то властта предпочита, 
а и налага пруския модел, при който 
правомощията на императора, рес-
пективно и на съветниците му, остават 
доста широки.
Учреждават се съвети и министерства, 
управителите на които са общо взето 
същите онези олигарси, съветващи 
императора и реално държащи власт-
та в ръцете си. Дори и според новата 
конституция всяка заповед на импера-
тора трябва да се преподписва от ня-
кой миистър за да влезе в сила.
Новият парламент е двукамарен. Като 
„лордовете” в горната камара всъщ-
ност са в голямата си част бивши дай-
мьо или други приближени на импера-
тора. В камарата на представителите 
вече могат да се избират депутати. Но 
отново и тук следва строго ограниче-
ние – право на глас могат да имат само 
пълнолетни мъже, плащащи минимум 

15 йени годишен данък на държавата, 
което към онзи момент прави едва 2% 
от пълнолетните й поданици.
Конституцията дава право на отделни-
те партии да изразят позициите си и 
да поставят искания, но практически 
не задължава по никакъв начин оли-
гарсите да ги изпълняват, нито пък да 
носят някаква отговорност за действи-
ята си пред друг освен императора.
Скоро обаче активистите на отделни 
партии натрупват опит и познания 
чрез събранията, в които участват и 
започват да се добират до все повече 
места в националния съвет, както и 
все повече да отправят остри критики 
към олигарсите, с които избиратели-
те са съгласни. Започват се подкупи и 
фалшификации по време на изборите, 
стига се дори до убийства и до оставка 
на министър-председатиля Мацута-
ка. Постът му е повторно зает от Ито 
Хиробуми, който се опитва да въведе 
известни компромиси и да балансира 
нещата, но атмосферата в страната ос-
тава напрегната поради явната невъз-
можност за съвместно съществуване 
на демокрацията и авторитаризма.

Ескалация на конфликта между 
Мейджи и Цин
 
Когато властта и обществото в една 
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страна са изпаднали в остри конфрон-
тации и политическа криза, войната 
може да бъде доста практичен изход 
от ситуацията, отклонявайки внима-
нието и насочвайки енергията в дру-
га посока. Още повече че империята 
вече желае да изрази стремежа си към 
хегемония в региона. И за да постиг-
не целта си, съответно, ще трябва да 
детронира сегашния хегемон на Из-
точна Азия – Китай, управляван от ди-
настията Цин. 
Като цяло японците избягват да се 
противопоставят на по-големи и по-
силни държави от тяхната, но в случая 
те не възприемат като такава разеди-
нения и полуколонизиран от Запада 
Китай от края на ХІХ в.  Така че реши-
телно се противопоставят на интере-
сите му на Корейския полуостров.
В Япония от край време битува мне-
ние, че Корея представлява кама, на-
сочена към гърба им. Като не самата 
Корея е опасността, а някоя Западна 
сила, която може да я използва като 
такава. През това време най-силно там 
е китайскито влияние и държавата се 
намира почти във васална зависимост 
от династията Цин.
Първоначално Япония успява да си 
издейства с Корея крайно несправед-
лив търговски договор подобен на 
тези, наложени от Западните сили над 

самата нея. По-късно, през 1884 г., 
японците се опитват да инспирират и 
държавен преврат в Корея, което вече 
пряко започва да засяга китайските 
интереси там.
Ескалацията идва през 1894 г., когато 
в Корея избухва селско въстание, воде-
но от могъщата секта Тонхак. Кралят 
моли Китай за помощ. Цин незабавно 
изпращат войски на полуострова за 
потушаването на бунта, същото обаче 
прави и Япония. Бунтовниците бързо 
са смазани, но след края на въстание-
то и двете чужди войски отказват да 
се изтеглят от полуострова. Японски-
те войски успяват първи да влезнат в 
Сеул, превземат кралския дворец и 
сменят правителството с ново такова, 
сред чиито членове, естествено, силно 
преобладават японските протежета. 
Съответно новата власт е съгласна япо-
нците да останат, а китайците да на-
пуснат и разрешава при необходимост 
да бъде използвана сила за налагането 
на това решение, също така и отхвър-
ля договора за васалитет на страната 
спрямо Цин. Ситуацията принуждава 
Китай да обяви новото корейско пра-
вителство за нелегитимно, а на Япо-
ния да обяви война.
До този момент Япония напълно е за-
вършила реформите в армията си и тя 
вече практически е модерна сила от 
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западен тип.
 Сухопътните войски са изградени с 
помощта на германски консултанти 
по пруския модел и до началото на 
войната наброяват 120 000 души, гру-
пирани в 2 армии, включващи 5 диви-
зии плюс 1 резервна.
Военноморските й сили (изградени 
първоначално по френски образец, 
впоследствие и по британски) включ-
ват 12 тежки крайцера (плюс още 1 
пуснат на вода в хода на войната), 10 
от тях са бронепалубни крайцери, 2 
бронирани корвети и 1 броненосец; 
също така и 22 миноносеца и още мно-
жество търговски кораби, частично 
въоръжени или използвани като то-
варни съдове.
Осем от крайцерите им са построени 
в британски корабостроителници, 3 – 
във френски и 2 в японски. 
Страната все още не разполага с ре-
сурси за построяването и поддържа-
нето на линкори, затова залага на тъй 
наречената военно морска теория на 
Младата школа – малки и маневрени 
кораби, но въоръжени с достатъчно 
мощни оръдия за да потапят линкори.
Срещу тях обаче на континента е из-
правена най-голямата азиатска импе-
рия – Китай на династията Цин. Чие-
то идентично име с първата имперска 
династия на Китай (от ІІІ в. пр.н.е.) е 

чисто съвпадение, тя всъщност води 
началото си от манчжурски клан зав-
зел властта през XVІІ в.
Империята на Цин заема площ от 13 
милиона квадратни километра (пове-
че отколкото съвременен Китай, без 
да броим и васалите й), докато тази на 
Мейджи – едва 300 хиляди. Населе-
нието на Китайската империя тогава е 
над 430 милиона души срещу едва 40 
милиона на Япония. Също така и ки-
тайските ресурси за мобилизиране и 
въоръжаване на армия и флот са далеч 
по-големи от японските. До тук изло-
жените факти всякаш не дават ника-
къв шанс за успех на малката островна 
държава, но при въпроса с вътрешна-
та организация и мотивацията нещата 
стоят по съвсем различен начин.
Докато в Китай обикновените хора си 
нямали  идея за какво ще отидат да 
се сражават на поредната война, то в 
Япония има удивителна грамотност 
и сред най-ниските прослойки на на-
селението, така че всички четат вест-
ници и са в голяма степен вдъхновени 
от пропагандата в пресата, пряко на-
правлявана от властта. Има го и фак-
торът на младата „гореща кръв” – по-
край индустриализацията на Мейджи 
страната бележи огромен демограф-
ски бум и делът на младото население 
е все по-голям. А страната не е водила 
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война срещу външен враг от векове и 
сега, когато вече е готова за това, е на-
пълно убедена в правото си да сложи 
ръка върху все още неразпределени-
те мужду западните колониални сили 
земи и да успорва тяхната световна 
хегемония. Ентусиазмът е толкова ви-
сок, че в газетите се появяват сведения 
за младежи, които се самоубили след 
като отказали да ги приемат в арми-
ята. И дори за случай на лейтенант, 
убил малолетната си дъщеря, за да 
може да отиде на война, понеже бил 
единствен родител в семейството, за 
каквито тогава има забрана да се мо-
билизират.
В сравнение с японската въодушеве-
ност, модернизацията и перфектната 
организация на държавата и армията 
в страната, то в Китай ситуацията е да-
леч по-сложна. Той все още е в полу-
колониална зависимост от западните 
страни, които са му наложили своите 
неравноправни търговски договори, 
от които Япония вече е успяла почти 
изцяло да се избави. На фона на пов-
семестната индустриализация и урба-
низация в Япония, Китай е също тол-
кова назад – индустриализация едва 
е започната само в някои от по-голе-
мите крайбрежни градове, докато във 
вътрешността положението е такова, 
каквото си е било и през Среднове-

ковието. Корупцията и финансовите 
злоупотреби са масово явление дори 
и по време на войната. Поради което 
модернизацията и логистиката на ар-
мията изпитват големи затруднения. 
В организационно отношение нещата 
също куцат – няма единна национал-
на армия, а отделни армии с отделни 
командвания, разположени в различ-
ни региони, като основните 4 са на ки-
тайците хан, монголците, манджурци-
те и хуейците (мюсюлмани).
Състоянието на флота е доста подобно. 
Той също е разделен на 4 основни час-
ти, базирани по региони и с отделни 
командвания: Бейянски, Нанянски, 
Фуйянски и Гуандонски флот. Като 
само в състава на Бейянския флот вли-
зат 2 броненосеца, 8 крайцера (3 бро-
нирани),  10 канонерки и 16 минонос-
ци.
Поради което и мнението на европей-
ските военни експерти е единодушно 
– единственото, което й предстои на 
Япония, е да загуби. Реалността обаче 
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се оказва друга...
Избухването на Китайско-япон-
ската война (1894-1895)
 
Японските войници тръгват на война 
твърдо убедени, че отиват да освобо-
дят корейците и да защитават изкон-
ните права и интереси на родината си. 
Дори императорът мести квартира-
та си в Хирошима, откъдето потеглят 
транспортите за Корея, за да бъде бли-
зо до армията и също така апартамен-
тът му там нарочно е обзаведен съвсем 
скромно и по „спартански”, за да пока-
же, че споделя походните несгоди на 
войниците.
Към началото на бойните действия 
китайският гарнизон в Корея е разпо-
ложен в Асан (южно от Сеул), а кораби 
от Бейянския и Гуандунския флот – в 
пристанището на града, това са бро-
непалубният крайцер Цзиюан (2355 
тона водоизместимост) и миноносния 
крайцер Гуанйи (1110 тона). Там ки-
тайците очакват пристигането на още 
бойни, както и на товарни кораби, 
транспортиращи войски.
Японският план предвижда да изпре-
варят и пресекат концентрирането на 
китайските сили. При порта на Асан 
първи пристига отделилия се от ос-
таналия флот „Летящ отряд” на кон-
траадмирал Кадзо Цубои от 4 японски 

бронепалубни крайцера (Йошино – 
4200 т., еднотипните Такатихо и На-
нива – по 3600 т., както и Акицушима 
3100 т.). Като Такатихо се отделя от 
останалите в навечерието на битката и 
не взима участие в нея. Но и така япон-
ският флот има превъзходство над 
китайския – 3 тежки бронепалубни 
крайцера срещу 2 по-малки китайски 
кораба – крайцери 3-и клас.  Огневата 
мощ на японската корабна артилерия 
наброява общо 30 цеви едрокалибре-
ни и средни (до 152 мм) , докато ки-
тайската – едва 6, макар и Цзиюан да 
разполага с едно 150 мм и едно 203 мм 
оръдие.

Боят на крайцерите при остров 
Пхундо
 
На 25 юли 1894 г. японският и китай-
ският флот се сблъскват при острова 
Пхундо близо до Асан. Китайците са 
изненадани от японската атака без 
официално да са им обявили война. 
Първият изстрел в току-що избухна-
лата война го дава артилерията на 
японския крайцер Нанива по китай-
ския Цзиюан от близка дистанция – 
по-малко от 300 м. Поради което и на-
несените поражения са големи – още 
с първите залпове японците разбиват 
командния пост и носовата кула на 
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Цзиюан.  Китайците губят контрола 
над управлението и възможността да 
се сражават в паниката, докато Нани-
ва продължава да обсипва крайцера 
им със снаряди и да нанася още пора-
жения. Корпусът му обаче издържа на 
вражеския огън и двигателните меха-
низми остават неповредени, така че 
корабът продължава да дава ход на-
пред. В същото време другият по-ма-
лък китайски кораб – миноносният 
крайцер (торпедна канонерка) Гуанйи 
атакува Нанива сам и успява да откло-
ни огъня му от Цзиюан към себе си. 
Макар и по-малък той е по-нов и с по-
скорострелни оръдия, поради което 
обаче доста бързо изразходва налич-
ните си снаряди по Нанива и дости-
гналия до него Акицушима. Ответни-
те залпове на двата японски крайцера 
нанасят катастрофални поражения на 
Гуанйи, който започва да потъва сред 
пушеци и експлозии.
Междувременно това дава шанс на 
Цзиюан да се отдели на достатъчно 
разстояние от мястото на сблъсъка. 
Доста по-модерният и бърз Йошино 
се впуска да го преследва. При размя-
ната на залпове и двата кораба полу-
чават поражения, но при японският е 
повредено едно от 3-те стрелящи но-
сови оръдия и накрая китайски сна-
ряд попада в машинното отделение и, 

за щастие на японците, не се взривя-
ва. Впоследствие постепенно започва 
да се спуска и мъгла и японците окон-
чателно се отказват от преследване-
то, а на Цзиюан се отдава да избяга в 
открито море. Оцелелите от екипажа 
на Гуанйи успяват да се доберат до ко-
рейския бряг и да избягат в Китай с 
британски кораби.
В това време към порта на Асан прис-
тига китайския транспортен кораб Га-
ошан превозващ войски към Корея и 
все още неподозиращ за случващото 
се там се натъква на Нанива. Въпреки 
че кораба е управляван от британци и 
се явява неутрален, а война не е обя-
вявана пристигналия на палубата му 
японски офицер настоява пред бри-
танския капитан да се предадат. Чуж-
денците се съгласяват да се предадат 
и да напуснат кораба, но китайските 
войници отказват, в резултат на което 
Нанива пуска торпедо срещу товар-
ния кораб и започва да го обстрелва 
с оръдията си. Китайските войници 
отвръщат със стрелба с винтовките си 
по палубата на Нанива, а японските 
матроси веднага откриват по тях огън 
с картечници и скорострелни малока-
либрени оръдия. Огънят от Нанива не 
престава, дори когато Гаошан потъва 
напълно, японците продължават да 
стрелят по оцелелите китайци, плува-
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щи във водата върху спасителни лод-
ки и предмети. Около 300 китайци ус-
пяват да доплуват до остров Пхундо и 
после да се евакуират в Китай.
Малко по-късно през деня още един 
малък китайски кораб – Цаоцзян, 
пристига при Асан. Пресрещнат от 
Акицущима, екипажът му решава, че 
няма никакви шансове и се съгласява 
да му се предаде.
Така в сражението Китай понася теж-
ки загуби – 3 кораба, артилерия и сто-
тици жертви, докато японците прак-
тически не губят нищо.
На 29 юли избухват и първите сухопът-
ни сражения в Корея. Китайският гар-
низон от Хуейската армия в Сонхван 
(3880 души) е нападнат от части от 1-ва 
японска армия (около 4000 души), во-
дени от ген. Ошима Йошимаса.
Въпреки че китайците имат възмож-
ността да изградят солидни отбра-
нителни редути и траншеи, след по-
тапянето на Гаошан очакваните им 
подкрепления не пристигат. И този 
път се отдава на японците да ги из-
ненадат, атакувайки позициите им 
през нощта с диверсионна група от 4 
пехотни и 1 инженерна рота. Докато 
основните им сили от 9 пехотни, 1 ка-
валерийска рота и 1 артилерийски ба-
тальон успяват да направят обход през 
река Ансон и да фланкират китайски-

те позиции. Китайците не успяват 
да удържат и се изтеглят от бойното 
поле. Японците не ги преследват, а се 
връщат победоносно в Сеул, след кое-
то войната вече е официално обявена 
на 1 август 1894 г.

 Битката за Пхенян
 
След продължителен преход в пролив-
ни дъждове и при липса на снабдяване 
разбитите китайски войски достигат 
до Пхенян, където се присъединя-
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ват към новопристигналите части от 
Бейянската армия (между 13 000 и 15 
000 души) и се подготвят за отбраната 
на крепостта.
Японската 1-ва армия (маршал Ямага-
та Аритомо), съставена от 5-та и 3-та 
провинциална дивизия (около 10 000 
души) щурмуват древните стени на 
крепостта и отново с изненадващи 
флангови атаки, включително неочак-
ван удар от северната страна в тила на 
китайската отбрана, успяват да я раз-
строят и принудят да вдигне белия 
флаг. Китайците дават 2000 убити и 
4000 ранени, японците – около 100 
убити и 400 ранени. Предаването на 
крепостта се забавя заради изливащия 
се порой на бойното поле, който дава 
шанс на китайците отново да се изтег-
лят на север към границата.
Почти едновременните внезапни по-
ражения, понесени и по суша, и по 
море идват като гръм от ясно небе за 
двора на Цин. Плановете да бъде зает 
нов рубеж за отбрана в Северна Корея 

са изоставени и войските спешно се 
изнасят зад граничната река Ялу, къ-
дето заедно със солидни нови подкре-
пления започват да се окопават срещу 
японското настъпление.

Битката при река Ялу

През септември 1894 г. Япония про-
дължава да прехвърля войски към Ко-
рея с транспортни кораби конвоирани 
от бойни. По същия начин придвиж-
ват подкрепленията и китайците към 
позициите си на река Ялу, тъй като 
сухопътният маршрут е доста по-об-
ходен и бавен, а пътищата и реките 
– трудно проходими поради есенните 
дъждове. Когато адмирал Ито Сукею-
ки научава, че китайския флот е дос-
тигнал устието на р. Ялу, той прибира 
своите транспортни кораби в устието 
на р. Тедонган и оставя за охраната 
им миноносците и по-старите кораби 
(корвети и канонерки), а с главната ес-
кадра и „Летящия отряд” поема на се-
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вер. Силите, с които предстои да уда-
ри китайския флот възлизат на общо 
9 бронепалубни крайцери, 1 корвета, 1 
канонерка и 1 помощен крайцер. До-
като срещу него китайският адмирал 
Дин Жучан разполага с 2 линкора, 8 
крайцера, 2 корвети и 4 миноносеца.
Като цяло китайския флот е по-голям, 
разполагащ и с два тежки додредно-
ута (прото-линкори) – броненосците 
Динюан и Женюан, на които японците 
нямат еквиваленти, а също така и въо-
ръжен с по-големи оръдия. Но за това 
пък в последните години не са му пра-
вени никакви обновявания, освен това 
и страда от некачествени и недостига-
щи снаряди. Докато японският флот 
определено е по-модерен, с по-скорос-
трелна артилерия и по-бърз, което му 
дава предимство в открито море.
Японците настъпват към Бейянския 
флот в колона, водена от 4-те скорост-
ни крайцери на „Летящия отряд”. Ад-
мирал Дин се стреми да обърне флота 
си в линеен строй с лице на юг, пред-

почитайки да стреля с носовите оръ-
дия по японците, а в центъра разпола-
га 2-та най-мощни броненосеца.
Адмирал Ито обаче нарежда на Летя-
щия отряд да удари по-слабото китай-
ско дясно крило, където са разположе-
ни предимно по-остарелите китайски 
кораби, докато той (на флагманския 
крайцер Мацушима) с основната ес-
кадра се насочва към левия фланг на 
врага и корабите и в двете крила се 
стремят да се обърнат в позиция за 
бортови залпове, използвайки пълния 
капацитет на по-малокалибрената си, 
но по-многобройна артилерия. По 
този начин японският център зейва 
оголен, което обаче означава че сто-
ящите срещу него 2 най-мощни ки-
тайски кораба (Динюан и Женюан) са 
възпрепятствани да открият огън по 
японските, тъй като фронтално срещу 
тях няма никой, а между разделени-
те на две групи японски кораби и тях 
всъщност стоят останалите по-малки 
китайски кораби, които се оказват на 
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тяхната огнева линия и им пречат.
По-тромавият китайски флот не успя-
ва да се прегрупира с ответна маневра 
на японската и просто е принуден да 
концентрира (т.е. да раздели) огъня 
си в две отделни направления. Наред 
с това на японците се отдава да разру-
шат предната мачта на флагманския 
броненосец Динюан, с което унищо-
жават и сигналния му пост. Където 
адмирал Дин заедно с намиращите се 
около него офицери са тежко ранени и 
изкарани от строя до края на битката. 
Този удар практически прекъсва кому-
никацията между китайските кораби 
и възможността им да правят каквито 
и да било координирани действия за-
напред.
Китайците са отчайващо неточни и в 
огъня по врага. Въпреки че разполагат 
дори с 305 мм оръдия, не успяват да 
ударят и повредят сериозно нито един 
японски кораб с тях при първоначал-
ната маневра на Ито. Това се дължи 
отчасти и на неудобната позиция и го-
лямата дистанция на 2-та броненосе-
ца спрямо вражеските кораби.
Докато отсреща японските съдове с 
усилен натиск настъпват срещу дясно-
то китайско крило и концентрирани-
ят им огън поразява тежко Чаойонг и 
Янгвей. Поради предимно дървеното 
си и лакирано покритие тези два кора-

ба бързо избухват в жестоки пламъци 
и отчаяно се опитват да се спасят към 
брега.
Летящият отряд почти завършва об-
хода си около десния китайски фланг, 
но маневрата му е осуетена от прис-
тигането на нова група от 4 китайски 
съда (2 канонерки и 2 торпедоносеца).
Адмирал Ито прехвърля бързите край-
цери към по-стабилния десен китай-
ски фланг в помощ на Хией, Саикйо и 
Акаги, които трудно удържат главни-
те китайски сили, особено когато Сай-
кио се отделя, за да довърши Янгвей 
до брега. Когато китайския център се 
обръща на югозапад, Хией се налага 
сам да се бие срещу него. Китайските 
броненосци пускат торпеда по него, с 
които той се разминава, но не и с огъ-
ня на крупнокалибрените им оръдия. 
Горящия Хией се спасява, благодаре-
ние на смела маневра, промъквайки 
се право през китайския строй между 
двата китайски броненосеца, от които 
получава 2 попадения от 305 мм оръ-
дия. Въпреки че китайските моряци са 
уверени, че той ще потъне в резултат 
на тежките поражения, екипажът му 
успява да го изведе от боя и да го спа-
си.
Оцелелият с бягство в боя при Пундхо 
Цзиюан отново е поразен от японски 
снаряди и отново тръгва да бяга пос-
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ледван и от Гуанцзя, като в хаоса се 
удря в трети китайски кораб – Янгвей 
и го продънва.
Летящият отряд и основната ескадра 
на Ито напълно обхващат двата ки-
тайски фланга, описвайки кръг около 
тях. Бавните китайски съдове, между 
които вече няма комуникация, дори 
не се виждат един друг от разнасяната 
от вятъра гъста димна завеса образу-
вана от горящите кораби.
Потъват общо 5 китайски кораба и 
други 3 са тежко повредени, загиват 
850 китайски моряци. В битката ки-
тайците не успяват да потопят японски 
кораб, повреждат сериозно 4 и убиват 
около 200 японски моряци. Остатъци-
те от китайския флот се изтеглят към 
Люйшунгоу за поправка. Японците 
не се решават да ги преследват, с ог-
лед на това, че и те понасят доста теж-
ки повреди. Ицукушима и флагманът 
Мацушима отнасят по едно попадение 
от 305 мм снаряди и, загубили боеспо-
собността си, на свой ред се налага да 
заминат за поправка. Докато повре-
дите по двата китайски броненосеца 
са по-скоро повърхностни, а японците 
не подозират за острия им недостиг на 
снаряди в този момент, така че ги ос-
тавят да избягат.
 

Рейдът на горящия Хией през китайска-
та ескадра, по него стреля Лайюан

Инвазията в Манджурия
 
На 23 септември ген. Ямагата дости-
га до укрепената китайска линия зад 
река Ялу с около 10 000 души от със-
тава на 1-ва армия и заема крепостта 
Ъйчжу на южния бряг на реката.
Отсреща стоят 23 000 китайци от 
Бейянската и Хуейската армия под ко-
мандването на ген. Сун Цин окопани 
зад повече от 100 редута и траншеи на 
фронт от 16 км успоредно на реката.
Пета японска дивизия извършва за-
блуждаваща фронтална атака при 
Цзюлянчен срещу основните сили на 
Бейянската армия. Все пак след 4 ча-
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сови боеве те успяват да форсират ре-
ката и да се окажат непосредствено 
пред китайските редути.
В същото време останалите им сили 
заобикалят китайския фланг откъм 
Хушан. През нощта на 24 октомври ус-
пяват да построят там понтонен мост 
през Ялу без китайците въобще да за-
бележат това. Трета дивизия на ген. 
Таро Кацура атакува китайските укре-
пления на това място и ги заварва вече 
опразнени. Атакуващата при Цзюлян-
чен 5-та дивизия на ген. Нодзу Мичи-
цура също забелязва, че китайските 
сили са се изтеглили от фортифика-
циите си и са оставили незначителни 
ариергардни сили там, които лесно са 
преодоляни. В кратко време японците 
овладяват позицията и в ръцете им 
попадат голямо количество изоставе-
ни оръжия и припаси.
Малко след това китайците с около 
6000 души опитват крайно безуспеш-
но да контраатакуват при селото Ки-
улгу, но бързо са отбити и побягват, 
изоставяйки почти цялата си артиле-
рия, снаряди и продоволствие. 1-а ар-
мия продължава настъплението си на 
север срещу постоянно отстъпващите 
китайски части и превзема столицата 
на Ляонинската провинция – Мукден 
(днешния Шенянг).
Впоследствие срещу нея китайците 

предприемат единствената си офан-
зива за войната с близо 60 000 армия 
в опит да прогонят японците от Ман-
джурия. Тези сили обаче не са толкова 
елитни колкото Бейянската армия и 
претърпяват поражения при Нючжу-
ан и Инкоу от японската 1-ва армия и 
1-ва дивизия от 2-ра армия. 
След победата при Ялу японският 
флот установява морско господство, 
благодарение на което безпрепятстве-
но прехвърля 2-ра армия директно на 
Ляодунския полуостров. Насочвайки 
се на юг, тя овладява крепостите Цзин-
чжоу и Далян, чиито гарнизони непо-
средствено преди това ги изоставят. 
Когато достигат до Люшунгоу (Порт 
Артур), китайският комендант заед-
но с повечето офицери и чиновници 
напускат крепостта. Единствено ген. 
Сюй Бандао прави опит да го отбраня-
ва, излизайки от крепостта и нанасяй-
ки поражение на една от японските 
разузнавателни колони. Не получава 
обаче никаква подръжка от останали-
те части, чиито командири не желаят 
да рискуват, знаейки, че шансовете им 
са малки. Отчаян от пропиляния му 
успех и безнадеждната обстановка на 
другия ден Бандао напуска крепостта 
с гарнизона си по източния бряг на 
Ляодунския п-в.
С това вече отбраната на Порт Артур 
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става съвсем невъзможна. На 21 ноем-
ври с мощна артилерийска подготовка 
японските войски щурмуват и без го-
лямо усилие ги завземат.
Изтегления при Люшунгоу Бейянски 
флот предварително получава запо-
вед да се оттегли във Вейхавей. Така 
че крепостта е изоставена и откъм мо-
рето, бреговите й батареи оказват мал-
ко по-дълга съпротива от останалите й 
защитници, но и те падат накрая.
Влизайки в града, японците нами-
рат свои пленници със следи от жес-
токи мъчения, което ги провокира да 
извършат страшен геноцид над ки-
тайските пленници и мирни жители. 
Изклани са над 20 000 души, включи-
телно жени и деца, а труповете им са 
изгорени. В града практически не ос-
тава местно население.
Следващата цел е овладяването на по-
следната укрепена  база на Бейянския 
флот – Вейхавей на Шандунския п-в.

Битката при Вейхавей
Кампанията започва на 18 януари 
1895 г. с диверсия на Йошино, Акицу-
шима и Нанива, които обстрелват гра-
да Денджоу, около 150 км западно от 
Вейхавей, за да отклонят вниманието 
от него и да стоварват с флота източ-
но вблизост до него 2-ра армия (ген. 
Ивао Ояма). Десантът е извършен без-
препятствено и войските тръгват към 
Вейхавей в две колони. Крепостта е 
достигната на 30 януари и щурма за-
почва в условията на снежна виелица 
и при температура от -26 градуса. Съ-
порт оказват от морето с артилерий-
ски обстрел по фортовете и японски-
те канонерки и крайцери. Китайците 
дават 9 часов отпор преди да започнат 
да се изтеглят поетапно от крепост-
та и накрая напълно да я изоставят 
в ръцете на японците. По заповед на 
адмирал Дин са разрушени или мак-
симално повредени бреговите батареи 

Японците екзекутират китайски войници в 
превзетия Порт Артур
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на крепостта, за да не могат да бъдат 
използвани от врага. В един от завзе-
тите фортове японците откриват пост 
за управление на минните загражде-
ния около базата и незабавно го обез-
вреждат. Това развързва ръцете на 
адмирал Ито да действа срещу базира-
ния там Бейянски флот, който все още 
представлява крупна сила: 2 бронено-
сеца, 5 крайцера, 2 учебни съда, 6 ка-
нонерки и 12 миноносеца. Срещу тях 
Ито разполага с 9 крайцера, 7 корвети, 
4 канонерки и 16 миноносеца.
Първоначално атакува отряда на 
японските канонерки, но им се налага 
бързо да се върнат назад под обстре-
ла на китайските кораби. Привечер се 
налага и броненосците да приключат 
маневрите и да се изтеглят от залива 
тъй като залязващото слънце ги засле-
пява и така дава предимство на китай-
ците.
През нощта в залива нахлуват мино-

носците, но отново безуспешно, дори 
погрешка откриват огън по вече за-
етите от японската пехота фортове на 
Вейхавей, след което на свой ред се 
връщат.
На следващия 31 януари в морето се 
разразява буря и принуждава япон-
ският флот да се изтегли в безопасния 
залив Жунчен. Бейянският флот се от-
тегля на силно укрепения о. Люгундао, 
разполагащ с въглищна база, 5 форта 
и 17 крупнокалибрени брегови бата-
реи. Изчаквайки морето да се успокои, 
японският флот се извива в колона по-
край о. Люгундао на пълна скорост и 
открива огън по него от 2 км разстоя-
ние. Бреговите батареи отговарят на 
огъня, но не успяват да уцелят нищо от 
бързо оттеглящите се японски кораби. 
В следващите дни подобни огневи на-
лети на острова стават ежедневни от 
страна на японския флот, но той така 
и не успява да нанесе поражения на 

Героичната смърт на ген.-майор Одера в 
зимните боеве за Вейхавей
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добре укрепените батареи, както и на 
скрития зад острова китайски флот, 
който от залива си обстрелва японски-
те войски на континента.
В нощта на 3 февруари на японските 
миноносци се удава да преминат за-
гражденията на залива от плаващи ба-
ражи и да атакуват затворилия се там 
Бейянски флот. Част от миноносците 
се натъкват на охраняващи съдове и 
започват бой с тях, включително об-
стрелвайки ги със скорострелни мало-
калебрени оръдия и ръчно въоръже-
ние. Два от миноносците се добират 
до флагмана Динюан, различаващ се 
в тъмнината с високо издигащата се 
мачта, но поради заледявания по по-
голямата част от корпуса и уредите си 
успяват да пуснат по него само поло-
вината от торпедата си. Едно от тях по-
пада в корпуса му странично, близо до 
кърмата, и пробива водонепроница-
емите прегради, така че броненосеца 
започва да се пълни с вода. Успяват да 
го изведат до брега където той засяда, 
но все още може да води позиционен 
огън с повечето от оръдията си. В тази 
акция японците губят 2 миноносеца и 
други 2 повредени успяват да извла-
чат на буксир.
На следващата нощ японците пов-
тарят акцията отново с миноносци 
и въпреки, че този път адмирал Дин 
очаква нападението и лично стои на 

стража при входа на залива на палуба-
та на Цзиюан, 4 миноносеца успяват 
незабелязано да се промъкнат между 
плаващите баражи  и корабите и да 
торпилират Лайюан, който се прео-
бръща и засяда в залива оставяйки 
само дъното си над водата. Потопен 
в плитчините с торпедо е и учебният 
съд Вейюан, както и още няколко ко-
раба отнасят повреди от миноносните 
атаки на японците преди те да се отте-
глят.
Считайки че китайския флот вече е 
достатъчно отслабен, адмирал Ито 
решава да го атакува с всичките си 
налични сили. В избухналата масова 
престрелка на входа на залива, както 
и при Ялу най-тежко пострадва флаг-
манът на Ито – Мицушима ударен от 
минен погреб и от огъня на китайски-
те кораби и бреговите им батареи. По-
ражения от едрокалибрени снаряди 
отнасят Нанива и Фусо, а най-тежко 
пострадалият китайски кораб е Чже-
нюан. Японците успяват да разрушат 
форта на о. Жидао където експлоади-
ра барутният склад на китайците. Въ-
преки това адмирал Ито не успява да 
постигне убедителна победа, отчасти 
изненадан и от това че в боя взимат 
участие някои китайски кораби, които 
са считани за вече потопени в неговия 
щаб.
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План на обсадата на Вейхавей

На другия ден (8 февруари) при по-
редното преминаване на западния 
пролив японската ескадра се натъква 
на 13 китайски миноносци, излезли от 
залива си. Адмирал Дин решава да на-
прави с тях пробив в японската блока-
да. Ито праща срещу тях бързоходни-
те крайцери Йошино и Нанива, както 
и по-бавния и изоставащ Ицукушима, 
които, пресичайки пътя им към откри-
то море, яростно обсипват със снаряди 

миноносците и им нанасят катастро-
фални поражения. Четири миноносе-
ца потъват почти веднага, а останали-
те са пленени от японците.
В нощта на 8 срещу 9 февруари япо-
нците успяват да се доберат с катери 
и лодки до загражденията от плава-
щи баражи и с помощта на взривове, 
брадви и ножовки те успяват да разкъ-
сат значителна част от тях и да освобо-
дят пространство за нахлуване в зали-
ва на големите японски кораби.
Заедно с това до сутринта на 9 февру-
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ари японците завършват и възстано-
вяването на повредените по заповед 
на Дин брегови батареи на Вейхавей, 
в чийто обхват се намира о. Люгундао 
и разположения там китайски флот. 
Адмирал Дин дава заповед незабавно 
тези батареи да бъдат наново унищо-
жени. Избухва артилерийска прес-
трелка между тях и китайските ко-
раби, в която е взривен заседналият 
флагман Динюан и потопен крайцера 
Чинюан.
В следващите дни японците продъл-
жават обстрела по острова и от кора-
бите си, и от фортовете с батареите. 
Ответният китайски огън поврежда 
крайцера Ицукушима и две корвети. 
През нощта японците отново влизат 
в залива с малки съдове и продължа-
ват да разрушават загражденията. С 
това положението на отбраняващите 
се китайци става съвсем безнадеждно. 
Чуждите военни съветници и евакуи-
раното там цивилно население, както 
и обикновените войници вече насто-
яват за капитулация, изтормозени от 
непрестанните боеве и студа. С оглед 
на това, че и от Пекин заявяват на ад-
мирал Дин, че нямат възможност да 
му изпратят никаква помощ, той се 
съгласява да капитулира пред адми-
рал Ито, след което се самозастрелва, 
същото правят и повечето от замест-

ниците му, както и комендантът на 
Вейхавей.
На 14 февруари японският флот влиза 
в залива. Оцелелият броненосец Чже-
нюан, както и крайцерите Пинюан и 
Цзиюан спускат флаговете си. По за-
повед на адмирал Ито на китайците е 
оставен учебния съд Канцзи, на който 
да се пренесат телата на адмирал Дин 
и останалите китайски командири, 
към които противникът отдава чест 
за доблестта им. Японската ескадра, 
строена в залива, дава почетен салют 
пред флага на адмирал Дин. Плене-
ните войници и цивилно население са 
освободени.

Договорът от Шимоносеки
 
Триумфът на Япония е пълен. Китай-
ският флот е напълно разгромен и 
принци Гун официално закрива ад-
миралтейството в Пекин. Трофеите от 
Вейхавей са големи, най-вече корабът 
Чженюан, който става първия крупен 
броненосец в японския флот.
С това и с последвалото победоносно 
излизане на 1-ва армия на р. Ляо към 
подстъпите на Пекин двора на Цин ре-
шава да започне преговори за прими-
рие.
Японците преустановяват настъпле-
нието си към Пекин, но пък докато 
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преговорите текат те превземат форта 
Хайджоу в близост до Великия канал, 
за да окажат натиск върху Цин и да ги 
направят по-отстъпчиви. Докато при-
мирието е обявено на север, според 
японската гледна точка, то все още 
не важи за Тайван. Така че японците 
бързат да го овладеят и да поставят 
като задължително условие пред Цин 
неговото предаване на Япония за да 
се сложи край на военните действия. 
Първоначално те заемат архипелага 
Пенху в пролива между Тайван и кон-
тинента, явяващ се ключ към него. И 
така парират всякаква възможност за 
успешни китайски действия в бъдещ 
нов конфликт за острова. В резултат 
на което според мирния договор, по-
дписан в Шимоносеки Цин, отстъпват 
Тайван и Пенху на Япония, заедно с 

Корея и Ляодунския полуостров, как-
то и се задължават да изплатят репа-
рации на Япония в размер на 200 млн. 
лян., както и дава редица привилегии 
за свободна търговия на японците в 
китайските ристанища.
Изходът от войната изненадва запад-
ните експерти и те си взимат бележка 
от това. Япония вече се превръща в ре-
гионална сила и с това да се изпречва 
на пътя на все повече чужди интереси, 
както и все повече да увеличава свои-
те. Това неминуемо води до нови кон-
фликти от още по-голям мащаб в бъ-
дещото десетилетие. Но Япония вече е 
напълно готова за тях.

Тежкият китайски броненосец
 Динюан
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Придобивките на Япония по Договора от Шимоносеки (1895):
1. Ляодунския (Квантунски) полуостров

2. Тайван и архипелага Пенху
3. Корея

Автор: Радослав Тодоров

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15285
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Гладиатори (лат. gladiatores; от 
gladius - меч) било наименова-
нието на роби, престъпници или 

военопленници в Древния Рим, които 
се сражавали помежду си или с диви 
животни за забавление на публиката.

„Ние жертваме живите, за да на-
храним мъртвите“ – така император 
Каракалла формулирал идеологиче-
ската същност на гладиаторските бо-
еве. Според римските вярвания, тези 

жестоки зрелища трябвало да омирот-
ворят душите на умрелите. Затова в 
древността гладиаторските игри били 
висшата степен на почит - „munus“ 
(буквално „дълг“), която могли да въз-
дадат на починалия благодарните му 
наследници.

История

Гладиаторските борби са започнали 
като религиозни церемонии, възпри-

Гладиаторите

Автор: Владимир Попов

Статия от брой 75 на сп. “Българска наука”
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ети или от етруските, или от гръцките 
игри в чест на Патрокъл. Но гръцките 
двубои приключвали само със симво-
лична, а не с истинска смърт на побе-
дения.
Първи данни за гладиаторски схва-
тки в Рим имаме от 264 г. пр. н. е. на 
„Говеждия Форум“ (Forum Boarium) 
в чест на починалия Брут Перей, ор-
ганизирани от неговите синове Марк 
и Децим. Тогава на импровизираната 
арена се били три двойки гладиатори. 
Такива игри се провеждали ежегодно 
или на всеки 5 години в памет на по-
чиналия. По-късно религиозният сми-
съл постепенно избледнявал и игрите 
се превърнали в един от символите на 
римската култура за около 7 века. След 
близо половин век 22 двойки гладиа-
тори в течение на 3 дена развличали 
тълпата по случай възпоменанието на 
Марк Емилий Лепид, организирано от 
тримата му сина.
Едва век по-късно, през 105 г. пр. н. 
е., благодарение на плебейските три-
буни, грижещи се за забавлението на 
римската тълпа, гладиаторските бит-
ки били въведени като официални 
обществени зрелища. В края на Репу-
бликата това вече били грандиозни 
баталии. Например Юлий Цезар из-
правил един срещу друг 320 двойки 
гладиатори в амфитеатър, построен 

специално за целта.
С придобиването на все по-голяма по-
пулярност, се появили и хора, които 
обучавали и се грижели за гладиато-
рите. Те се наричали ланисти и оби-
каляли робските пазари, подбирайки 
физически здрави роби, престъпници 
и военнопленници. В гладиаторските 
си школи те ги превръщали в истин-
ски професионални бойци и след това 
ги давали под наем за боевете на аре-
ната. Средоточието на такива школи 
били Капуа и Помпей в Кампания.
По времето на император Август в Рим 
съществували 4 императорски гладиа-
торски школи: Голямата и Сутрешна-
та, където подготвяли бестиариите за 
борба с животните, школата на Галите 
и школата на Даките.
Сред римските аристократи било мо-
дерно да имат лични гладиатори, кои-
то не само печелили пари за госпо-
даря си с изявите на арената, но и му 
били лична охрана. В това отношение 
Цезар надминал всички, той имал ‚ар-
мия‘ от 2000 гладиатора.
Престъпниците и робите, чиято при-
съда била да станат гладиатори по-
стъпвали в гладиаторската школа за 
обучителен период от три месеца, след 
което те започвали да се сражават на 
арената.
Обучението на новобранците минава-
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ло през няколко етапа:
Начинаещите били хранени и квали-
фицирано лекувани. Например из-
вестният в древността лекар Гален 
дълги години работел в Голямата им-
ператорска школа. Гладиаторите спе-
ли по двойки в малки килии на площ 
4-6 кв. м. Тренировките били интен-
зивни от сутрин до вечер. Под ръко-
водството на учител (най-често бивш 
гладиатор) те се обучавали на фехтов-
ка. На всеки новак бил даван дървен 
меч и щит (два пъти по-тежки от стан-
дартните), с които те нанасяли удари 
по забит в земята кол с размери колко-
то човешки ръст. Всеки трябвало да се 
научи да нанася точни и силни удари и 
да не открива свои уязвими места при 
отбрана. Когато новобранецът доста-
тъчно усвоявал похватите на бойното 
изкуство, в зависимост от физически-
те му способности и подготовката го 
зачислявали към специализираните 
типове гладиатори.
Гладиатор, победил в 40 схватки, бил 
освобождаван и от роб той ставал 
пълноправен гражданин. Ако пък из-
бирал да продължи кариерата си на 
гладиатор (което било често решение, 
защото на повечето гладиатори им 
харесвало да са „звезди“ и да печелят 
пари и слава), той си оставал в катего-
рията infames – „опозорени“. До наши 

дни е достигнало името на гладиатора 
Фламма, на който възхитените зрите-
ли четири пъти настоявали да му бъде 
връчен дървеният меч (символът на 
свободата), но той все отказвал. В края 
на краищата боецът се „пенсионирал“ 
ставайки собственик на доста прилич-
но състояние.
Данни за жени-гладиатори откриваме 
при римските писатели. Светоний и 
Марциал, а Дион Касий и Тацит пишат 
за игри, организирани от Нерон през 
63 г., в които участвали жени с раз-
личен социален статус. Традиционно 
появата на жени-гладиатори се свърз-
ва с Домициан, който имал навика да 
ги противопоставя на арената срещу 
джуджета. През 200 г. император Се-
вер обявил подобни забавления за не-
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законни. Както и при мъжете, и при 
жените е имало бедни и богати, роби 
и свободни, военнопленници и добро-
волци.
Трябва да се каже, че гладиатор може-
ло да се стане не само по принуда от 
страна на робовладелеца или по съде-
бен преговор, но и съвсем доброволно, 
като мотивът бил стремеж към слава и 
богатство, въпреки големия риск да се 
загине на арената. Бойците въплъща-
вали качества като храброст, преслед-
ване на слава и презрение към смър-
тта. Затова много римски граждани и 
дори някои императори (като Комод), 
също излизали на арената - заради 
любов към войнствения спорт и же-
ланието да бъдат обожавани и да се 
прекланят пред тях.
Макар че гладиаторът според рим-
ските закони бил презрян, без ника-
къв социален статус, успешните борци 
бързо ставали любимци на тълпата, 
римските матрони и богатите аристо-
крати, като печелели пари и най-на-
края - освобождението си. Например 
доволният император Нерон веднъж 
подарил на гладиатора Спикул цял 
дворец. Доста известни бойци давали 
на всички желаещи уроци по фехтов-
ка, от което също си докарвали при-
лични доходи. Въпреки това късметът 
не спохождал всеки гладиатор, рим-

ляните желаели да виждат кръв, зато-
ва на арената гладиаторите се биели 
ожесточено, довеждайки тълпата до 
екстаз.
Гладиаторските игри не били чужди 
и за най-образованите римляни. Ци-
церон така оценявал ползата от тях: 
„Полезно е за хората да гледат, че и 
робите могат безстрашно да се бият. 
Ако дори най-обикновеният роб може 
да проявява мъжество, то какво остава 
за един римлянин? Освен това игрите 
карат един войнствен народ да свикне 
с убийството и го готвят към война“. 
Плиний, Тацит и много други римски 
писатели също били горещи поклон-
ници на боевете на арената. Изключе-
ние правел само стоикът Сенека, който 
в нравствените си писма призовавал 
за тяхната забрана.

Видове гладиатори
Най-древният и класически тип, съ-
ществувал до края на Републиката, 
били „самнитът“ (samnite). Този гла-
диатор копирал въоръжението на ед-
ноименното южноиталийско племе, 
което било най-сериозният противник 
на римляните на полуострова. То се 
състояло от голям правоъгълен щит, 
затворен железен шлем с висок гребен 
и понякога пера, къс прав меч и нако-
ленник на левия крак. Дясната ръка 
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му била защитена със сегментен ръкав 
(железен или кожен), наречен manica. 
В началото на 1 в. от н. е. наименова-
нието на самнита било заменинено от 
това на „secutor“ (преследвач), чийто 
отличителен белег бил яйцевидният 
шлем, снабден с два отвора за очите.

Самнити:
Секутор:

„Тракийците“ Thraces били въоръже-

ни подобно на секутора, срещу който 
често се биели, но щитовете им били 
малки и квадратни, а за меч използва-
ли късо извито острие, наречено ‚sica‘. 
Имали брони на ръцете и на краката. 
Шлемовете им били затворени, с гри-
фони на върха.
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„Хопломах“ (Hoplomachus) – пресъз-
давал снаряжение на гръцки хоплит, 
подобно на самнита имал малък ме-
тален кръгъл щит, дълго копие и меч. 
Шлемът също бил масивен и богато 
украсен.

По шлемовете на „галите“ или мирми-
лоните – Mirmillones (от лат. Myrma 
– риба) съответно било изобразява-
но риба, а въоръжението им съответ-
ствало на това на секутора. Често за 
противници на мирмилоните били 
избирани рециариите, които размах-
вали мрежата си, пеейки „Non te peto, 
piscem peto, quid me fugis, Galle?“ (Не 
теб търся, риба търся, защо бягаш от 
мен, Гале?).

Подобни тежковъоръжени гладиато-
ри били и provocatores (предизвика-
тели), въоръжени с меч и квадратен 
щит.
Съперник на хопломаха, мирмилона 
и секутора най-често бил ‚рециарият‘ 
(Retiarius) . Наименованието му идва-
ло от „rete“ (латинското име за мрежа), 
с която бил въоръжен. Освен нея имал 
и тризъбец. Целта на рециария в бит-
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ката била да омотае противника си с 
мрежата и да му нанесе фаталния удар 
с тризъбеца. За този тип гладиатори се 
подбирали най-виртуозните и способ-
ни новобранци. Този боец нямал бро-

ня и защита, освен понякога маника и 
шлем, за сметка на това обаче бил под-
вижен и ловък противник на арената.

Други типове гладиатори били есе-
дариите (Essedarii) – или колеснича-
рите, в ролята на които за първи път 
дефилирали пленените брити, които 
Цезар докарал от похода си на остро-
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ва; Laquerarii – разновидност на ре-
циариите, които се опитвали да уло-
вят противника си с ласо; Dimachaeri 
– въоръжени с два меча, по един във 
всяка ръка; Equites - сражавали са се 
яхнали коне, въоръжени с копие и гла-
диус; Saggitarii – стрелци въоръжени с 
лъкове; Velites – въоръжени с копиe и 
кръстени на първите републикански 
военни единици.
Най-неспособните ученици били за-
писвани за андабати (Аndabatae). Въ-
оръжени само с нож или меч, те били 
защитени от плътна броня по цяло-
то тяло, като катафрактите и носели 
и шлемове със забрала, така че да не 
виждат противниците си. За да ги дос-
тигнат те слушали подвикванията на 
публиката, която се забавлявала на 
този сляп двубой. Понякога се сража-
вали и на коне.

На арената

Преди започването на гладиаторските 
игри из цял Рим специално наети за 
това хора изписвали по фасадите на 
сградите с червена боя датите и про-
грамата на битките. Церемонията по 
отварянето на игрите била впечатля-
ващо зрелище, особено през периода 
на късната Република и ранната Им-
перия. Организаторът на игрите (чес-
то стремящ се към власт и популяр-
ност политик) на колесница или пеша, 
заобиколен от приятели и клиенти, 
обикалял цялата арена под овациите 
на жадната за кръв публика. След него 
вървели гладиаторите в пълно бойно 
снаряжение. Публиката приветствала 
любимците си. Гладиаторите заста-
вали пред императорската ложа и с 
изпъната в поздрав права ръка вика-
ли: „Ave Caesar Imperator, morituri te 
salutant!“ („Аве, Цезаре, отиващите 
на смърт те поздравяват!“). След 
това се оттегляли в помещенията си 
под трибуните, където очаквали из-
викването си на арената. Публиката 
внимателно следяла за развоя на дву-
боите, одобрявайки с възгласи вирту-
озните удари. Когато единият от гла-
диаторите бивал ранен, той можел да 
хвърли оръжието си и да вдигне наго-
ре ръката, молейки така публиката за 
пощада. Ако публиката харесвала на-
чинът, по който се е сражавал, размах-
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вали кърпички и викали: „Пусни го“, 
ако пък гладиаторът не заслужавал 
снизхождение, следвало: „Убий го“.
Въпреки разпространените в кинопро-
дукциите жестове с вдигнат нагоре па-

лец за подаряване на живота и спус-
нат надолу – за умъртвяване, няма 
неоспорими данни, че чрез тях се е 
решавала съдбата на победения. Но 
приговорът на тълпата не се оспорвал 
дори от императора. Ако боят се про-
точвал и двамата ранени гладиатора 
показвали равни сили, зрителите мог-
ли да спрат боя и да поискат от едито-
ра (организатора на игрите) да пусне 
бойците. Същото ставало, когато гла-
диаторът толкова очаровал публиката 
с фехтовалното си изкуство, че тя не-
забавно искала да му бъде връчен дър-
веният меч – символът на свободата. 

Това, разбира се, касаело само робите 
и военнопленниците, но не и добро-
волците, които можели да се откажат 
във всеки момент от гладиаторската 
си кариера.
Протичането на гладиаторските боеве 
зависело от „хореографията“ на орга-
низаторите им. В търсене на слава и по-
пулярност, всеки политик се стремял 
да предложи нещо ново и невиждано, 
което да бъде оценено от съгражданите 
му. Имало единични двубои, понякога 
се изкарвали няколко десетки двойки, 
а нерядко на арената се устройвали 
грандиозни представления, включва-
щи стотици участници. Пръв подобни 
сюжети започнал да разиграва Юлий 
Цезар. Например арената била оф-
ормяна на подобие на градове, най-
често Картаген. Част от гладиаторите 
били екипирани като пуни, а друга – 
като легионери и така се разигравала 
истинска битка. Или пък на арената 
се „монтирали“ окастрени дървета, а 
гладиаторите, облечени като герман-
ци, нападали от засада други играещи 
легионери. Фантазията на режисьори-
те била почти безгранична, с оглед на 
богатата военна история на Рим и на-
ситената с разнообразни бойни сюже-
ти гръко-римска митология.
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Морски сражения
Много популярно забавление била 
навмахията (морски битки). Те били 
много скъпи дори и за императорите, 
затова били рядко провеждани и из-
исквали щателна подготовка.

Първата „навмахия“ била проведена 
пак от Юлий Цезар. Тогава на Мар-
сово поле било изкопано огромно из-
куствено езеро. В това представление 
участвали 16 галери, 4000 гребци и 
2000 войници-гладиатори. През 2 г. 
наследникът му Август, след близо ед-
ногодишна подготовка, представил на 
римляните навмахия с участието на 
24 кораба и 3000 войника, които раз-
играли битката при Саламин между 
перси и гърци. Император Клавдий 

обаче надминал и този „рекорд“. За 
морската битка той използвал Фуцин-
ското езеро на 80 километра от Рим. 
В него били спуснати 50 истински 
бойни триреми и биреми, чийто еки-
паж бил от 20 000 осъдени на смърт 
престъпници. За тази цел Клавдий из-
вадил от затворите всички годни да 
носят оръжие. За да не избухне бунт 
сред толкова криминогенни елементи 
и представлението да върви по план, 
езерото било обградено от претори-
анската гвардия. Околните хълмове, 
където се разположили около 500 000 
зрители, наблюдаващи грандиозно-
то шоу, давали прекрасна гледка към 
морската битка в центъра на водоема. 
Корабите били разделени на две фло-
тилии, изобразяващи „родосци“ и „си-
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цилийци“. Битката започнала от 10 
часа сутринта и продължила до 4 след 
обяд, когато се предал и последният 
„сицилийски“ кораб. Според римския 
историк Тацит: „бойният дух на бие-
щите се престъпници не отстъпвал на 
този на истинските войници“. Водите 
на езерото почервеняли от кръвта на 
загиналите и ранените. Само убитите 
били повече от 3000 души. След края 
на битката Клавдий помилвал оцеле-
лите с изключение на няколкото еки-
пажа, които според него не се били 
достатъчно добре. Публиката била в 
пълен възторг от видяното и това пред-
ставление останало ненадминато в ис-
торията на морските битки, макар че 
Домициан също организирал морски 
спектакъл на специално наводнената 
за случая арена на новия Амфитеатър 
на Флавиите (наричан още Колизей).
Почти всички римски императори се 
опитвали да надминат по грандиоз-
ност на битките предшествениците си, 
за да спечелят любовта на народа. Ко-
гато император Тит отворил Колизея 
(побиращ 80 000 зрителя и веднага 
превърнал се в главната арена на Дре-
вен Рим), той наредил 17 000 евреи, 
строели грандиозното съоръжение, да 
бъдат умъртвени по най-разнообраз-
ни начини. Пак там от император Тра-
ян, след победата му над даките, били 

организирани най-масовите зрелища. 
Те продължили 123 дни през които на 
арените се сражавали 10 000 гладиа-
тори.

Император Комод пък се изживявал 
като истински гладиатор и даже пре-
минал школата по обучението им. Той 
обичал да се сражава на арената, къ-
дето естествено печелил. Любимото 
му занимание било да убива животни, 
които според историците поразявал 
с изключителна точност (например 
споменава се, че веднъж убил 5 хипо-
потама). Император Домициан също 
обичал да забавлява публиката, пора-
зявайки от ложата си със стрели лъво-
ве или мечки в главата, така че те да 
стърчат като рога. А рогатите по при-
рода животни (елени, бикове и зубри)
убивал с изстрел в окото.
Сред императорите се срещали и ше-
гобийци. Например император Гали-
ен си направил доста забавна шега с 
един бижутер, изобличен в продаж-
бата на фалшиви скъпоценни камъни. 
По сценарий, нещастникът е трябвало 
да бъде разкъсан от лъв. Когато врата-
та на клетката се отворила, от там из-
скочило пиле. От нервното напреже-
ние бижутерът припаднал, за радост 
на тълпата. Когато всички се насмяли 
достатъчно, Галиен пуснал злощаст-
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ния бижутер с думите: „Той лъжеше, 
затова и него го излъгаха“.
С приемането на Християнството през 
4 век гладиаторските битки започна-
ли да западат. През 404 г. император 
Хонорий окончателно забранил про-
веждането им, след като тълпата раз-
късала свещеник, който се опитвал да 
разтърве биещите се гладиатори на 
арената. Схватките с животни обаче 
продължили още половин век.

Боеве с животни
Други любими зрелища на римска-
та публика били и боевете с животни, 
както и схватки между самите зверове. 
Диктаторът Сулла през 93 г. пр. н. е. 
извадил на арената 100 лъва, Помпей 
го „надминал“ с 600 лъва, 400 леопар-
да и 20 слона. По-нататък количество-
то на животни на арената растяло с 
главоломни темпове. Както беше спо-
менато, по времето на грандиозните 
игри на Траян били умъртвени около 
11 000 зверове.
Ловците на животни се трудили усиле-
но, опустошавайки римските провин-
ции в Африка и Азия. С този опасен, 
но извънредно доходоносен бизнес 
се занимавали хиляди професиона-
листи. По арените в империята освен 
гладиатори загивали стотици хиляди 
лъвове, тигри, вълци, мечки, леопар-

ди, пантери, глигани, бикове, слонове, 
хипопотами, носорози, антилопи, еле-
ни, жирафи и маймуни. Веднъж ло-
вците успели да доставят в Рим дори 
бели мечки.
Всички тези животни били убивани от 
специално тренираните за целта гла-
диатори – бестиарии.
Тяхното обучение било по-дълго от 

това на стандартните гладиатори. 
Учениците на т. нар. „Утринна шко-
ла“ (защото битките с животни обик-
новено се провеждали сутрин) бивали 
обучавани не само да убиват, но и да 
дресират животните. Дресурата в Дре-
вен Рим достигнала до смайващи ви-
сини. Мечки ходели по въже, лъвовете 
като кучета донасяли при бестиария 
уловения заек, маймуни яздели като 
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конници хиркански хрътки, елени 
били запрягани в колесници. Но кога-
то тълпата искала кръв, на арената се 
появявали ловците (venatori), умеещи 
да убиват животните не само с различ-
ни видове оръжия, но и с голи ръце. За 
най-висше изкуство при тях се счита-
ло омотаването на плащ около главата 
на лъва или друг хищник, след което 
животното било убивано с меч или ко-
пие.
Популярни зрелища били и двубои-
те между животни. В историята е ос-
танала такава схватка между слон и 
носорог, когато слонът с помощта на 
забравената на арената метла ослепил 
противника, а след това го стъпкал.
Известната римска вила в Ненинг (до 
Трир), прочута с прекрасно запазени-
те си и детайлни подови мозайки, изо-
бразяващи гладиаторски битки.

Бестиарий: 
 Схватка между животни:

 

Звероукротител: 
 Битка между двама звероукротители: 
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Естествено, битките протичали с му-

зикален съпровод. Виждаме просло-
вутия воден орган и тръбач: 
 И „гвоздеят на програмата“ - схватка 

между рециарий и секутор, под зоркия 
поглед на съдията: 
 

Повече за вилата в Ненинг:  http://
penelope.uchi...ors/nennig.html

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6639
Автор: Владимир Попов
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Създателят на сериалa „Викинги“ 
по History Channel подчертава, 
че не твърди, че всичко в поре-

дицата е исторически точно. Все пак 
става въпрос за сериал, предназначен 
за широката публика, и за целта са на-
правени много промени, така че шоу-
то да бъде по-гледаемо.
Въпреки тази уговорка много хора 
приемат всичко в сериала като абсо-
лютна истина. Нека разгледаме как са 
представени викингите и историче-
ските събития и да ги сравним с това, 
което ни е познато от литературните 
източници и археологическите наход-
ки.
Историческите личности във „Ви-
кинги“. Кой е Рагнар Лодброк? 

Рагнар е базиран на герой от старос-
кандинавската история и митология. 
За неговия живот  се разказва в Ис-
ландските саги, а името му се спомена-
ва бегло и в Англосаксонската хрони-
ка. Изглежда, че образът му включва в 
себе си няколко души. 

Представен е като велик боец, лидер 
и викинг, който е разгромил Франция 
и днешна Великобритания, преди да 
срещне смъртта в лицето на крал Ела 
от Нортумбрия .
Един от прототипите за Рагнар е ви-
кинг, който атакувал Франция и крал-
ствата в днешна Англия в средата на 
девети век. Ирландските летописи го 
нарекли Регнал (Reghnall). Той атаку-
вал Париж и умрял на територията на 
днешна Англия. 

Изображение на крал Ела от 
Джон Спиийд (1611 г.)

Сравнение между сериала и 
истинските викинги

Автор: Магделия Шугова

Статия от брой 79 на сп. “Българска наука”
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Старонорвежките саги споменават 
Рагнар, който бил истинска напаст за 
Франция по онова време. Най-вероят-
но става въпрос за един и същи човек.
Франция станала любима мишена за 
Рагнар. Той използвал координирани 
военни сили в битките с врага. Под-
вижността на викингите отнела пре-
димствата на франките.

Ерата на викингите започнала през 
793 г. сл. Хр., а атаките на Рагнар сре-
щу Франция – през 845 г. Викинги-
те разграбили Париж и принудили 
франкския крал Шарл Плешиви да им 
плати над 3000 кг. сребро, за да се от-
теглят от града. 
Рагнар най-вероятно умрял през 865 
г. Той претърпял корабокрушение по 

бреговете на Нортумбрия и бил зало-
вен от крал Ела. Кралят го хвърлил в 
яма с пепелянки и така известният ви-
кингски вожд намерил смъртта си. 

Според някои версии крал Ела загива 
в битка, а според книга девета от „Дела 
на даните“ синовете на Рагнар – Си-
вард и Бьорн, му правят т.нар. кървав 
орел (ребрата на жертвите се отделят 
от гръбначния стълб и се разтварят, 
така че формата и разположението им 
да наподобяват крила, а след това се 
изваждат дробовете им). Според „Сага 
за Рагнар“ ритуалът е поръчан и ръ-
ководен от друг син на Рагнар – Ивар, 
който заповядва на най-добрия в дя-
лането на дърво да извърши ритуала.

Жените и децата на Рагнар
Според легендите Рагнар бил женен 3 
пъти.  
Първата му жена била Лагерта. Исто-
рията на Лагерта е записана през ХІІ 
век от датския историограф Саксо Гра-
матик в девета книга от „Дела на дани-
те“. Там се казва, че в битка, в която 
Рагнар отмъщавал на Фрой (Frø) за 
смъртта на дядо си, много от жените, 
които Фрой тормозел, се преоблекли в 
мъжки дрехи и се били редом до Раг-
нар. Най-главната сред тях била Ла-
герта, като изиграла ключова роля за Ела убива Рагнар – рисунка на Хюго 

Хамилтън
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победата на Рагнар. 
Рагнар се впечатлил от куража й и за-
почнал да я ухажва. Когато отишъл 
да й поиска ръката, бил нападнат от 
мечка и голяма хрътка, които Лагер-
та била оставила преди това да пазят 
дома й. Рагнар убил мечката с копието 
си, а хрътката удушил до смърт. Така 
спечелил ръката на Лагерта. Според 
Саксо двамата имали син, наречен 
Фридлийф (Fridleif) и две дъщери, чи-
ито имена не са записани.
След няколко години Рагнар се развел 
с Лагерта, за да се омъжи за Тора. Ла-
герта също се омъжила повторно.
По-късно имало гражданска война в 
Денмарк и Рагнар се нуждаел от по-

мощ, а Лагерта, коя-
то още го обичала, му 
дошла на помощ със 
120 кораба и разреши-
ла развоя на битката. 
След това се завърнала 
в Норвегия при съпру-
га си, скарали се и тя го 
убила с острието, кое-
то криела в роклята си. 
След това узурпирала 
цялата му собственост.
В сериала не е казано 
как се запознават два-
мата, а и историята зву-
чи твърде митологично, 
за да бъде представе-

на. Нямат син Фридлийф. Колкото до 
дъщерите, имат една дъщеря – Гида, 
която умира, и момченце, което така 
и не се ражда, защото Лагерта прави 
спонтанен аборт. Единственият им 
син е Бьорн.
Мотивът с помощта от страна на Ла-
герта присъства. Представено е също 
узурпирането на собствеността на 
мъжа й.
Втората жена на Рагнар била благо-
родничката Þóra Borgarhjortr (Thora 
Town-Hart).  Един ден баща й й по-
дарил змия, която изглеждала много 
красиво. Тя обаче пораснала много и 
обкръжила стаята й. Никой не смеел 
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да се доближава до змията, с изключе-
ние на слугите, които й носели храна. 
Тогава бащата на Тора се заклел, че ще 
омъжи дъщеря си за този, който убие 
змията. 
Рагнар чул за това и отишъл там, про-
низал змията с копието си, като остри-
ето му останало в мъртвото влечуго. 
След това разговарял за малко с Тора 
и си тръгнал. Бащата на Тора издир-
вал кой е мъжът, убил змията. Много 
мъже се появили и твърдели, че те са 
я убили. Подобно на историята за Пе-
пеляшка, накрая дръжката на копието 
на Рагнар паснала с острието, изваде-
но от змията, и станало ясно, че Рагнар 
я е убил. Така той се оженил за Тора. 
Според „Сага за синовете на Рагнар“ 
те имали двама сина – Айрик (Eirek) 
и Агнар (Agnar). Няколко години по-
късно Тора се разболяла и умряла. 
В шоуто Тора не се появява, така че 
тази част от предполагаемата история 
на викингския водач е пропусната на-
пълно.
След смъртта на Тора Рагнар се оже-
нил за Аслог  според „Сага за Рагнар“. 
Хората на Рагнар открили една коли-
ба и трябвало да изпекат хляб там. Те 
обаче го изгорели, защото не може-
ли да откъснат поглед от Аслог, която 
била дъщерята на собственичката на 
колибата. Рагнар поискал да види ху-

бавицата, която пленила всички. След 
като я срещнал, и той се влюбил в нея. 
Те имали 4 сина: Ивар Безкостни, 
Бьорн Железнострани, Хвитсерк и Си-
гурд Змийския поглед/Змия в очите.

Тора – илюстрация на Джени Найстрьом

Брой 80, лято 2015
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В сериала срещата им не протича по 
този начин. Освен това Бьорн е пред-
ставен като син на Лагерта. 
Един от синовете на Рагнар, които се 
споменава в сагите, но не присъства в 
сериала, е Халфдан. В шоуто присъст-
ва друг от синовете на викингския во-
дач, за който се споменава в някои из-
точници – Убе.

Кой е истинският Роло?
За съществуването на Роло има реал-
ни исторически доказателства. Той е 
един от най-важните викинги в исто-
рията. 

Англосаксонската хроника е най-ран-
ният източник за него. Там обаче не се 

Рагнар се среща с Аслог – рисунка на 
Аугуст Малмстрьом

  Аслог в сериала
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споменава произходът му. Норвежки-
те и исландските историци, базирайки 
се на средновековните скандинавски 
саги, идентифицират Роло с Гангер 
Хролф (Ganger Hrolf) – син на норвеж-
ки ярл. За произхода на Роло спорове 
се водят и досега между норвежки и 
датски историци.

Роло е основател на феодалното вла-
дение Нормандия . След като обсажда 
Париж, през 911 г. той получава васал-
но владение от краля на Западните 
франки Шарл III Прости с договора 
от Сен-Клер сюр Епт. Кралят дава на 
Роло официално територията, коя-
то той и викингите завоювали преди 
това. В замяна на това той и хората му 
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трябвало да пазят държавата от напа-
денията на други викинги.
Името Нормандия е свързано с произ-
хода на Роло и може да се преведе като 
страна на хората от Севера. Наследни-
ците на Роло били херцози на Нор-
мандия и след завоюването на Англия 
през 1066 г. станали крале на Англия.
Според легендите, след като полу-
чил владението Нормандия, Роло бил 
покръстен и сгоден за дъщерята на 
франкския крал Шарл III Прости Ги-
зела. Съществуването на Гизела и бра-
кът помежду им обаче не е потвърден 
от франкски исторически източници, 
а само от норманския историк Дудо/
Дудон (Dudo/Dudon).
Истинският Роло със сигурност не 
бил брат на Рагнар, а краят на трети 
сезон на шоуто очевидно води до ос-
новаването на Нормандия, което зна-
чи, че сериалът слива нападението на 
Рагнар над Париж и основаването на 
Нормандия няколко десетилетия по-
късно.

Исторически и времеви 
неточности
В началото на сериала Рагнар е пред-
ставен като бащата на ерата на викин-
гите и е около 20-годишен. Проблемът 
е, че нападението над абатството на 
остров Линдсфарн, което е и начална 

година на периода, наречен „Епоха на 
викингите“, става през 793 г. 

Ако Рагнар е нападнал Париж през 
845 г. , то той би бил на 60 години по 
това време и би умрял като корабо-
крушенец на около 90 години, което е 

малко вероятно.
Рагнар не е участвал в това нападение, 
но за да бъде още по-наситен образът 
му в сериала, то е приписано на него.
И докато в сериала Рагнар открива 
път през неизследваното преди това 
Северно море, за да нападне Нортум-
брия, а викингите нямат идея за земи-
те на Запад, то скандинавските море-
плаватели са плавали в Северно море 
и са нападали Британските острови, 

Руините на абатство Линдсфарн, с 
чието нападение започва Ерата на 
викингите
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както и бреговете на Западна Европа 
още от римски времена. Те са имали 
много добра представа за съществува-
нето на тези територии.
Не е ясно също защо Харалдсон е на-
речен ърл, а Борг – ярл, тъй като и 
двете думи означават едно и също, но 
на различни езици, и са преведени и 
по двата начина.

Обществено устройство на 
норманите
Викингското общество било йерар-
хично и се управлявало от царе или на-
чалници, които притежавали големи 
стопанства. Имало две социални про-
слойки – на свободните, които имали 
право да носят оръжие, да се изказват 
на събрания, и на робите, които няма-
ли такива права, но имали възмож-
ността да спечелят свободата си. 
Свободните хора от своя страна били 
разделени на благородническата кла-
са на ярловете и фермерите, чийто 
статус зависел от това от колко време 
семействата им притежават фермите.
В един дом владение живеели госпо-

дарят на дома (бонд), семейството му, 
хората, които му служели срещу пре-
храната си, и робите. Бондът имал 
властта да подари свободата на робите 
си.

Характерно за норманите било по-де-
мократичното устройство. Легенда за 
пратеника на Париж разказва, че ко-
гато викингите нападнали Париж, бил 
изпратен човек от франкския крал, за 
да преговаря с езичниците. Когато по-
питал кой сред викингите е начални-
кът, те му отговорили, че всички сами 
са си началници. 

В сериала класовото разделение е об-
рисувано, но в първия сезон на „Викин-
ги“ ярл Харалдсон е показан по-скоро 
като автократичен и несправедлив уп-
равник, на който норманите не смеят 
да се противопоставят.

Облекло
Мъжете носели туники, затягани око-
ло кръста с кожени колани, на които 
се закачали ножове, кесии и др. Има-
ли панталони, които били или затег-
нати, или много разпуснати. 
Някои увивали вълнен плат  от коля-
ното до петите, така че да съберат из-
лишната тъкан на разпуснатите панта-

Портрет на нападението над Париж от 
845 г.

Брой 80, лято 2015



www.nauka.bg           897 

лони, наподобяващи шалвари. Освен 
това платът предпазвал долната част 
на крака от одрасквания и пазел кра-
ката топли и сухи от снега. 
Жените носели ленени рокли до гле-
зените, а отгоре по-къси по-дължина 
вълнени рокли с презрамки, които се 
закопчавали с брошки .

И мъжете, и жените носели дълъг 
плащ, който да ги предпазва от сту-
деното време. Плащовете били при-
държани към дясното рамо чрез игли, 
които варирали от по-прости игли, на-
правени от кост, до красиви брошки. 
Носели също шапки от вълна , овча 
кожа или такива от кожа и вълна. 
Характерни били обувките, направе-
ни от кожа , които се носели по някол-
ко месеца, преди да бъдат заменени с 
нови.

Дрехите се различавали по декорации, 
начин на направа и др. Освен това за 
робите се шиели дрехи, чиято направа 
да струва по-малко и за която са нуж-
ни по-малко материали.
Облеклото е едно от нещата, за които 
шоуто е критикувано най-много. До-
ближава се до норманския стил с ха-
рактерните за мъжете туники, пристег-
нати с колани и плащовете, но е някак 
твърде модерно за онзи период. Не 
присъстват шапките, нито вълнения 
плат, а на моменти героите изглеждат 
твърде леко облечени за предполага-
емия суров климат.

Военна екипировка 
Характерно за викингите било да но-
сят метални или кожени ризници. Ме-
талните ризници  били за по-богатите 
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и малко хора можели да си ги позво-
лят.
Шлемовете  също се разделяли на ко-
жени и метални. Те били кръгли, по-
добни на каски, с предпазител за носа 
отпред . Били направени от парче же-
лязо, изковано в определена форма 
(фиг. 1). По-късно се използвала еди-
нична желязна лента на нивото на 
челото, занитена за още две железни 

ленти, пресичащи се на върха на гла-
вата. Четирите отвора били запълва-
ни с метални пластини или с твърда 
кожа, за да се намали цената на напра-
вата на шлема (фиг. 2).

Не е ясно какво се е използвало от въ-
трешната страна на шлема, тъй като 
нещо е било нужно, за да повдигне 
леко шлема и той да не бъде прилепен 
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към главата напълно, защото иначе 
ударът по главата би нанесъл директ-
на повреда върху черепа. Предполага 
се, че е използвана шапка, направе-
на от абсорбиращ материал като овча 
кожа, не само за да омекоти удара, но 
и за да абсорбира потта и да предпази 
шлема от ръжда отвътре.

Някакво закопчаване около брадич-
ката е било нужно, за да се задържи 
шлемът, но няма доказателства, че е 

използвано такова.

Единственият намерен шлем от вре-
мето на викингите е открит в Норве-
гия и е по-различен, защото е с отвор 
за очите  (фиг. 3 и 4).
На някои от шлемовете е възможно 
да е имало малки метални завеси за 
по-добра защита  (фиг. 5).
Все пак е открит само един автенти-
чен шлем и една метална ризница, 
което предполага две възможности 
– шлемовете са се предавали от поко-
ление на поколение, докато накрая не 
са били превръщани в скрап, или пък 
са били носени само от по-богатите 
или заемащи ръководни позиции.
В сериала викингите са представени 
без шлемове и с твърде лека бойна 
екипировка , но ние няма как да зна-
ем кой от двата варианта отговаря на 
истината. 

Оръжия
Често използвани от викингите 
оръжия били мечове, копия, брад-
ви, лъкове и стрели, къси мечове.  

Според директора на немското учи-
лище по бойни изкуства за битки с 
щит и меч, разигравани според оп-
исанието на късносредновековните 
германски манускрипти, мечът е бил 
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второстепенно оръжие, а щитът е бил 
най-важното оръжие. Според него ви-
кингските битки с мечове и щитове 
включвали най-вече сблъсъци с щи-
тове, а контактите между остриетата 
били по-редки.

Щитовете  били дървени, с желязна 
апликация в средата. Има разминава-

ния между описанията в литературата 
и археологическите останки относно 
конструкцията на щитовете. Всички 
оцелели щитове са направени от дъс-
ки от дънери на смърч, ела или бор. 

От вътрешната страна има дръжка за 
ръката по целия диаметър на щита, 
направена от дърво или от комбина-
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ция от дърво и желязо. Щитовете най-
вероятно били обковавани по края с 
кожа, за да не се разцепват при удар. В 
някои случаи щитовете били покрива-
ни с кожа и отпред, за да са по-устой-
чиви. Повечето щитове най-вероятно 
били боядисвани и декорирани, по-
добно на щитовете от кораба Гокстад.
За да се носят през рамо щитовете, се 
използвал кожен ластик/ремък.
Щитовете във „Викинги“ са по-малко 
декорирани, но иначе отговарят на 
това описание. Мечовете и брадвите са 
показани като основни оръжия.

Бойни техники
Няма много описани бойни движения 
в сагите, но очевидно дори и да са из-
ползвали малко на брой движения, 
викингите са ги използвали ефектив-
но. 
Сред описаните движения в сагите са: 
изваждане на скрито или резервно 
оръжие, когато е нужно; 
импровизирани подръчни оръжия от 
предмети от ежедневието и използ-
ването им с предимство пред конвен-
ционалните, ако е нужно; 
изхвърляне на оръжията;
дърпане на панталоните на противни-
ка за получаване на предимство и на-
насяне на смъртоносен удар; бутане на 
опонента по щита с върха на брадвата;

използване на оръжието като кука, с 
която да се захване щитът и да се отне-
ме от опонента; 
борба с меч в едната ръка и копие в 
другата;
бой с два меча; 
използване на наметало за обезоръ-
жаване на противниковия меч; 
хвърляне на камъни по време на битка ;
изритване на щита на опонента в ли-
цето му; 
влачене на противника за косата.
В сериала е наблегнато предимно на 
предпазването с щитове, но отсъстват 
неконвенционални методи и оръжия, 
както и използването на странични 
предмети по време на битката.

Религия и обичаи
Едно от нещата, с които „Викинги“ 
пленява, е именно представянето на 
религиозните вярвания на викингите. 
Добре описани са религиозните пред-
стави на викингите, свързани с техния 
еквивалент за рай  – Валхала, и го-
товността им да умрат в битка, само и 
само да бъдат допуснати дотам. Описа-
ните вярвания и ритуали са в съгласие 
с това, което знаем от историческите 
източници и от сагите.

Погребението на ярл Харалдсон на-
пример е в съгласие с написаното от 
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Ахмед ибн Фадлан – арабски пъте-
шественик, присъствал на викингско 
погребение през X век. Той описва 
приготовленията за него. Разказва 
също как попитали всички слугини 
на умрелия дали искат да умрат с него 
и една от тях се съгласила . Оттогава 
тя не била свободна и нямало как да 
се отметне от думата си. Така тя била 
убита, положена до него на кораба, а 
после той бил запален и „преди да из-
мине час, кораб и дърво, и момичето, 
и мъжът се бяха превърнали в пепел“.
Още един ритуал, присъстващ в сери-
ала, е описан от Ахмед ибн Фадлан – 
умиването на лицето в общ леген, като 
всеки един от викингите мие лицето 
си, след това си издухва ноздрите и се 
изплюва вътре, а следващият подред 
се мие със същата вода и повтаря ри-
туала, докато се изредят всички. „Вся-

ка сутрин някоя от робините влиза и 
носи леген с вода и го слага пред гос-
подаря си. Той измива лицето и ръце-
те си и после сресва косата си над съда. 
След това издухва носа си и плюе въ-
тре, изчистил се напълно и оставил 
всичко във водата. Робинята, без да 
сменя водата, взема съда и го поставя 
пред следващия, който върши същото, 
и така тя разнася легена от човек на 
човек, докато обходи всички в къщата 
и всеки е плюл в легена и измил лице-
то и косата си.“

Представянето на традициите на 
жертвоприношения в храма Упсала  
е подкрепено от исторически доказа-
телства. Според Саксо Граматик све-
ите до покръстването си убивали вся-
ка година чрез удавяне, обесване или 
удар с брадва хора, предназначени за 
жертва на Один при голямото жертво-
приношение в Упсала. 

За друг въздействащ момент от сери-
ала също има доказателства – т.нар. 
кървав орел. Не е сигурно обаче дали 
е представлявал наистина изваждане 
на ребрата на жертвата и отделянето 
им от гръбначния стълб, или е бил на-
насяне на дълбоки прорези, които да 
очертават орел. Все пак е споменат в 
няколко източника, сред които Англо-Слугинята на ярл Харалдсън решава да 

умре, за да бъде погребана с него
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саксонските хроники, „Сага за владе-
телите на Оркни“ и „Дела на даните“.
В сериала, разбира се, е привнесен дра-
матизъм с това, че по време на ритуала 
ярл Борг не трябва да крещи, ако иска 
да отиде във Валхала. За такова нещо 
няма данни в споменатите източници.
За гадателя във „Викинги“  съществу-
ва староскандинавски термин, с който 
се обозначава вид магьосничество в 
скандинавското общество. Произхо-
дът му не е известен, но то се разпада 
след християнизацията на Сканди-
навия. В сагите се говори за него, но 
археологически доказателства не са 
открити. Според някои учени има ша-
маничен контекст, свързан с видения.
Гадателите били и от двата пола – мъже 
и жени. В предхристиянската сканди-

навска митология те са се свързвали 
с боговете Один и Фрея. Това, което 
екипът на сериала добавя от себе си, 
е облизването на ръката на гадателя , 
което не присъства в сагите и дори не 
е било написано в сценария. Един от 
актьорите обаче го прави спонтанно, 
защото решава, че така ще се получи 
по-добре. Сценаристите го одобрили и 
добавили в по-нататъшните сценарии.

В заключение може да се каже, 
че сериалът е смесица от историческа 
истина, интерпретация на неидоизяс-
нени и до днес факти и добавяне на 
драматични елементи, които да при-
влекат повече зрители. Има истори-
чески и времеви промени, направени 
нарочно, за да послужат на целите на 
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сериала – обогатяване на образите, 
по-бързо придвижване на сюжета. Не 
бива да го възприемаме като напълно 
исторически точен, но дава известна 
представа за живота и вярванията на 
викингите, като същевременно пораж-
да интерес към тези народности сред 
средностатистическия зрител, който, 
ако е достатъчно заинтересуван, ще 
потърси повече информация по тема-
та и ще разбере докъде се простира ис-
торическата истина във „Викинги“.

БИБЛИОГРАФИЯ:
Англо-Саксонски хроники
Книга девета от „История на даните“
„Сага за Рагнар“
„Сага за владетелите на Оркни“
Майкъл Крайтън – „Тринадесетият 
воин (или Ръкописът на Ибн Фадлан, 
в който се разказва за неговите пре-

живявания сред норманите през 922 г. 
след Христа)“
http://www.hurstwic.com/

Кървавият орел в сериала

Изображение върху камък в Готланд, 
Швеция, което може да показва т.нар. 

кървав орел



www.nauka.bg           905 

В това научно изследване, пред-
мет на анализ е ситуацията 
и статутът на албанското и 

турското малцинство в Македония 
от средата на 40-те години, с прибли-
жаващия край на Втората световна 
война до началото на 60-те години, 
когато започва подготовката по из-
работването на нова конституция 
на югославската федерация, както и 
конституциите на всички републи-
ки в многонационалната федерация. 
С новата конституция на социа-
листическа Югославия от 1963 г. за 
първи път вместо термина нацио-
нално малцинство се въвежда наиме-
нованието югославска народност. С 
тази общоюгославска конституция 
и тези на отделните републики, в 
нашия случай на Македония, на на-
родностите се гарантира правото 
да използват своя език, да разширя-
ват и развиват културата си и да 
изграждат органи и институции, 
необходими за осъществяването на 
техните права. Последвалите десе-
тилетия на развитие на югослав-
ската федерация ще покажат до-
колко възприетите формулировки и 
постулати ще оправдаят същест-
вуването на тази многонационална 

общност1. 

С провъзгласяването на македонската 
държавност в рамките на федератив-
на Югославия на първото заседание 
на антифашисткото събрание за на-
родно освобождение на Македония 
(АСНОМ) на 2 август 1944 г. се полагат 
основите на една нова политика спря-
мо всички националности на терито-
рията на бъдещото държавно образо-
вание. Идеята за равноправие, права 
и свободи на населението от различни 
националности и религиозни веро-
изповедания в границите на „стара” 
кралска Югославия, но в условията на 
„нов демократичен ред” в следвоен-
ния период е заложена в решенията, 
които се приемат на второто заседание 
на антифашисткото вече (събрание) за 
народно освобождение на Югославия 
(АВНОЮ). То се провежда в края на 
ноември и началото на декември 1943 
г. в босненския град Яйце и на него се 
утвърждава Декларация, според която 
Югославия ще се изгради на федера-
тивни принципи и в която ще се зачита 

1 По въпроса за албанското население, 
неговото развитие, проблеми и положение в 
многонационалната югославска федерация и 
отделните републики вж. Стамова, Марияна. 
Албанският въпрос на Балканите (1945–1981). 
Фабер, 2005. 362 с.

Политиката към албанското и турското 
малцинство в Македония от края на 
Втората световна война до средата на 60-те 
години: аспекти и проблеми

Автор: гл. ас. д-р Марияна Стамова, Институт 
по балканистика с Център по тракология при 
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равноправието и свободите на всички 
народи и народности на югославската 
федерация.
В тази насока, на първото заседание 
на АСНОМ, делегатите на което се съ-
бират в манастира „Прохор Пчински”, 
са застъпени почти всички национал-
ности, които по това време живеят на 
територията на Македония – 107 ма-
кедонци, 2 албанци, 2 турци, по един 
сърбин, евреин и влах. Независимо 
че в голяма степен представителство-
то на заседанието е неравномерно, то 
получава така желания интернацио-
нален характер с наличието на всички 
националности1.
На първото заседание на АСНОМ от 2 
август 1944 г. единственият документ, 
който е с конституционно значение е 
„Декларацията на АСНОМ за основ-
ните права на гражданите на демокра-
тична Македония”. Приемат се и дру-
ги документи, но те са основно във вид 
на решения2.
„Правото на свободен национален жи-
вот”, което ознаменува признаването 
на всички малцинствени права на на-
ционалностите в Македония, е запи-
сано в декларацията. Това показва, че 
съставът на населението в Македония 
и неговата етническа смесеност с пред-
ставители на повече националности и 
етнически групи задължава АСНОМ 

да регулира въпроса за малцинстве-
ните права.
Като логично продължение на тази 
линия са и постановките в „Манифе-
ста до македонския народ и национал-
ностите в Македония”, приет на това 
заседание. Обръщението в манифеста 
до националностите в Македония (ал-
банци, турци и власи) има като база 
убеждението, че „техните интереси и 
интересите на народа на Македония 
са едни и същи.  
С формирането на правителството на 
демократична федеративна Югосла-
вия на 7 март 1945 г. се дава мощен 
тласък този акт да осъществят и отдел-
ните републики. С края на третото за-
седание на АСНОМ (14-16 април 1945 
г.) върху основата на закона за народ-
но правителство на Македония, Пре-
зидиумът на Народното събрание на 
своя сесия от 16 април 1945 г. избира 
първото правителство на Демократич-
на федеративна Македония (ДФМ)3.
В същото време, с провъзгласяването 
на Федеративна народна република 
Югославия (ФНРЮ) на 29 ноември 
1945 г. реално се осъществява заложе-
ната в решенията на втората сесия на 
АВНОЮ идея за бъдещото държавно 
строителство. Още от есента на 1945 
г. Югославия се превръща във фе-
дерация от равноправни републики 
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със сформирането на правителства. 
По този начин, на практика, се реа-
лизират принципите в манифеста на 
АСНОМ, с които населението в Де-
мократична федеративна Македония 
получава „правото на самостоятелен 
национален и културен живот” и от-
крито се изтъква съществуването и 
„обявяването на македонската нацио-
налност”.4 
В своята работа до края на 1946 г. 
първото македонско правителство, 
успоредно с подготовката на първа-
та конституция на републиката и ор-
ганизирането и функционирането на 
управленските органи на власт обръ-
ща важно място за осигуряването на 
по-добър живот и напредък в полити-
чески, икономически и културно-об-
разователен план на народа и нацио-
налните малцинства в Македония. 
Предвид това, че в следвоенния пери-
од властта в цяла Югославия, а в това 
число и в македонската република е в 
ръцете на комунистическата партия, 
то основно място в реализирането на 
политиката спрямо националните 
малцинства в Македония заема Кому-
нистическата партия на Македония 
(КПМ), след 1953 г. – Съюз на комуни-
стите на Македония (СКМ). Комисията 
към ЦК на КПМ, която по-конкретно 
се занимава с въпросите и проблемите 

сред националните малцинства в ре-
публиката, е Комисията за междуна-
ционални отношения5.
В много от анализите на комисиите 
при ЦК на КПМ вниманието е съсре-
доточено върху религиозното влияние 
и религиозните училища сред албан-
ското и турското население, което дъл-
го време оставя своя отпечатък върху 
успешната им интеграция в развитие-
то на републиката6.  
Според данните на вакъфската дирек-
ция в Скопие (т. нар. „Улема-медж-
лис”) – през 1939 г. само на терито-
рията на Македония (по-това време 
в състава на кралска Югославия) има 
303 Сибиан-мектеба (училища за деца 
на възраст между 5 и 14 години) с 14 
406 деца и 12 Медреса (училища за 
деца над 14 години) с 388 ученика. Ре-
лигиозното влияние по време на ста-
ра Югославия, успоредно с религиоз-
ните училища придобива по широко 
разпространение и чрез религиозните 
служби в джамиите, извършвани от 
ходжите7.   
Опитите на новата власт след края на 
войната в Македония и федеративна 
Югославия като цяло да „освободи” 
албанските и турските маси от опре-
деленият от тях „религиозен фанати-
зъм” срещат съответната съпротива. 
Така, според просветните органи на 

ИСТОРИЯ
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народната власт в Македония, през 
м. януари 1946 г. в Скопие действат 
12 сибиан-мектеба. До края на 1946 г. 
съществуват все още голям брой та-
кива училища в Кичевско, Гостивар-
ско и други области на републиката. 
Преломният момент обаче настъп-
ва с приемането на конституцията 
на македонската република на 31 де-
кември 1946 г. В резултат на нейните 
постановки през 1947 г. се забранява 
религиозното преподаване в малцин-
ствените училища. Съпротивата сред 
родителите и учителите на албанските 
и турските деца не секва и продължава 
през 1948/49 г. с опитите да се въведе 
отново религиозното им учение в учи-
лищата8. 
В цялата система от мерки за разби-
ване и отхвърляне на религиозното 
влияние над децата от националните 
малцинства особена роля изиграва ре-
шението на ЦК на КПМ от м. ноември 
1948 г. за обхващане в училищата на 
всички деца, които са извън тях. В тази 
насока до края на 1949 г. се разширява 
училищната мрежа с откриването на 
над 110 нови училища за албанските 
и турски деца, както и се правят опи-
ти за утвърждаване на политическата 
и културно-просветната работа сред 
тези деца и се вземат административ-
ни мерки за изкореняването докрай 

на религиозното преподаване. С това 
решение на ЦК на КПМ официално 
става факт забраната на религиозното 
преподаване в училищата и религиоз-
ните училища въпреки, че на опреде-
лени места те действат нелегално още 
няколко години9.
В същото време – 1946 г. се оказва мно-
го важна за по-нататъшното утвър-
ждаване на македонската република в 
рамките на югославската федерация. 
С член 1 от закона за името на Маке-
дония, приет на четвъртото заседание 
на Президиума на Народното събра-
ние на 8 март 1946 г. и върху основата 
на член 2 от конституцията на ФНРЮ, 
приета на 31 януари 1946 г., името на 
македонската федеративна единица – 
ДФ Македония е променено в НР Ма-
кедония. С този акт се полагат основи-
те за приемането на конституция на 
републиката10.  
На 31 декември 1946 г. Президиумът 
на събранието приема първата кон-
ституция на НР Македония, чиито 
постановки изцяло са в съгласие със 
съюзната конституция. В нея специал-
но място се отделя на правата на на-
ционалните малцинства. Така, според 
член 12 от македонската конституция, 
националните малцинства имат пра-
во на собствено развитие и свобода на 
употребата на своя майчин език11. 
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Според някои македонски изследо-
ватели, националната равноправност 
далеч надхвърля обикновената кул-
турна автономия, тъй като национал-
ните малцинства пропорционално са 
застъпени във всички политически 
органи и органи на властта. Към това, 
като се прибави съществуването и на 
образователни, културни и други ин-
ституции на собствен майчин език, 
може да се каже, че по същото време 
поне на думи управляващите се стре-
мят да вървят напред за реализира-
нето на по големи права и свободи за 
националните малцинства в НР Маке-
дония12. 
В края на 40-те и началото на 50-те го-
дини в НР Македония усилено започ-
ват да се създават културно-просветни 
дружества, както на албанското, така 
и на турското население. Училищата, 
в които се преподава на езика на съ-
ответното национално малцинство, 
както и издаването на вестници и спи-
сания, като вестника на албанците 
„Флака е влазнимит” и този на турците 
„Бирлик” на собствения им език, са ва-
жни стъпки към присъединяването и 
активното участие на това население в 
обществения живот на НР Македония. 
Поне на теория, с конституционния 
закон от 1953 г. и новата конститу-
ция от 1963 г., с която Македония се 

дефинира като социалистическа де-
мократическа общност на народа на 
републиката се доусъвършенстват по-
становките относно положението и 
мястото на националните малцинства 
в СР Македония. В тази конституция 
много важен момент е, че терминът 
„национално малцинство” се заменя с 
термина „народност”13. 
В периода между първата и втората 
македонска конституция (1946-1963 
г.) се провеждат три преброявания на 
населението, които по своята същност 
отразяват, както демографското със-
тояние, така и проблемите, пред кои-
то е изправено държавно-партийното 
ръководство в Скопие.
При първото следвоенно преброява-
не в НР Македония през 1948 г., при 
което македонското население е 789 
648 души или 68,5 % от цялото насе-
ление на републиката, съотношението 
между двете национални малцинства 
с мюсюлманско вероизповедание е 
следното: албанците наброяват общо 
197 389 души (17,1%), докато турците 
са едва 95 940 души (8,3%)14.  
Само пет години по-късно, при новото 
преброяване от 1953 г. на население-
то във ФНР Югославия и в НР Маке-
дония в частност, данните коренно 
се променят. Така от общо 1 304 514 
души население на Македония – 860 
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699 или 66% е македонско. В същото 
време, докато албанското малцинство 
наброява едва 162 524 души (12,5%), то 
при турското население се наблюдава 
съществено увеличение в сравнение 
с 1948 г. То вече е 203 938 души или 
15,6%15. Изнесените статистически 
данни ясно говорят за известно на-
растване на броя на турците в Маке-
дония и, съответно, за намаляване на 
броя на албанците. 
В македонската, албанската и запад-
на историография се дават различни 
обяснения на този факт. 
Според македонската страна, най-ве-
роятно това се дължи на факта, че в 
тези години започва вълна на изсел-
ване на турци и други мюсюлмани от 
Македония. Налице са данни, че една 
част от албанците се пререгистрират в 
турци, за да получат право за изселва-
не в Турция. В тези рамки се наблю-
дава и регистриране със същата цел на 
ислямизирани македонци за турци6. 
Тези промени и преливания според 
македонското държавно-партийно ръ-
ководство най-вече са резултат от про-
мените в периода на окупацията в За-
падна Македония през войната, когато 
много турци под натиска на албанска-
та пропаганда и администрация са 
подложени на една силна политиче-
ска асимилация17. Когато става въпрос 

за тази вълна за изселване в Турция 
трябва да се отбележи, че такова едно 
„движение за връщане в Турция” или 
желанието на турското малцинство от 
НР Македония да се пресели в Турция 
става забележимо още през пролетта 
на 1949 г. До подписването обаче на 
югославско-турския договор за улес-
няване изселването на турско населе-
ние от Югославия в Турция през 1953 
г., който в своята същност е едно пов-
торение на този от 1938 г., македонско-
то държавно-партийно ръководство 
има негативно становище по въпроса 
за изселването на турците18.  
Според голяма част от представите-
лите на албанската историография, с 
югославско-турския договор от 1953 г. 
или т. нар. „Джентълменско споразу-
мение”, политиката на югославското 
ръководство, както и на това в Скопие, 
е насочена към “турцизиране” на ал-
банското население. Албанските из-
следователи изразяват открито мне-
нието, че това е една добре подготвена 
политическа кампания албанците да 
се изясняват и определят като турци. 
В тази насока до 1957 г. в Турция се 
изселват около 70 000 албанци19. Спо-
ред други албански автори след 1948 
г., когато Югославия скъсва с Комин-
формбюро срещу албанското населе-
ние във ФНР Югославия започва голя-
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мо насилие и терор, което най-вече се 
изразява в масовата му депортация в 
периода от 1950 до 1966 г. Общата ци-
фра на албанците, които емигрират в 
Турция за посоченият период, според 
албанските изследователи, е повече от 
400 000 души20. Така, албанските ана-
лизатори са на мнение, че след 1948 г. 
югославското държавно и партийно 
ръководство  опитва да създаде усло-
вия за експулсирането на албанското 
население в Турция, страхувайки се от 
неговото бързо нарастване и евентуал-
ните проблеми, които то би създало в 
бъдеще. 
Под претекст прилагане на принци-
па за пълно признаване на национал-
ните права за всяко едно население, 
Белград пропагандира откриването 
на училища на турски език в Косово и 
други области, което е доста очебийно 
и по отношение на областите с албан-
ско население в Македония21.  
Според документа „Информация за 
шиптарското2* малцинство в НР Ма-
кедония” на ЦК на КПМ от октомври 
1953 г., албанската интелигенция из-
лиза с лозунга, че „Турците в Югосла-
вия са привилегировани за сметка на 
албанците”. Това те подкрепят с факта 
на форсирано откриване от македон-
2 Шиптар – така се наричат официално албанците 
в Югославия и в частност в Македония до към края 
на 60-те години на ХХ век от страна на властта.  

ска страна на турски училища в ре-
публиката. Дейността на албанската 
интелигенция придобива и едно ново 
направление – провеждането на съ-
брания и вечеринки сред обикнове-
ното население, както и с просветна 
работа в училищата сред учениците да 
се работи за национално осъзнаване 
на албанците и отстояването им като 
такива22.   
Един от важните въпроси, с който се за-
нимават всички учители от албанското 
население се свързва с откриването на 
турски училища в НР Македония. Те 
остро реагират срещу откриването на 
турско училище в Тетово. Този въпрос 
съумява да ги мобилизира изключи-
телно много. Целият проблем от тяхна 
страна се свежда до това, че открива-
нето на турски училища е изкуствено 
поставено от властта с ясната цел да се 
разедини албанското малцинство и да 
се претопи по този начин в турското. В 
своята пропаганда срещу записването 
в турските училища и срещу опреде-
лянето им като турци те разсветляват 
с идеята за „Велика Албания” и обо-
сновават „историческото минало” на 
тези области23. Това най-добре се виж-
да именно в съпротивата срещу откри-
ването на турски училища. Необходи-
мо е да се отбележи, че в тези години 
турски училища съществуват в Тетово, 
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с. Теарце, с. Врапчища, селата Горна и 
Долна Баница и в Гостивар24 
Силното влияние на албанската ин-
телигенция, освен в Тетовско, се чув-
ства в Гостиварско, Дебърско и част 
от Стружко. Така, подобно на Тетов-
ска околия е положението и органи-
зацията сред учителите в Гостиварска 
околия. Най-добре създаденото поло-
жение се обяснява от учителя от Гос-
тивар Муртезан Байрактари, който е 
заловен в началото на 1953 г. заради 
опита си да създаде нелегална органи-
зация. Причината, която той изтъква 
в подкрепа на своето неприятелско 
становище е тази, че той не се съглася-
ва с откриването на турски училища в 
Тетово и Гостивар. Той заявява: „Смя-
тах, че тази мярка, която е предприе-
та от страна на властта, е неправилна, 
тъй като по-този начин се върви към 
унищожаването на албанската нация. 
Според мен повече предимство се дава 
на турците, отколкото на шиптарите и 
се прави всичко възможно шиптарите 
да бъдат потурчени”25. 
В борбата срещу откриването на турски 
училища и за „запазване единството на 
албанските маси” учителите от Скоп-
ско, Тетовско, Гостиварско и Струж-
ко развиват най-различни теории. 
Според някой от тях – „Тука по-рано 
имаше турци, но стара Югославия ги 

изсели. Сега няма такива и няма нуж-
да от турски училища”. Според други 
„теории” – „Има хора и в Гостивар, и в 
Тетово, които говорят турски, но това 
са само потурчени албанци за времето 
на Турската империя”. Освен това ал-
банските учители поставят и питането 
– „Защо не се откриват албански учи-
лища в православните села, където се 
говори албански”26. 
Според албанската интелигенция в НР 
Македония съществува страх в Юго-
славия да не се постави въпроса за 
Западна Македония пред ООН и това 
е основната причина да се води поли-
тика да се „потурчат” албанците; по-
ради добрите отношения с Турция да 
се търси изселването на албанци там и 
по-този начин да се намали значител-
но техния брой. 
Характерно за района на Кумановско, 
според анализаторите на ЦК на КПМ 
по-тези проблеми е, че се наблюдава 
известно несъзнателно туркофилство. 
Като последица на политиката на по-
ранните режими, турското население 
търси изход и една голяма част го на-
мира именно в Турция. Това се отразя-
ва и в отношението на турците спрямо 
албанците като „спрямо нещо селско, 
по-диво и по- изостанало”27. 
По-известните лозунги, които в тези 
години са обръщение към албанската 
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интелигенция в НР Македония с цел 
повдигане на националните чувства 
сред това население са: „Не трябва да 
се ходи в Турция”, „Тук е нашата дър-
жава”, „Ние винаги сме били тук и тук 
трябва да останем, независимо от ре-
пресиите” и др.28 
Така, проблемът за промяната на на-
ционалната принадлежност на населе-
нието от мюсюлманско вероизповеда-
ние, който се появява още от първите 
години след Освобождението, продъл-
жава интензивно през 50-те години. 
Както е видно, той е свързан директно 
и с проблема за изселването в Турция. 
Според някои македонски изследова-
тели от това време започва да се чув-
ства по-силен натиск за албанизация 
на населението от мюсюлманско веро-
изповедание, свързано с действието на 
пропагандата за „Велика Албания”.29 
В същото време едно действие на 
властта в Скопие успява донякъде само 
да „обедини” албанци и турци в съ-
противата им срещу управляващите. 
В случая става въпрос за одобрението 
на „Закона за забрана на носенето на 
зар и фередже” в НР Македония, кой-
то влиза в сила на 12 февруари 1951 г. 
Прокарването на закона, с който дър-
жавата прави опит да се интензифи-
цира процесът на еманципацията на 
жената от мюсюлманско вероизпове-

дание се сблъсква със силната съпро-
тива сред населението, което не иска в 
името на „новото време” да се откаже 
от традиционните си ислямски вижда-
ния по отношение на жената. 
Това се оказва обаче само един вре-
менен момент на албанско-турско 
единодействие. През 50-те години по-
следователно и без прекъсване албан-
ската интелигенция продължава да 
води „борбата” си срещу турците в НР 
Македония. 
В доклада на ЦК на СКМ от 1955 г. – 
„За някой актуални въпроси относно 
неприятелската дейност сред учите-
лите от шиптарското малцинство” 
специално внимание отново се отделя 
на откритата борба, която обявяват ал-
банските учители на турските култур-
но-просветни дружества като за това 
те не се подбират никакви средства30. 
Поставяйки въпроса откога по-актив-
но датира дейността на албанските 
учители в НР Македония и кои въпро-
си й дават интензитет спокойно може 
да се каже, че това се свърза преди 
всичко с откриването на турските учи-
лища и изселването на турци в Турция, 
но също така и с по-голямата свобода, 
която притежават турците въобще. 
Албанците определят откриването на 
турски училища като акт на властта, 
насочен да се извършва денационали-
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зация на албанското национално мал-
цинство, подготовка за открита борба 
срещу албанците и за разбиване един-
ството на малцинството. В турските 
училища те виждат още открито наме-
рение албанците да се претопят в тур-
ците само и само областите в Западна 
Македония да не се присъединят към 
Албания. Изселването в Турция те го 
смятат като мярка, взета от властта „за-
винаги да се разправят с шиптарите” в 
Югославия. Въпросът за изселването е 
основна тема сред по-голямата част от 
албанските учители, като не веднъж 
е търсен начин от тяхна страна как да 
се попречи на това. По този въпрос те 
казват: „Ако албанец умре в родното 
място, тогава сме изгубили един алба-
нец, а ако отиде в Турция и там умре, 
тогава сме изгубили двама”31. 
Според статистични данни до 15 март 
1959 г. от Македония в Турция са се 
изселили около 143 800 лица. Съще-
временно обаче пред Македония се 
появява един друг проблем, свързан 
с вълната заселници, която идва в ре-
публиката от други части на ФНРЮ. 
Това е население с мюсюлманско ве-
роизповедание, главно албанци от Ко-
сово, Санджак, Босна и Херцеговина и 
Сърбия32. 
През м. май 1956 г. в НР Македония са 
регистрирани общо преселени 17 257 

лица от други части на федерацията, 
като този процес започва още от 1951 
г. От тях: 10 959 са от Косово, 4 360 от 
Санджак, 1 110 от Черна гора и 823 от 
Босна и Херцеговина. Както споменах-
ме, мнозинството от тези преселници 
по национална принадлежност са ал-
банци. Такъв е броят на тези, които са 
регистрирани, но властите не знаят 
точния брой на преселените, които не 
са регистрирани при установяването 
си в НР Македония.   
Най-големият брой или 15 187 лица 
се настаняват в столицата Скопие, 
макар почти всички да заявяват, че 
това е тяхна отправна точка и че те 
имат намерение да се изселят от НР 
Македония в Република Турция. Все 
пак по-голямата част от тях трайно 
се заселват в Македония. В началото 
на 1956 г., над 12 000 от заселниците 
купуват недвижими имоти в НРМ на 
много по-ниски цени, защото предла-
гането от турците, които се изселвали, 
е било много голямо33. 
Според някои налични данни, през 
1959 г. вече официално са регистрира-
ни 22 776 преселници. Но все още мно-
го по-голям е броят на нерегистрира-
ните лица, които плавно се увеличават 
от година на година. 
През 50-те години продължават об-
съжданията в ЦК на СКМ и основно 
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в Комисията за национални малцин-
ства на съществуващите проблеми на 
албанското и турското население в НР 
Македония. 
На 3 декември 1958 г. на заседание 
на комисията акцент се поставя върху 
„издателската дейност на шиптарски 
и турски език в НР Македония от 1946 
до 1958 г.”. В този период са издадени 
20 публикации на албански и 41 пуб-
ликации на турски език. Представи-
телите на комисията настояват за за-
силване на издателската дейност сред 
малцинствата, особено по отношение 
на албанското малцинство34. 
Последвалата 1959 година се оказва 
забележителна в развитието на об-
ществено-политическия живот с про-
веждането и прокарване на задачите, 
които се поставят на Третия конгрес 
на СКМ (21-23 май 1959 г.)35.  
На този партиен форум, наред с всич-
ки други задачи и цели, пред СКМ и 
НР Македония се набелязва и необхо-
димостта да се продължи с усилията за 
по-нататъшното развитие на области-
те, населени с национални малцин-
ства в стопански, кадрови, културен и 
всеки друг план36.   
Сред стъпките, които се предприемат 
след конгреса и които са в унисон с 
поставените задачи пред ЦК на СКМ 
е дискусията, която се провежда в Ко-

мисията за национални малцинства 
на 16 ноември 1959 г. относно иконо-
мическото състояние на областите, 
населени предимно с малцинствено 
население. Тъй като в резултат на об-
съжданията комисията констатира, че 
в НР Македония няма нито една чис-
та комуна с малцинствено население 
(албанци и турци), то „Според това, 
проблемът за икономическото разви-
тие на областите, където живеят на-
ционалните малцинства, не стои само 
пред тях, а е общ за цялото тамошно 
население”37. 
През м. януари 1960 г. в Комисията 
за национални малцинства се обсъж-
да подготвеният материал, озаглавен 
„Информация за някои проблеми на 
училищата с шиптарски и турски език 
в НР Македония”38.   
В дискусията, която провеждат пред-
ставителите на комисията, се изтъква, 
че в досегашното развитие на мрежата 
на училищата спрямо етническия със-
тав на средата и спрямо броя на уче-
ниците са осъществени два органи-
зационни варианта на училищата на 
националните малцинства:
1. Училища, формирани на езиков 
принцип в областите с чисто малцин-
ствено население, в които преподава-
нето се извършва на езика на малцин-
ството;
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2. Училища, организирани на тери-
ториален принцип в областите, къде-
то населението е национално смесе-
но. Така, в рамките на едно училище 
за всяка националност с достатъчен 
брой ученици, се формират обособе-
ни отделения, в които преподаването 
се извършва на езика на съответното 
малцинство.  
Като проблем обаче се поставя лип-
сата на реализирането на един трети 
вариант. В смесена етническа среда, 
с недостатъчен брой ученици от на-
ционалните малцинства да се органи-
зират обособени отделения с отделно 
изучаване само на майчиния език за 
учениците от националното малцин-
ство, а останалото преподаване да се 
извършва на езика на републиката. 
Освен това се поставят за разглеждане 
и някои други проблеми като админи-
страцията в училищата с национални 
малцинства, педагогическия надзор и 
мястото на органите на управление в 
тези училища.  
През м. февруари 1960 г. комисия-
та обръща специално внимание и на 
кадровите проблеми на национални-
те малцинства (албанци и турци) в НР 
Македония. Като цяло застъпеността 
на членове от националните малцин-
ства в различни видове ръководства 
на СКМ е малка и носи негативен за-

ряд39. 
Година по-късно, между 1 и 7 април 
1961 г., се провежда поредното пребро-
яване на населението и домакинствата 
в НР Македония. Общият брой на на-
селението през 1961 г. в републиката 
е 1 406 003 души40. Съотношението 
между основното македонско населе-
ние и двете национални малцинства – 
албанци и турци според това пребро-
яване в сравнение с друго от 1953 г. е 
следното: през 1953 г. македонците са 
66,0 %, докато албанците – 12,5 %, а 
турците – 15,6 %. През 1961 г. картина-
та е следната: 71,2 % македонци, 13,0 % 
албанци и 9,3 % турци41.
Според македонските изследователи, 
с подписването на турско-югослав-
ския договор от 1953 г. броят на тур-
ското малцинство значително започва 
да намалява. Намаляването им обаче 
не се дължи само на емиграцията. За-
белязва се един социално-психологи-
чески момент. Повечето от смесените 
бракове между турци и албанци са в 
полза на албанския етнически еле-
мент и в полза на албанския език42. 
Резултатите от преброяванията в НР 
Македония през 1953 и 1961 г. от една 
страна показват особено големия при-
раст на албанското население в за-
падномакедонските и някои други 
области. От друга страна, това според 
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македонските изследователи говори 
за нехармонизираност в демограф-
ските процеси и за възможна предпос-
тавка за демографска заплаха на дру-
ги популации в Македония, тъй като 
прирастът на албанското население в 
републиката се характеризира с при-
роден и механичен прилив.
От статистическите данни през 1953 и 
1961 г. е видно, че албанците и турците 
населяват предимно западномакедон-
ските области и градове, а привлека-
телни за новите заселници се оказват 
градовете Скопие, Тетово и Кумано-
во43. 
В унисон с приемането на конститу-
цията на СР Македония от 1963 г. про-
дължават своята работа органите към 
ЦК на СКМ, които се занимават с про-
блемите на националните малцинства 
в републиката. В доклада „За полити-
ческото положение на шиптарските 
маси” на Комисията за национални 
малцинства при ЦК на СКМ от 1963 г. 
специално място отново заемат взаи-
моотношенията между албанското и 
турското население, както и пробле-
мите, пред които са изправени тези 
две групи национални малцинства44.  
Според анализите, сред албанската ин-
телигенция се наблюдава остра реак-
ция относно действащите турски учи-
лища. Отново се атакува откриването 

на турските училища в Тетово и Гости-
вар, станало факт през 50-те години. 
Общите им лозунги в тези години са, 
че властта в Скопие иска да раздели и 
разедини албанците. Друга част от ал-
банците в СР Македония в същото вре-
ме са още по-крайни, навеждайки ми-
слите си в следната насока: „Нека да 
му мислят онези, които се пишат като 
турци какво ще правят утре, когато ще 
се промени властта при нас”.  
Опитите на СР Македония във во-
дената последователна политика по  
националния въпрос се свързват със 
стремежа албанската и турската на-
родност да се изразят като интегрална 
част в състава на тази република. Пе-
риодът от 1945 до 1963 г. ясно показва 
наличието на някои проблеми в реа-
лизирането на политиката на равноп-
равност и осъществяването на нацио-
налните права на народностите. 
Сериозна грижа пред държавното и 
партийно ръководство в СР Македо-
ния представлява недоверието, което 
се чувства в републиката относно осъ-
ществената степен на единство между 
различните национални малцинства/ 
народности. Пред управляващия СКМ 
постоянно на дневен ред стои въпроса 
за необходимостта от диференциране 
на силите, ясно разграничаване срещу 
носителите на бюрократично-консер-
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вативните схващания и националис-
тическата стихия. 
Реализирайки политиката за по-бър-
зо развитие на републиката, СКМ 
разбира необходимостта от активно-
то включване, както на македонския 
народ, така и на всички народности в 
обществено-политическото развитие, 
което би представлявало едно демо-
кратично отношение към тяхната на-
ционална индивидуалност. 
В тези години комунистите в СР Ма-
кедония постоянно залагат за създа-
ването на всички реални предпостав-
ки за образование и усвояването на 
културните богатства на майчин език. 
Това по-същество би довело до създа-
ването на значителен брой квалифи-
цирани кадри от народностите, както 
и за тяхното равноправно включване 
в обществено-политическия и иконо-
мическия живот. 
В същото време, голям проблем в репу-
бликата се оказва и въпросът с преодо-
ляването на затвореността в национал-
ни рамки. В случая, тази затвореност и 
обособеност ясно проличават в проце-
са на изселването в Турция след 1953 г. 
на турско и друго население с мюсюл-
манско вероизповедание. Натискът, 
който се оказва според албанското 
население в Македония върху тях от 
страна на македонското партийно и 

държавно ръководство за неговото из-
селване, се съпровожда със засилване 
на националните чувства сред алба-
нците. Правят се отделни опити да се 
въведе албанският език в училищата 
чрез „недемократични” методи, което 
само по-себе си създава нетолерантна 
атмосфера и избуяването на национа-
листически страсти. Така, в някои сме-
сени комуни се наблюдават прояви на 
натиск на част от турското население, 
както и на мюсюлманите, които гово-
рят македонски език да приемат ал-
банската националност като своя. Из-
разяват се становища, че някои турски 
училища трябва да се затворят, тъй 
като в тях учат в болшинството си ал-
бански деца. 
Друга грижа пред СКМ в разглеж-
дания период са усилията, които се 
полагат за адекватна застъпеност на 
представителите на народностите във 
всички нива на обществено-политиче-
ските организации. Същевременно с 
това, вниманието на съюза на комуни-
стите постоянно е насочено към такова 
конституционно и законово регулира-
не, което да осигурява реализирането 
на правото на употреба на своя език в 
постъпките пред органите на властта, 
с постоянно разширяване на равноп-
равността на македонския, албанския 
и турския език в администрацията и 
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обществения живот в комуните, в кои-
то живеят по-голям брой представите-
ли на народностите. 

В заключение, във вътрешно-поли-
тически план, с конституцията от 
1963 г. освен че терминът „национал-
но малцинство” се заменя с „народ-
ност”, то значително се увеличава 
правото на свободен национален жи-
вот на народностите в СР Македо-
ния. Това води до изравняване правно 
на представителите на народно-
стите с македонците и в правата, и 
в задълженията. Но, въпреки всичко, 
остават доста проблеми за разре-
шаване пред македонското държавно 
и партийно ръководство. Една от ос-
новните цели в следващите години е 
въпросът за равноправие между от-
делните народности в републиката, 
като това особено много важи за ал-
банците и турците в СР Македония. 
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В началото на XV век Китай на-
влиза в нов период от своята 
история. След прогонването на 
монголите през 1368 г. империя-
та започва своето постешенно 
възстановяване, набирайки во-
енна и икономическа мощ. На-
стоящата статия е насочена 
към основните пречки, стоящи 
на пътя на китайската хегемо-
ния в югоизточна Азия, както 
и към способите възприети от 
императорите Мин и тяхната 
администрация за справянето 
с тези проблеми.

Историята накратко

Когато през XIII в. мощта на мон-
голите поглъща Азия, дори Ки-
тай не успява да устои на техния 

устрем. Северен Китай се оказва лесна 
плячка – земите са във владение на 
номадите от династията Дзин, които 
век и половина по-рано са прогонили 
династията Сун отвъд Жълтата река. 
Номадите са занемарили отбраната на 
Великата стена и плащат със земите и 
живота си за своята непрозорливост. 
Въпреки огнестрелните си оръжия и 
могъщия флот, владетелите на Сун 
също се подчиняват на Чингизидите 
и Китай става владение на една нова 

династия – монголската Юен. Мон-
голският период продължава от 1279 
до 1368 г. и е свидетел на небивало от-
варяне на Китай към останалата част 
от Азия, както и първите контакти с 
Европа. Ислямът и Християнството 
пускат първите си корени в Поднебес-
ната империя, а търговията с остана-
лата част от света носи огромни пе-
чалби. Същевременно, монголите се 
възползват от флотата на завладяната 
Сун и опитват на два пъти да завладеят 
Япония, но островите на изгряващото 
Слънце остават недостижими. Въпре-
ки това, търговския флот се развива и 
са установени трайни връзки с индо-
незийските острови и Индокитай. Но 
монголският период се оказва колкото 
плодотворен за търговията, толкова и 
непоносим за китайците, които рядко 
приемат чужденец да седи на трона. 
Небесният мандат е златната ябълка, 
която всеки лидер мечтае да откъсне и 
в средата на XIV век един мъж на име 
Джу Юенджан оглавява най-масовата  
бунтовническа фракция сред китай-
ците – “Червените забрадки”. Използ-
вайки интриги, сила и измама, Джу 
успява да елиминира своите съперни-
ци и поема пълен контрол над фрак-
цията, след което се заема да подчини 
и останалите бунтовнически лидери в 
южната част на Китай.

Китай и предизвикателствата на 
Далечния Изток (1400-1450 г.)

Автор: Александър Стоянов
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Император Хуну – Възстановите-
лят на Китай, който прогонил мон-
голите и поставил началото на нова 
династия

През 1368 г. армиите му превземат сто-
лицата на Юен – Пекин и Джу обявя-
ва себе си за император на цял Китай 
под името Хуну (Могъщ войн), с което 
става известен и периодът на неговото 
управление.1 Хуну се заема да укрепи 
държавата си, стабилизира финанси-
те и започва колонизация на провин-
цията Юнан, която до тогава  служи 
като буферна зона между Китай, Сиам 
и Бирма.2 Именно тази политика на 
китайска колонизация ще доведе до 
поредицата от бунтове и конфликти, 
които ще се окажат тежко изпитание 
за династията Мин през XV век. По 
отношение на Тибет не е съвсем ясно 

до каква степен Китай налага своето 
влияние над планинците, но най-ве-
роятно е съществувала някаква форма 
на суверенитет, съгласно който тибет-
ските вождове са плащали определена 
контрибуция на Китай. Подобно било 
и положението на Корея, чийто крале 
признали китайското превъзходство в 
замяна на вътрешна автономия.3

Смъртта на Хуну в 1398 г. довела до 
династична криза, тъй като старият 
император пренебрегнал синовете си 
и завещал трона на своя внук Джу Юн-
вен. Срещу младия император заста-
нал чичо му, управителят на Пекин,4 
Джу Дъ, който използвал своят силен 
гарнизон, за да извърши преврат и да 
завземе трона. Джу Юнвен загинал в 
пламъците на двореца си в Нандзин, 
заедно с цялото си семейство. Джу 
Дъ, който поел трона под името Юнлъ 
обявил, че премества столицата в ре-
зиденцията си в Пекин. За да придаде 
на града нужните имперски пропор-
ции, владетелят започнал преселване 
на китайци от богатите южни градове, 
които заселил в новата столица. Този 
ход бил колкото мащабен, толкова 
и вреден за икономиката на южните 
провинции, а и предизвикал недовол-
ство сред населението. Юнлъ не спрял 
дотам. За строежа на новия му дворец 
– Забраненият град, били наети мно-
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жество майстори, а държавната хазна 
не била пожалена при финансиране-
то на скъпото начинание. Същевре-
менно, за да изхранва своята северна 
столица, Юнлъ инвестирал огромни 
средства и безброй човешки животи 
във възстановяването на Великия ка-
нал, който свързвал Яндзъ и Пекин, с 
цел по-лесната доставка на храни за 
бързо растящата столица.

Император Юнлъ – при чието упра-

вление империята Мин достигнала 
своя териториален зенит, но и поела 
по пътя на военното и икономическо 
изтощение

По отношение на външната си поли-
тика, Юнлъ се оказал не по-малко раз-
точителен. Възползвайки се от меж-
дуособиците в династията Чан, Юнлъ 
изпратил армиите си да завладеят Ви-
етнам (Дай Виет), който бил подчинен 
през 1407 г. Окупацията на Виетнам 
се оказала скъпа и нерентабилна, но 
императорът заложил своя престиж в 
удържането на юга и нямал намерение 
да отстъпи.5 Освен това Виетнам оси-
гурявал така нужния дървен матери-
ал за изграждане на огромната флота, 
която Юнлъ изпратил през океаните, 
начело на своя доверен слуга Джън 
Хъ. Съкровищната флота, както била 
наречена, кръстосала Индийския оке-
ан, натоварена с богати дарове от раз-
лични владетели от Занзибар на запад 
до Тернате в Молукските острови на 
изток. Престижът на империята нара-
ствал сериозно за сметка на свиващата 
й се хазна. Същевременно виетнамци-
те, подложени на дискриминация, по-
добна на тази, която китайците търпе-
ли от монголите, се вдигнали на бунт, 
водени от аристократа Ле Лой, който 
успял да спечели някои от големите 
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виетнамски фамилии на своя страна. 
Войната във Виетнам се проточила, а 
заедно с това се засилил и натискът 
върху хазната, която трябвало да из-
държа голяма (поне 100 000 души) 
армия, разположена на над 2000 ки-
лометра от снабдителния център на 
империята – Пекин. Когато Юнлъ ум-
рял през 1424 г., войната във Виетнам 
била изцедила имперската хазна и 
следващите императори – Хунси (Чжу 
Гаочи 1424-1425 г.) и Сюанде (Чжу 
Чжанцзи 1425-1435 г.)  започнали да 

търсят начини да излязат от обрече-
ния конфликт. В крайна сметка, през 
1427 г. бил подписан мир – Ле Лой 
бил признат за суверен владетел на 
Дай Виет, което било сериозен пробив 
в концепцията за монархична доми-
нация на китайския император над 
всички негови съседи. Контрибуции-
те, които Дай Виет трябвало да изпла-
ща не могли да уравновесят загубата 
на престиж, пари и войници, които  
били хвърлени в южната кампания.
Смъртта на Сюанде се оказала сигнал 
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за нов изблик на недоволство. Племен-
ните вождове в провинция Юнан се 
разбунтували срещу продължаващата 
китайска колонизация и се обединили 
около тайският боен водач Си Рен Фа, 
който изградил стабилна база в север-
на Бирма и оттам подел поредица от 
разорителни кампании на китайска 
територия. Армиите, изпратени срещу 
Си Рен Фа постигнали частичен успех 
и често ставали жертви на партизан-
ската война, която тайландците копи-
рали от Дай Виет. В крайна сметка Си 
Рен бил победен, а синът му, останал 
без подкрепа от местните вождове, 
бил предаден. Въпреки това, кампа-
нията не донесла никакви финансови 
или териториални придобивки за Ки-
тай и завършила с ново пренапрягане 
на хазната и загубата на още войници.
Но най-голямото изпитание за динас-
тията Мин тепърва предстояло. След 
края на кампаниите в Юнан, импера-
торът, съветван от своите евнуси, лич-
но се заел с отбраната на крепостта 
Туму. Битката била изгубена и Чжен-
тун (Чжу Цичжен 1435-1449 г. и 1457-
1464 г.) бил пленен от монголите-ой-
рати. Това предизвикало династична 
криза, последвана от междуособици, 
които разтърсили Китай в продълже-
ние на седем години, Чжентун се за-
върнал в Китай през 1450 г. с благосло-

вията на монголите, което спокойно 
може да се тълкува като умел ход от 
страна на ойратите с цел дестабилизи-
ране на империята Мин. Чжентун бил 
поставен под домашен арест от брат си 
Чжу Циюй (император Джинтай 1449-
1457 г.). Последвал заговор, който през 
1457 г. довел до връщането на Чжентун 
на трона. Възстановеният император 
си избрал ново тронно име – Тяншун 
(Послушен към Небесата), но това не 
могло да заличи изгубения престиж на 
императорската институция, както и 
административните катаклизми, през 
които преминала страната. Тяншун 
отказал да застане начело на армии-
те си отново и по този начин поставил 
традиция, която щяла да се спазва до 
краха на династията Мин през XVII в. 
Всякаква мисъл за външна експанзия 
била забравена и Китай се затворил за 
околния свят, слагайки край на търго-
вията и откривателските експедиции.

Крахът – неизбежност и преодо-
ляване

Когато една огромна империя, с на-
селение, което надвишавало това на 
Европа, се окажела въвлечена в кон-
фронтации, продължаващи десетиле-
тия, ефектът върху нейната икономика 
и ресурси бил колосален. Империята 
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Мин била една от най-централизи-
раните държави на Новото Време и 
този факт имал двойствен ефект върху 
нейната военна ефективност. От една 
страна, армията от писари и чиновни-
ци разполагала с по-ясна представа 
от която и да е друга администрация 
за потенциала на империята. От дру-
га - свръхцентрализацията водела до 
бюрократизация на военното дело, 
забавяне в реакциите и цялостна тро-
мавост на имперската военна админи-
страция.
Цялата логистична система на Китай, 
подобно на Русия от времето на Петър 
I, била концентрирана около столица-
та Пекин. Следователно всяка армия, 
която трябвало да се изпрати на вой-
на първо се организирала в столицата, 
снабдявала се и едва след това поема-
ла в поход на стотици километри по 
различните фронтове. По-нататъшно-
то й снабдяване отново ставало чрез 
сложна система за транспортиране 
на припаси и муниции от Пекин към 
съответния фронт. И ако тази систе-
ма работела добре, когато военните 
действия се водели по северната гра-
ница на империята (разположена на 
няколкостотин километра от Пекин-
бел.авт.), войните в Бирма и Виетнам 
се превръщали в логистична катастро-
фа. Изпращането на храна, муниции 

и барут за армиите, опериращи на над 
2000 километра от столицата било 
задача, с която никоя администра-
ция от XV век не можела да се спра-
ви адекватно. И тук трябва да отда-
дем заслуженото на китайците, които 
се справяли учудващо добре предвид 
огромните географски и администра-
тивни пречки, с които трябвало да се 
борят. Въпреки множеството неудачи 
и проблеми, армиите все пак успявали 
да провеждат кампании и да печелят 
победи срещу врагове, които се снаб-
дявали на собствена територия и при 
подкрепата на местното население.
Паралелно с логистичните пробле-
ми китайците трябвало да се борят 
и с пречките, налагани от човешкия 
фактор. Голяма част от войниците, 
които се използвали в кампаниите, 
не били професионалисти, а селяни, 
мобилизирани от различни краища 
на огромната империя. Тези хора пре-
минавали някаква форма на бойна 
подготовка, но в общи линии не били 
готови за реалностите, които ги очак-
вали на бойното поле. Отделно от това 
голяма част от китайците живеели в 
климатични зони, подобни на умере-
ноконтиненталния климат в Европа, 
докато военните действия се водели 
в тропичен и субтропичен климат, в 
рамките на който и флората и фауната 
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били доста по-различни от тези в цен-
трален Китай. В допълнение индоки-
тайските джунгли били развъдник за 
най-разнообразни тропически забо-
лявания, срещу които средностатисти-
ческият китайски войник нямал ника-
къв имунитет. Употребата на местни 
храни и продукти като заместител на 
липсващи доставки от Китай немину-
емо водело до хранителни проблеми, 
които можели да отнемат живота на 
множество войници или най-малкото 
да предизвикат епидемии от дизен-
терия. Освен това самите хранител-
ни продукти, внасяни от Китай, били 
трудни за консервиране в различни-
те климатични условия. Например 
можем да предположим, че свинско-
то месо се разваляло лесно в по-топ-
лите южни провинции, което водело 
до скорбут и хранително отравяне. 
Питейната вода също била проблем, 
предвид огромната численост на кон-
тингентите, които трябвало да бъдат 
снабдявани.
Ето защо не е учудващо, че войници-
те умирали с хиляди и контингентите 
се нуждаели от постоянни подкрепле-
ния. Този постоянен прилив на ново-
бранци от своя страна оказвал тежко 
влияние върху китайските провин-
ции, които и без това били притиснати 
от нуждата за производство на огро-

мни количества храна, както и от при-
нудителния труд, който бил свързан 
с поддържане на сложната напоител-
на система на страната, както и стро-
ежите на имперските проекти като, 
например, Великият канал и постоян-
ното поправяне на Китайската стена. 
Подобен колосален разход на човеш-
ка сила оказвал сериозен натиск вър-
ху стабилността в страната и бил един 
от основните фактори за зараждане на 
социално напрежение, избухването на 
бунтове и съпротивата срещу централ-
ната администрация. Не е изненад-
ващо, че именно след 1430 г. Култът 
на Белия лотос (другото название на 
„Червените кърпи” - бел. ред) се въз-
родил с нова сила, но този път не бил 
насочен срещу външни завоеватели, 
а срещу китайската династия. Съще-
временно редица управители на про-
винции се опитали да наложат почти 
самостоятелна власт над подопечните 
си територии, с което Пекин трябвало 
да се справи бързо, с цел да предотвра-
ти евентуална гражданска война.
Ситуацията изглежда доста критич-
на и наистина е изненадващо, че една 
държава можела да се изправи пред 
толкова много проблеми, без да кола-
бира. Факт е, че нито една европейска 
монархия от този период не би могла 
да се справи с подобно напрежение, 
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въпреки че дори Франция (която била 
най-богатата и гъстонаселена държава 
в Стария свят – бел. авт.) била около 6 
пъти по-малка като население и бли-
зо 20 пъти – като територия6 и труд-
но можела да се окаже въвлечена във 
война на такива огромни разстояния. 
Всъщност първият голям конфликт, в 
който европейските държави изпра-
щали армии с размерите на китайски-
те във Виетнам на над 2000 км извън 
собствената си територия била Първа-
та Световна война!

Таблица – Съпоставка на основните 
европейски сили и Китай в периода 
1400 - 1450 г.

В отговор на множеството предизви-
кателства китайската държавна ма-

шина разработила поредица от мерки, 
с които да преодолее проблемите. На 
първо място, имперските мандарини 
се стремели да използват максимално 
добре дипломацията и поредицата от 
съюзи и клетви, с които съседите на 
Китай били обвързани спрямо Пекин. 
По време на конфликтите в Бирма и 
Виетнам Пекин се опитал да изиска от 
своите васали в тези региони да под-
крепят китайските действия за сметка 
на местните опоненти на Поднебес-
ната империя. В борбата с Ле Лой ки-

тайците преговаряли с бойни водачи 
и благородници в Лаос, докато побе-
дата в Бирма била постигната не със 
силата на оръжието, а с привличането 
на бившите поддръжници на Си Рен 
Фа, които предали сина му и прекра-

Държава Приблизителна 
площ (към 

1400г., в км²)

Приблизително 
население (към 

1400г.)

Максимална 
армия в една 

кампания

Най-
отдалечен 

фронт в км
Китай 6 500 000 66 660 000 215 000 2330
Франция 350 000 11 000 000  20 000 500
Англия 130 000 2 500 000  8 000 440
О с м а н с к а 
империя

300 000 5-6 000 000  25 000 750

Московска Рус 430 000 10 000 0007  25 000 730
Таблица – Съпоставка на основните европейски сили и Китай в периода

 1400-1450 г.
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тили набезите на китайска територия. 
Престижът, на който се радвала динас-
тията Мин в началото на XV век, бил 
огромен. Богатството, мощта и потен-
циалът на империята лесно впечатля-
вали съседите й, които й отстъпвали 
на технологично ниво, развитие на ад-
министрацията и размера на военната 
сила. Не бива да забравяме, че Китай, 
макар и управляван от различни ди-
настии, не спирал да съществува вече 
над петнадесет века и присъствието му 
на политическата карта на Азия било 
еквивалентно на позицията на Хима-
лаите на географската.
Във военно-техническо отношение 
китайците разполагали с предимство-
то на огнестрелните оръжия8, океан-
ската флота и несравнимото укрепи-
телно дело. Това била империя, която 
трудно можела да бъде покорена. 
Слабостта на китайската военна мощ 
обаче се проявява, когато става дума 
за офанзива. Крепостите били впечат-
ляващи, но те пазели Китай и играели 
твърде малка роля, когато трябвало 
да се щурмуват джунглите на Бирма и 
Тайланд. Огнестрелните оръжия, ма-
кар и важни, били статични и служе-
ли най-вече за обсада. Във Виетнам и 
Бирма крепостите за превземане били 
малко и китайците лесно ги подчини-
ли. Партизанската война в джунглата 

била от съвсем друго естество и в този 
случай оръдията били безполезни. Съ-
щевременно китайските мускети били 
добро средство за водене на открит бой 
в умерените ширини и степите на Из-
точен Сибир, но във влажните джунг-
ли на тропически Индокитай барутът 
бил на практика безполезен. По този 
начин цялостното техническо превъз-
ходство на Поднебесната империя се 
свеждало до нула по отношение на ин-
докитайските опоненти. Океанската 
флота на Пекин била впечатляваща, 
но операциите, които се водели, били 
изцяло сухопътни и освен евентуал-
ното снабдяване по вода на армиите, 
флотът оставал като цяло безполе-
зен. Докато морето било под китай-
ски контрол, основните виетнамски 
пристанища можели да бъдат удър-
жани, но без хинтерланда им (и при 
негативното отношение на местното 
население), подобна окупация става-
ла безполезна. Единственият шанс на 
китайците било нанасяне на решител-
но поражение на вражеските сили. Ле 
Лой се оказал достатъчно хитър, за да 
избегне подобен изход и през първите 
осем години от своя бунт виетнамци-
те водели партизанска война, докато 
водачът им бавно изграждал своята 
армия, обучавал я и набирал нови и 
нови сили. Така, когато през 1427 г. 
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най-сетне се стигнало до открит сблъ-
сък, се оказало, че виетнамците пре-
възхождали врага си трикратно, без 
да му отстъпват по опит и въоръже-

ние. Китайските армии, от своя стра-
на, били съставени до голяма степен 
от зле мотивирани селяни-новобран-
ци, които заменили постоянно топя-
щия се контингент опитни войници, 
които започнали кампанията в 1418 
г. Не бива да ни изненадва това, че на 
свой терен, при числено и качествено 
превъзходство, Ле Лой излязъл побе-
дител от конфликта.

Джунглите на Индокитай остават 
един от най-тежките терени за во-
дене на война и през XX век, както се 
убеждават САЩ

От друга страна, в Бирма ситуацията 
се развила по друг сценарий. Въпреки 
пораженията, които Си Рен Фа нане-
съл на китайците, в откритите сраже-
ния имперските армии успели да пре-
кършат вражеската съпротива. Това се 
дължало до голяма степен на факта, че 
Си Рен разчитал изключително на еле-
мента на изненадата, без, по подобие 
на Ле Лой, да изгради една постоянна 
армия. В това отношение характерът 
на тайландските племенни структу-
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ри имал своята роля. Докато Ле Лой 
надграждал върху традицията на ве-
ковната виетнамска монархия, която 
била покорена едва десетилетие преди 
бунта му, Си Рен Фа трябвало да обе-
динява бойни вождове, които от поко-
ления воювали помежду си и никога 
дотогава не познавали политическото 
обединение. Освен това, за разлика 
от виетнамците, част от тайландските 
кланове в централен Индокитай оста-
нали верни на съюза си с Пекин и от-
казали да подкрепят Си Рен.
Слабостта на китайските армии в този 
случай била свързана с невъзможност-
та да се завладеят вражеските опорни 
пунктове, които (освен че били скри-
ти в джунглите), били разположени 
по високите планински била на Бир-
ма и северен Тайланд. В подобен те-
рен придвижването на големи армии 
и обсадна техника било мъчно пости-
жимо. Така се стигало до ситуация, в 
която китайците успявали да отразят 
вражеските набези, но не и да нане-
сат окончателен удар на врага. Пора-
ди тази причина кампаниите в Бирма 
продължили повече от десетилетие, 
ангажирайки големи китайски кон-
тингенти, което се оказало тежко бре-
ме за имперската хазна.
Ако краткият анализ, направен до тук, 
се съпостави с писанията на Сун Дзъ, 

съставени седемнадесет века по-рано, 
става ясно, че още преди Христа ки-
тайските пълководци добре разбирали 
преимуществата и ограниченията на 
военната мощ на Поднебесната импе-
рия. Сун Дзъ ненапразно съветва да се 
пестят силите на държавата, да се тър-
си кратка кампания, която да завърши 
с решителен удар върху противника. 
Според великия теоретик на китай-
ското военно дело кратката лоша вой-
на била по-добра от дългата, но добре 
водена. Сун Дзъ предупреждава, че 
една дълга война ще изцеди хазната 
и ще доведе до сериозни смутове сред 
собственото население. Когато бойно-
то поле и противникът предполагат 
прекалено голямо съсредоточаване на 
ресурси, теоретикът съветва да се из-
бягва конфронтация, да се търсят дру-
ги пътища и да се изчака внимателно 
удобен момент, в който врагът да бъде 
ударен изненадващо.
Защо тогава Китай влиза в поредица 
от десетилетни войни без изглед за ре-
шителна победа? Не са ли чели китай-
ците собствените си трактати? Това са 
въпросите, които всеки здравомислещ 
човек си задава на този етап. Истината 
е, че причините са множество и няма 
как да бъде даден еднозначен отго-
вор. От една страна, командването на 
армиите се поверявало на дворцовите 
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евнуси от личната свита на китайския 
император. Докато тези мъже били 
несъмнено умели в придворните вой-
ни, познанията им за полевите военни 
кампании по границите на Китай били 
относително скромни. Тъй като пози-
цията им се крепяла на благоволение-
то на императора и близостта им до 
него, евнусите-пълководци не можели 
да си позволят за дълго да отсъстват от 
Двора. Поради тази причина те често 
се хвърляли в зле премислени офан-
зиви, които коствали живота на хиля-
ди войници и предрешавали изхода 
на цели кампании. Това се случило 
и в Бирма и във Виетнам на няколко 
пъти. Същевременно противниковите 
лобита в Двора се борели срещу поле-
вите генерали, чийто евентуален прес-
тиж веднага се отразявал на слож-
ната имперска придворна политика. 
Едни евнуси били заменяни с други 
при първия провал, което пречело на 
командирите да си създадат една по-
добра и по-постоянна представа за те-
атъра на бойните действия. Генерали-
те-евнуси се сменяли почти ежегодно, 
като понякога някои се връщали за 
нов команден мандат, само за да бъдат 
отстранени повторно.
Но да се стоварва цялата вина вър-
ху евнусите би било погрешно. Както 
вече споменахме, запазването на им-

ператорския престиж било изключи-
телно важно за владетелите и те не 
можели да рискуват току-така да се 
оттеглят от конфронтации, още пове-
че че за владетелите Мин Виетнам и 
Бирма се смятали за част от китайски-
те земи и, следователно, отстъпването 
им можело да доведе до опасно спа-
дане на престижа, което обикновено-
то население да свърже с отслабнала-
та божествена подкрепа. Това от своя 
страна щяло да се окаже сигнал за 
гражданска война и бунтове из цялата 
страна. Паралелно с това вътрешните 
междуособици в самата династия доп-
ринасяли за нестабилността на импе-
рията. Местни управители, роднини 
на владетеля, се вдигали на бунт – 
прецедент, зададен още от Юнлъ през 
1402 г. По този начин Пекин трябвало 
да пренасочва значителни ресурси от 
фронтовата линия за потушаване на 
вътрешните междуособици, както и 
на селските бунтове и Култа на Белия 
лотос.
Същевременно северната граница 
със степното море, контролирано от 
монголите, се нуждаела от постоянна 
охрана и голяма част от имперските 
професионални гарнизони и артиле-
рийския арсенал били концентрирани 
по отбранителната линия от фортове 
по граница с номадите. Заплахата от 
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инвазии от север останала постоян-
на през цялата епоха Мин и, в крайна 
сметка, именно номадите-джурчени 
донесли гибелта на династията през 
XVII в.

Заключение

Когато погледнем цялостното военно 
и икономическо напрежение, на което 
бил подложен Китай през първата по-
ловина на XV век, не бива да ни изне-
надва факта, че след 1430 г. започнало 
постепенното затваряне на страната 
за външния свят. Отказа от офанзив-
ни кампании бил съчетан с изоставя-
нето на океанската флота след смъртта 
на Джън Хъ през 1433 г. Провалът на 
войната във Виетнам, изтощителните 
кампании в Бирма и поражението от 
ойратите на север закрепили схваща-
нето, че Китай трябвало да се прибе-
ре в едни по-лесно защитими граници 
и максимално да ограничи вредно-
то външно влияние в страната, чий-
то културни измерения можели да се 
окажат негативен стимул за  местното 
население, което и без това се бунту-
вало често. В този смисъл разпростра-
няването на нови религиозни и соци-
ални идеи било повече от нежелано от 
страна на имперската администрация. 
Затварянето на границите и огранича-

ването на чужденците било средството 
за прекратяване на подобни културни 
„инвазии” и се оказало успешен метод 
за каптивиране на многомилионното 
население и, в крайна сметка, дове-
ло да създаване на така необходимо-
то вътрешно спокойствие, макар и на 
цената на известно технологично изо-
ставане.9 В този смисъл термини като 
„назадничавост” и „изостаналост” 
трябва да се използват доста предпаз-
ливо. Факт е, че Китай се затворил за 
света, но също така е факт, че Мин се 
справили с гигантско икономическо, 
политическо и военно предизвикател-
ство, което не било по силите на нито 
една друга държава в тогавашния свят.
Логистичните проблеми, неудачите 
в командването и пораженията в ня-
кои от кампаниите създават погрешно 
впечатление относно реалната воен-
на мощ на Китай. Когато оценяваме 
способността на една държава да води 
офанзивни операции, не бива да за-
бравяме икономическите и географ-
ски фактори, които влияят на подобна 
агресивна политика. Техническите ас-
пекти на китайското военно дело сами 
по себе си не са достатъчни, за да да-
дат изчерпателен отговор на всички 
въпроси, които кампаниите в Бирма 
и Виетнам повдигат. Същевременно 
не можем да не се удивим от факта, че 
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четири века преди Първата Световна 
война, без да се познава двигателят с 
вътрешно горене, съвременните фло-
ти и авиация, както и телеграфа и же-
лезопътния транспорт, Китай успява, 
макар и с относителен успех, да води 
война на огромно разстояние от свои-
те снабдителни и мобилизационни 
центрове.
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1. В Китай, както и в Япония, импера-
торите имат две имена – едно рожде-
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а годините на управлението им се да-
тират пак според това име. Например 
година 12 от периода/управлението на 
император Хуну
2. Провинция Юнан се намира в юго-
западната част на Китай и днес е гра-
нична зона с Бирма, Лаос и Виетнам.
3. Титлата, използвана от корейците 
е „уан” и се превежда най-общо като 
„крал”. Въпреки това приравняване-
то на владетелски титли без оглед на 
различието в традициите и културите 
трябва да се върши само най-услов-
но, тъй като всяка специфична титла 
е натоварена с определено значение. 
В рамките на статията съм предпочел 
за по-голямо удобство да използвам 
„западните” названия на съответните 
владетелски позиции.
4. Реално титлата е „януан” т.е. принц 
на Ян. Ян било древно царство в се-
вероизточен Кирай със столица Янзи 
(Пекин). В случая „уан” се превежда 
като “принц”, а не като „крал”, защо-
то става въпрос за „губернаторска” по-

зиция, а не за владеене на автономна 
държава. Виж Бележка 3
5. Когато става въпрос за 15-ти век, и 
по-специално за Китай, престижът на 
владетеля бил изключително важен. 
Противно на макиавелианските пове-
ли, запазването на престижа на един 
владетел било от особено значение за 
всеки управляващ. Престижът отразя-
вал доверието и вярата на поданици-
те, както и респекта, който владетелят 
внушавал на съседите си. По-голям 
престиж означавал по-голяма стабил-
ност и по-високо международно поло-
жение. Когато става дума за източни-
те монархии, където владетелят бил и 
божество, престижът придобвал още 
по-висока стойност. Нещо повече, Не-
бесният мандат, свързан с доверието 
на боговете бил неразривно свързан 
с престижа на монарха. Да загубиш 
престиж означавало да загубиш бла-
горазположението на боговете.
6. Площта на кралство Франция към 
1400 г. била около 350 000 км²  при 

http://nauka.bg
http://www.gofundme.com/yf7f7f7g


936  Българска наука, лято 2015 г.

население от около 11 000 000 души. 
За сравнение, площта на Империята 
Мин била около 6 500 000 км² при 
население 66 660 000 души. Виж Таб-
лицата в текста.
7Цифрата вероятно се отнася до цяла-
та руска територия, а не само за Мос-
ковска Рус.
8Доколко китайските огнестрелни 
оръжия превъзхождали виетнамските 
все още е въпрос на сериозен истори-
чески дебат. Въпреки това можем да 
предположим, че китайците имали 
ако не качествено, то поне количестве-
но превъзходство по отношение на ог-
нестрелните оръжия. Така, например, 
през 1406 г., китайските войски, кои-
то започнали окупацията на Дай Виет 
включвали около 21 000 войници, въ-
оръжени с “шенджъ чон”, което пред-
ставлява вид ръчно огнестрелно оръ-
жие, вероятно подобно на аркебузата. 
Подобно количество стрелци в Европа 
се достига едва през втората половина 

на XVI век.
9Не бива да се подценява техниче-
ското изоставане на империята Мин 
на фона на европейските монархии. 
Така, например, през 1535 г. китай-
ската брегова флота нанесла съкру-
шително поражение на португалската 
флотилия в Жълто море. Това било и 
първото поражение за португалците 
след влизането им в Индийския оке-
ан през 1498 г. Освен това след 1540 
г., китайците наемали португалски 
майстори оръжейници, за да подобрят 
собствения си артилерийски парк с 
цел по-добрата защита на границите. 
Тези взаимоотношения се огранича-
вали строго чрез поредица от патенти 
и привилегии, като на португалците 
било изрично забранено да комуни-
кират с китайското население, а търго-
вията минавала през ръцете на адми-
нистрацията.
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Историята на град Добрич е по-
тънала в гъста мъгла. Малко са 
градовете в България, с толко-

ва тайнствена и неизвестна ранна ис-
тория. Местността е много благопри-
ятна като климат и като плодородна 
земя, която е удобна за развитие на 
земеделие, скотовъдство, лозарство, 
риболовство, пчеларство, каменар-
ство и други занаяти, които са се уп-
ражнявали от най-ранни времена. За 
местността се споменава още от Херо-
дот, но той не дава точни сведения за 
градове и хора. В Добруджа са намере-
ни следи от праисторически човек и 
по цялата област има следи от засел-
вания и опустошения. До Добрич в ре-
гиона на с. Стожер са намерени зъби 
и кости от мамут датиращи от епоха-
та на средния палеолит, керамични 
фрагменти и каменни брадвички от 
новокаменната епоха (край селата 
Гурково и Горица). Тъй като земята е 
много плодородна и богата на ресур-
си, то районът е лесно проходим и чес-
то е бил обект на набези и опустоше-
ния. Градският живот в местността не 
е могъл да се застои трайно, тъй като 
това зависи изцяло от политическо-
то положение и войните, които води-
ла държавата собственик на региона. 
Има сведения даващи ни информа-
ция от румънски археолози направи-

ли разкопки през 1914 г. и 1924-1949 
г. в местността. Сведения и матери-
алите открити от наши археолози ни 
дават информация за града и региона. 
Направени са разкопки в град До-
брич през 1963-1965 г. (История на 
град Толбухин, Любка Бобчева, На-
ука и изкуство – София, 1968 г.), на 
който са открити останки от ста-
ри строежи, доказателство за жи-
вот още от античността е римска-
та баня и други обществени сгради. 
От различни източници ние разбира-
ме, че през тези земи са минали траки, 
елини и скити до началото на IV в. пр. 
Хр. От този момент местността се е на-
ричала “Малка скития”, като “Голяма 
скития” е областта в Южна Русия, от 
където идват и скитите.
Според Херодот през 512 г. пр. Хр. цар 
Дарий Хистапс (бащата на Дарий I) 
поел неуспешен военен поход за зав-
ладяването на скитите. Със скитите 
са воювали както Филип II така и си-
нът му Александър Македонски, но 
чак след смъртта им македонците ус-
пели да ги завладеят. Бил разрушен 
градът Калатис (Мангалия, в днешна 
Румъния). През следващите няколко 
века през тези земи минали няколко 
германски племена от изток на запад. 
След няколкократни гонения на гер-
мански племена от римски войски и 

Хаджиоглу Пазарджик
Автори: Петър Теодосиев, Росен Теодосиев
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местно население през I в. пр. Хр. рим-
ляните трайно се установяват в Добру-
джа и я превръщат в една от провин-
циите си. По това време се настаняват 
римски колонии и се издигат редица 
римски селища. По известни от тях 
са: Дорусторум, Троезмис, Диногеция, 
Рибиум. Според румънски археолози 
на територията на днешният град До-
брич или по околностите му се е на-
мирал античният град Залдепа. Све-
денията за града обаче изчезват още 
в първите години на царуването на 
византийският император Маврикий 
(П. Мутафчиев, Съдбите на среднове-
ковният Дрестър, Сб. Силистра и Доб-
руджа. Научно-културни изследвания 
кн. I, София, 1927, с 110). В. Бешлиев 
споменава в тори район изчезналият 
град Пистос, но реално няма доста-
тъчно археологически останки и до-
казателства за подобни твърдения. 
Бурната политика на територията е 
прекъснала живота по тези земи мно-
гократно и въпреки крайно благопри-
ятните условия за живот в Добруджа, 
тя е оставена без трайно население. 
Така наречените „Велики преселения 
на народите” окончателно слагат край 
на римската колонизация и прогрес в 
Добруджа за няколко века. Има сведе-
ния, че преди да дойдат на тази тери-
тория българите славяни са се устано-

вили и са живеели по тези земи. Има 
открити славянски керамики, даващи 
ни право да смятаме за живота им по 
тези земи.
След завладяването на цяла Добруджа 
от българите и установяване трайно 
на Балканския полуостров няколко 
столетия местността остава необезпо-
коявана от чужди племена и народи. 
Нямаме много сведения за градът, но 
в „Христоматия по история на Бълга-
рия” от 1978 г. от В. Гюзелев и П. Петров 
давайки ни откъс от „Български апок-
рифен летопис от XI в. (стр. 439-443) 
от „Видение Исаево” преведено от Ив. 
Дуйчев ние четем следният текст „V. И 
след смъртта на царя Изот пак прие 
българското царство син му Борис и 
бе благочестив и много блаоверен. И 
този цар покръсти цялата Българ-
ска земя и създаде черкви по българ-
ската земя и на река Брегалница, и 
там прие царството. На Овче поле 
създаде бели черкви и отиде на До-
брич и там завърши своя живот. И 
Царува 16 години, без да има грях, ни 
жена. И бе благословено царството 
му, и почина с мир в господа.”.
От следният текст ние заключваме, че 
„Овче поле” е така наречената Добру-
джа и на нейната територия е имало 
манастири, като и до днес са останали 
скалните манастири край Русе. инте-
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ресно е използването тук на „Добрич”, 
тъй като нямаме оригинала, за да срав-
ним с превода истинското наименова-
ние, което е използвано ние приемаме 
това за вярно.
Първите сведения, които намираме за 
Добруджа след този откъс са за напа-
денията на маджарите през 895 г. Те 
навлизат в Добруджа като съюзник на 
Византия във войните срещу цар Си-
меон.
През 1050 г. от север нахлули пече-
нези и узи, които били разбити от 
византийците на юг от Добруджа. По 
късно отново в тези райони се поя-
вили печенези, като скотовъдци, но 
се претопили с местното население. 
От земите на днешна Румъния и Ун-
гария придошли кумани от тюркски 
произход са слезли в земите на Добру-
джа към края на XI в. и началото на 
XII в. Те попаднали в българските вла-

дения и приели християнството.
След нападението на татарите в Доб-
руджа се споменава за „пастира” 
Ивайло, които е станал цар на бълга-
рите, но самата информация за тези 
събития е много оскъдна и спорна. 
През годините видни историци из-
лизат с различни тези по въпроса, но 
тук няма да засягаме отделните глед-
ни точни по въпроса с „цар Ивайло”, а 
нужните факти, които ще използваме 
са нападенията на татарите през XIII в. 
От тези събития на сетне ние свърз-
ваме историческите събития изцяло с 
идването на османските турци. През 
XIV в. днешен Добрич е попадал в те-
риторията на Иван Шишман. В книга-
та „Книга за описанието на света” на 
Мехмед Нешри в която се описва тур-
ската история от края на XV в. той дава 
важни сведения за българо-турските 
отношения през втората половина на 
XIV в. В тази негова история той спо-
менава Добрич като една от крепости-
те на Иван Шишман и когато пашата 
завзел Шумен и е тръгнал към Добрич 
то „неверници”, както той ги описва са 
излезли и му връчили ключът на кре-
постта.
Има сведения за по-ранна колониза-
ция по земите на Добруджа от тюрк-
ско население с мюсюлманско само-
съзнание. Тези предположения се 

Надпис на турска чешма от XVII в
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правят на базата на откритият надпис 
на джамията при с. Жегларци, който 
се датира от изследователите от 698 
г. от хиджра, т. е. от 1298-1299 г. ( П. 
Миятев, Египиграфски проучвания на 
паметници с арабско писмо в Бълга-
рия, сп. Археология г. IV (1962), кн. 1, 
с. 68-69). Тук може да има разногла-
сия по отношение на датировката и 
дали е разчетена годината правилно, 
тъй като големият пътешественик и 
османски историк Евлия Челеби отбе-
лязва, че колонизацията по тези земи 
се извършва от „Илдъръм Баязид” (Ба-
язид I (1389-1403).
Тъй като не ни е работа да поставяме 
заключения в историческите събития, 
които не са ни ясни, ще оставим тази 
работа на истинските историци и ще 
се задоволим с фактите, които разпо-
лагаме.
За възникването на града Хаджиоглу 
Пазарджик Л. Бобчева свързва с ко-
лонизацията на Добруджа. Тя свързва 
тюркските номадските народи, кои-
то са преселени по Добруджански-
те земи, които често пъти отсядали 
за дълго или за постоянно на някое 
благоприятно място. Разпространена 
била практиката да се дават имена на 
тези създадени нови градове от име-
то на вожда предводител. Самото име 
„Хаджи-оглу” може да се приеме като 

име на вожда — предводителя създал 
на това място града.
За града от създаването му и за само-
то създаване не разполагаме с никак-
ви данни или нищо, което може да 
служи за достоверен източник. Като 
първоначални сведения и данни ние 
придобиваме от пътеписите на Евлия 
Челеби посетил града през февруари 
1653 г. В своите пътеписи, той казва, 
че градът е създаден от някой си „Ха-
джи-оглу” — един от военачалниците 
на Муса Челеби („челеби” се превеж-
да като „сир”, официално обръщение) 
син на Баязид.
Преди да засегнем другите легенди 
и предания за възникването на града 
ще дам един откъс от разказ на Йор-
дан Йовков „Добруджа някога” (www.
nauka.bg/a/добруджа-някога), където 
авторът разказва за едни отминали 
времена и за създаването на градът от 
село, а селото от ханчето на един тър-
говец.
„Чертата на делиорманските гори 
е достигала по на изток, отколко-
то е сега. Цялото поле около Добрич 
е било покрито с гора, остатък от 
която е гората Кьороолу на запад 
от града. Сред тая гора, до голям 
кръстопът, е стояло ханчето на ня-
кой си турчин хаджи Оглу. Тоя скро-
мен и самотен търговец е продавал 
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катран, въжа, готови оси и спици на 
минаващите кервани. И това място, 
където пътникът е намирал подслон 
и все е можал да намери и евтино да 
купи нещо, е добило широка извест-
ност, която тъй изразително се чув-
ствува в името му — Хаджиоглу Па-
зарджик. Това име е взело и селото, 
което се появило около ханчето на 
отшелника хаджи Оглу. Постепенно 
и бавно селото е расло и е станало 
град.
Но дълго време тоя град е бил неиз-
вестен, безцветен и тъмен. Защото 
и в турско време Добруджа е била 
почти също такава, както е в оная 
далечна епоха, когато през високи-
те треви е препускал хищният скит 
със запънат лък и с колчан стрели 
на гърба и когато римските часови 
с тежки стъпки са се разхождали по 
Траяновия вал, а върху крайбрежни-
те скали на Черно море е тъгувал 
Овидий, заточен в Томи.
Законите, които изменят поминъка 
на хората, са универсални за мно-
го страни. Скотовъдството беше 
инертна форма още от номадските 
времена. Вместо него скоро дойде зе-
меделието. И само в няколко десетки 
години Добруджа коренно се измени и 
се превърна в гъсто населен цветущ 
край. Неизвестният и беден градец 

Хаджиоглу Пазарджик стана богат 
и хубав град — Добрич.”
Този вариант на търговеца основал 
града според Л. Бобчева е тръгнал от 
Феликс Каниц, който е записал в своя-
та „Danau Bulgarien und der Balkan” 
точно този вариант на историята и 
тя се е разпространила сред всички 
описания на географско-историче-
ската ни литература. Отделни автори 
развиват тази „история” и я описват 
подробно, както с примера на Йордан 
Йовков, където той се спуска в един 
разказ, където всичко изглежда мно-
го „правдоподобно”, както той се из-
разява сам в творбата си. Тук ние ако 
трябва да правим исторически анализ 
на достоверността, то ние би трябва-
ло да подложим всичко на съмнение, 
тъй като няма исторически и археоло-
гически доказателства за написаното. 
Има много голяма историческа после-
дователност, която можем да приемем 
за правдоподобна имайки предвид 
развитието на местността във време-
то. Както всеки един град в Османска-
та империя е имал демографски срив 
след завземането от българските царе. 
След това с течение на годините бъл-
гарското население се увеличава тъй 
като трябва да се обработва земя и да 
се плащат високи данъци. С тези те-
чения самото общество започва да се 
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увеличава и да увеличава своята про-
изводителност, като от това печелят и 
се развиват самите градове. В градове-
те се развива добра търговия и зана-
яти, които допринасят допълнително 
за пазарната търговия на града и съ-
ответно за неговото развитие. С име-
то „Пазарджик” се наименуват пазар-
ните средища, които са се развили от 
пазарите и средищата за търговия. В 
случая можем да приемем, че Хаджи-
оглу Пазарджик е бил средищен град, 
където от различни села са се среща-
ли да разменят и продават различни 
стоки. От малко пазарно средище то 
с демографския процес както и много 
други градове в Османската империя 
то и днешен Добрич се е развил по-
степенно и се е превърнал в център на 
Добруджа.
Историческите сведения дават да 
предполагаме, че градът е основан от 
края на XIV до към началото на XV в., 
което ни води до разсъждението, че в 
този период българската власт не съ-
ществува, а османската тепърва слага 
своите основи на държавност. В гео-
графските характеристики на тери-
торията, която е завзела османската 
империя, то Добруджа си остава гра-
нична зона и удобна за грабители и 
опустошителни нашествия. Трудно е 
да предположим, че в една не сигур-

на администрация сам търговец би 
тръгнал да основава град и да забога-
тее в едни не толкова сигурни времена 
в една не толкова сигурна територия. 
Има сведения за земи след идването 
на османците, които са пустеели по 
над 100 години и после са вторични 
заселвани. Възможно е Добруджа да е 
една от тези земи, тъй като до XIX в., 
a и дори след това земята е собстве-
ност масово на турци. Тези изводи ни 
карат да смятаме, че второстепенното 
заселване е било предимно от турци. 
Тук можем много да развием въобра-
жението си да поставим различни сце-
нария за случилото се по онова време, 
но реално фактите както и различните 
разкази не ни дават ясна представа за 
създаването и трансформацията, коя-
то е довела до появяването на града. 
В историческите предположения на-
писаните от Евлия Челеби „данни”, че 
основателят на града Хаджиоглу бил 
„водач на храбреци” и е бил един от 
„емирите” на Муса Челеби ни дава ос-
нование сериозно да погледнем исто-
рическите факти.
За да не навлизаме сериозно в дебри-
те на историческото моделиране ще 
заключим, че има различни предло-
жения и различни историци застават 
зад различни позиции по отношение-
то на основаването и основателят на 
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града. По всичко личи, че има доста-
тъчно твърдения и изложени факти от 
различни историци, пътешественици 
и археологически открития, които да 
раждат много теории различни една 
от друга за един тъмен забулен в мъг-
ла период на Добруджа и днешният 
град Добрич.
До 1396 година околностите на днеш-
ният град Добрич и самият град са 
гранична зона с Влашкото княжество. 
След битката близо до Никопол през 
1396 г. в която се включили войски 
от западна Европа и дори кръстоно-
сци, в която претърпели поражение 
Европа загубила всякаква надежда за 
Константинопол и земите от балкан-
ския полуостров. Цели 480 години 
османците владеели цяла Добруджа. 
Не след дълго от Никополската битка 
има междуособици в Османската дър-
жава. Синовете на Баязид I се разбун-
туват, това не би имало голямо значе-
ние за настоящото изследване, ако не 
засягаха точно Североизточна Бълга-
рия и Южна Добруджа. Муса получил 
голяма подкрепа от свободното огузко 
население на територията на днешна 
Добруджа и седнал на престола през 
1410 г. През 1413 г. бива свален от 
Мегмед Челеби.
След години Муса отново се връща в 
Южна Добруджа, за да търси подкре-

па, но е заловен и осъден на смърт. 
Следващите големи раздвижвания по 
тези земи са продиктувани от походът 
на кръстоносните войски на полско-
унгарския крал Владимир Варненчик 
и унгарския пълководец Ян Хуниади 
през 1444 г. когато поредният опит 
да се изтласкат османците от Европа 
пропада. Полско — унгарският крал 
Владислав III Варненчик от династия-
та Ягело умира край Варна само на 20 
години в опит да победи османците и 
да освободи Йерусалим.
На следващата година друг „кръсто-
носен” поход на чело, на който седял 
Жофроа дьо Тоази и сеньор Ваврин 
от Черно море те навлизат и опусто-
шават това, което е останало от Доб-
руджа и се насочват към Никопол. 
От тези опустошителни войни и съ-
бития територията на днешният град 
Добрич се описва като „пустиня”. 
Османците се справят с проблемите по 
Южна Добруджа и подчиняват напъл-
но Влахия, те продължават към Мол-
дова, където са спрени от войводата 
Влад IV и в последствие от Стефан Ве-
лики.
Вече съществуващият град Хаджиоглу 
Пазарджик не само поел опустоши-
телните последствия от войните, но 
се превърнал във важна част от ин-
фраструктурата през която минавали 
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войските на османците, търговците, 
куриери и пътници. Той се превърнал 
в пътна станция (мензил), важна част 
от инфраструктурата на османската 
държава в онези години на войни от 
Дунав на север. Тези фактори са ва-
жна част от развитието на града в ад-
министративен и търговски център. 
Първото споменаване на града Хад-
жиоглу Пазарджик прави полският 
посланик Отвиновски през лятото на 
1557 г., когато пътува за Цариград. 
Точно това, че градът се е превърнал 
в пътна станция ние получаваме тези 
исторически данни. Полският посла-
ник отбелязва в дневника си „на 4-ти 
август спахме в градеца Пазарджик” 
(Хр. Кесяков, Стари пътувания през 
България, Пер. сп. кн XXI-XXII, 1887, 
с. 369).

След няколко години през града ми-
нава друг полски посланик, който 
също дава много оскъдна информация 
за града, като само го споменава. Тези 
сведения ни дават право да смятаме, 
че градът се е превърнал във важна 
част от пътната мрежа, а щом са отся-
дали на подобно равнище пътници, то 
самият град е притежавал необходи-
мите сгради за целта.
Следващото споменаване на Хаджи-
оглу намираме в регистрите за адми-
нистративно деление, което водело 
сметката за ленните владения през 
XV в. В един от тези регистри се спо-
менава селото Хаджиоглу като при-
надлежащо към нахията Варна, а през 
XVI в. пак там „касабата Пазарджик”. 
Джелепкешаните били хора, които се 
задължавали да дават овце като данък 
за войската и за изхранването на гра-
довете на османската държава. През 
XVI в. са се водели списъци по имен-
но на всички джелепкешани, както и 
градовете и селата с бройката овце, 
които трябва да предаде. В един такъв 
списък от 1573 г. се отбелязва отново 
само с името „Пазарджик”, както го 
отбелязват и двамата полски послани-
ци, които са минали през града много 
по-рано. В този списък се казва, че от 
днешен Добрич има 32 джелепкеша-
ни, които дължали общо 1365 овце на Градът по време на Руско-турската война 1828
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държавата. Всички те били записани 
с турски имена, но интересното тук е, 
че 19 от тях са хаджии или синове на 
хаджии, с имена като Хаджи Исмаил 
Хадър, Хаджи Ибрахим Хадър шах и 
др. Можем дори да предположим, че 
допълнението „Хаджиоглу” към името 
на града идва от многото хаджии и във 
времето се запазило в тази си форма. 
Другото интересно, което намираме в 
тези списъци са изброени занаятчии 
със следните занаяти: табаци, шивачи, 
касапи, железари и др. Това говори за 
един добре развит град с голяма тър-
говия и богати хора.
Друг източник споменаващ днешен 
Добрич е ферман на султан Осман II 
от 8 мухарем 1030 (3.12.1620 г.), в кой-
то се казва, че селяните от село Кьос-

текчилер се оплакват. Фермана е ад-
ресиран към Хаджиоглу Пазарджик, 
което доказва статуса му на админи-
стративен център. Градът е включен 
във военната инфраструктура на ос-
манската държава, като част от хасо-
вете на силистренския санджак-бей. 
Хасовете са едри военноленни владе-
тели, носещи доход повече от 100 000 
акчета. Имаме сведения че през 1609 
г. хасовете на силистренски валия но-
сел доход 448 966 акчета.
За описанието на града през XVII в. 
ние черпим сведения от Мустафа бен 
Абдуллах, така нареченият Хаджи 
Калфа, но той ни дава твърде оскъд-
ни данни. Евлия Челеби ни запознава 
по подробно и описателно с тогаваш-
ният Хаджиоглу Пазарджик, като на 

Къща в Хаджиоглу Пазарджик от първата част на XIX в. г. 
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запазеният документ от 1620 г. Е. Че-
леби казва, че градът бил „една поч-
тена каза със степен триста”. От това 
ние разбираме, че кадията на града 
е получавал 300 акчета заплата на 
ден. Ако сравним това със заплатата 
на най-големите административни 
центрове на империята по онова вре-
ме Цариград, Охрид и Бурса, където 
кадиите са взимали по 500 акчета на 
ден, то можем да придобием предста-
ва колко важно административно зна-
чение е имал градът по онова време. 
Въпреки всички неточности и истори-
чески неверни твърдения в своите пъ-
теписи продиктувани от разказвачи и 
събеседници по кръстосването на Ос-
манската империя в свитата на вуйчо 
си Мелек Ахмед паша, той успява да 
ни даде една добра и подробна инфор-

мация за живота на градовете през 
XVII в.
Хаджиоглу Пазарджик Евлия Челе-
би го описва като неокрепен град, по-
ложен на един хълм. Изброява 2000 
къщи разположени в седем махали. 
Като повечето от махалите носят име-
на на отделни личности: Шейх ефен-
ди, Мусли ефенди, Гази баба (която 
все още съществува в днешен Добрич), 
Хаджи Мехме, Хаджи Хадър и Чауш-
пазарска, а само една така наречена 
Стара (ески) махала. Споменава и че-
тири джамии в града, като още същест-
вуват някои от тях. Градът бил оживен 
търговско-занаятчийски център, има-
ло е три хана, което е било нормално 
имайки предвид в инфраструктурно 
ниво на османската империя поло-
жението, в което се е намирал града. 

Общ изглед от Хаджиоглу Пазарджик, 1892 г.
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Имало е 200 дюкяна и голям бедестен 
с две фасади и две врати. Бедестенът 
бил запазен чак до края на XIX в. и е 
съборен през 1890-1891 г. поради регу-
лирането на града.
Тук обаче имаме неразбирателство 
между двете твърдения на Челеби и 
Мясковски (През 1640 г. пратениче-
ство, с което пътувал Мясковски, пре-
карало в Пазарджик почти цяла сед-
мица, докато се водели преговорите 
със силистренския паша, който е бил в 
околностите на града.), където Челеби 
описва града като много жив и с голя-
ма търговия, а Мясковски отбелязва, 
че не може да се намери почти нищо 
на пазара и града е спокоен и тих. Тези 
разногласия може да са признак на 
това, че Челеби посещава Хаджиоглу 
Пазарджик два пъти като между по-

сещенията са изминали достатъчно 
брой години, за да се развие от едното 
описание до другото. Челеби смесва 
своите впечатления и ги описва като 
едно. Но може да се предположи, че 
тук европейските вкусове на времето 
си се различавали много от тези на 
османските предлагани продукти. Мо-
жем да съдим за разминаванията в оп-
исанията от турският пътешественик 
на чешмите, които са направени, тъй 
като годините от неговите описания и 
годините, в които той посещава града 
звучат нереалистично. Той допуска 
много грешки в подробностите, пре-
увеличава и това е може би се дължи 
на информаторите от които черпи ин-
формация.
Но не трябва да подценяваме трудове-
те на Евлия Челеби, ние дължим най-
подробното описание на града от сре-

Централната улица на гр. Добрич /дн. ул. “25 
септември”/ в началото на ХХ век

Улица “Фердинанд” в гр. Добрич в началото на 
ХХ век
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дата на XVII в. Интересно описание 
прави на водоснабдяването на града, 
като споменава и тъй нареченият „ке-
тхуда” (пълномощен представител) 
Ибрахим ага, който е построил голе-
мият бедистен на града, но главните 
действия са извършени по отношение 
на построяването на чешми в „него-
вите девет махали”. Тук интересното 
е, че се споменават девет махали, а 
по-рано изброихме и цитирахме точ-
но имената на шест изброени махали. 
Това също ни навява мисълта, че Че-
леби смесва впечатленията си в един 
разказ.
Интересното е че в описанието той дава 
броя на къщите (2000), а не на хората 
живеещи по онова време в града. Това 
е доста внушителна цифра тъй като, 
ако трябва да предположим то бихме 
казали една приблизителна цифра от 

10-12 хиляди души. Преобладаващото 
население в онова време е било татар-
ско. Имало е еничари, което е нормал-
но като се има предвид войните, които 
е водела османската държава по онова 
време на север с Полша, с украинското 
казачество, а също и с Русия след обе-
динението й с Украйна през 1654 г.
В даденото описание се казва, че няма 
„учени хора”, нямало медресета (сред-
ни духовни училища), а само първона-
чални детски училища, които давали 
елементарни познания и наблягали 
на ученията в корана.
Административното положение на 
града като открит град без крепост, 
той нямал „диздар” (управител на кре-
постта), нямало е нито гарнизон нито 
мюфтия и други „подобни съдии”. 
Вече споменахме, че има еничари то 
логично е да има, както се и спомена-

Чешма от епохата на Възраждането 
(по дн. ул. ”Ген. Гурко”)

Фонтанът в Градската градина
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ва от Евлия Челеби „еничарски сер-
дар, който е началник на еничарите в 
града и околността му. В града е има-
ло мухтесиб (финансов чиновник) той 
е събирал всички дължими на държа-
вата мита и данъци от града и околно-
стите му. Градът се управлява от хас 
назначен от силистренският паша. От 
тези описания можем да заключим, че 
административно Хаджуоглу Пазар-
джик се отделя в отделна администра-
тивна единица като се наблюдава пре-
ход към статута на държавни мукатаи. 
През 1673-1674 г. градът става зим-
на квартира на султанската войска и 
на самият султан Мехмед IV Ловецът 
с неговата свита. Има запазен фер-
ман от онова време, в което се казва, 
че войската изпитва затруднения от 
зимните условия и трябва да се заку-
пят 15000 коли дърва, за огрев. Този 

зимен престой на султанската войска 
плюс вдигането на данъци в региона 
кара много хора да напуснат домовете 
си.
В XVII в. Хаджиоглу Пазарджик вече 
плащаните данъци се записват в деф-
тери така наречените записни книги, 
в които се водят финансови отчети. В 
тези дефтери са записани двадесет ма-
хали, които имена срещаме в описани-
те поименно махали от Евлия Челеби. 
С началото на новия век (XVIII) за 
Добруджа настъпват големи проме-
ни от вече обтегнатите отношения 
между Османската държава и Русия, 
която вече се е превърнала в един 
голям и мощен защитник на хрис-
тиянството при Петър Велики. Ру-
ско-Турските войни, които засягат 
Добруджа много пряко. Тези войни 
продължили от XVIII чак до XIX в. 

Сградата на Община гр. Добрич 
(Базарджик), 1922 г.

Градската баня на Добрич (Базарджик) в 
началото на 20-те години на ХХ век
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стоварва върху народа и казата нови 
реквизиции и тежести в битието им. 
С нарастващото населени в големите 
градове и необходимостта от редовни-
те постъпления от храна все повече за-
почнала да недоволства централната 
власт, която се е грижела за това. През 
XVIII в. Цариград се е снабдявала с хра-
на изцяло от Дунавска България и Доб-
руджа, чрез северните пристанища. 
През 1760 г. от нарастващото недо-
волство от постоянните „дажби”, за 
войската и столицата в Хаджиоглу 
Пазарджик избухнал бунт. За самият 
бунт няма много данни, но за непо-
силните по онова време селяни било 
невъзможно да изпълни реквизиции 
и наряди определени от централната 
власт. Населението е било много по-
датливо в тези условия на бунт и ня-
кой местни богаташи се възползвали 
от това. Бунтът излизал извън контро-
ла на феодалите и от града бил изго-
нен еничарският началник хасекият 
Али ага, а виден държавен служител 
бил убит. За разтурване на бунта било 
необходимо да се изпрати везирът 
на Силистра и Очаков Мехмед паша. 
Описанието на града през този век 
дава ученият Руджиер Йосиф Бошко-
вич, описва го като град, който „върти 
голяма търговия”. Неговото присти-
гане в Добруджа е вече след бунтове-

те. Описва много минарета и джамии, 
като отбелязва „най-добрите улици и 
един много добър хан”. Особено впе-
чатление му прави градския часовник. 
Голямо внимание ни прави етниче-
ският състав на града по онова вре-
ме. Той споменава голям брой евреи 
и арменци, като той самият е бил от-
седнал при арменци. Като най-веро-
ятно тези етноси са дошли доста по-
рано от описаните събития, но това са 
първите описания на не турски етнос. 
След новото избухване на Руско-Тур-
ската война през 1768-1774 година ряз-
ко влошило положението на Добруджа 
и Хаджиоглу Пазарджик. Градът отно-
во станал квартира на турската армия. 
През 1774 г. руските войски минават р. 
Дунав и обсаждат най-голямата кре-
пост на Добруджа Силистра. На 16 юни 
същата година под командването на 
ген. Каменски руските войски разбиват 
укрепилите се в Хаджиоглу Пазарджик 
5000 турски войници и превземат гра-
да. Подписва се така нареченият Кю-
чуккайнарджански мирен договор, в 
който дава на Русия право да покрови-
телства православните християни на 
територията на Османската държава. 
Към края на XVIII в. има нова раз-
клащане на административното уп-
равление в османската държава с 
подновяване на военните действия 
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между Русия и Турция (1787-1791). 
Още със започването на войната от 
Хаджиоглу Пазарджик е поискано 
значителен брой войници. По отго-
вора на първенците можем да съдим 
за тежкото положение, в което са се 
намирали живеещите по тези земи. 
Те отговарят, че още преди година 
са изпратили значителен брой вой-
ници, които още служат във войска-
та, дали са 200 човека за набиране 
на храни, изпратели са войници да 
пазят крайбрежията и наскоро са из-
пратили 56 човека към Кюстенджа. 
Самият факт, че са изпратили 200 чо-
века да събират храни е показателен 
колко тежко е били времето, в което 
са живеели селяните и как само със 
сила е можело да се вземе нещо от тях. 

През 1797 г. неподчинението на най-
големият арендатор по тези земи и 
може би най-влиятелният човек за 
времето си аянина Саръкоглу прерас-
нало в бунт. Той бил прогонен, но това 
не е последният бунт по тези земи, а 
едва тепърва се отличават бунтове и 
недоволства, които ще ескалират... 
За да не прескачаме важни събития 
ще подчертаем няколко например 
еничарското въстание, и поголовните 
данъци за християни в казата. Този 
данък „джизие”, който бил само за 
немюсюлманското население, като 
християни и евреи се е определял 
предварително от централната власт 
в казата. Предварително се е знаело 
колко немюсюлманина има и се раз-
деляли по категории в зависимост от 
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материалното им състояние, като на 
тази база се издавали квитанции на 
отделни личности, които плащали на 
държавата и след това отивали в ка-
зата и искали да си получат парите от 
населението, което дължало данък. 
Държавата е стимулирала продажбата 
на тези квитанции и искащите джизие 
са искали не само от възрастното ра-
ботещо население, а и от малки деца. 
Имаме сведения за народно-религи-
озна дискриминация, където варнен-
ският митрополит, на когото е подчи-
нен Хаджиоглу Пазарджик се оплаква 
на висшето духовенство, че „непокор-
ници” из между християните в казите 
(където се и споменава града) не спаз-
вали „старите обреди”.
Това се отразявало при брак и раз-
вод и в други случаи, когато трябва 
да се допитва църквата, то се отива 
при мюсюлманския имам. Това се е 
правилно поради изключителната 
мюсюлманска процедура и значител-
но по евтина от скъпите християн-
ски обреди и пътуванията до Варна. 
Следващата Руско-Турска война е в 
началото на XIX в. (1806-1812), където 
военните действия се пренасят в ду-
навските райони. Територията на Доб-
руджа и Хаджиоглу Пазарджик отно-
во стават потърпевши от грабения и 
набези на султанската армия с хода на 

разрушенията и опустошенията на во-
енните действия. 
Войната предизвиква данъчни уве-
личения на града и околията му. 
През 1828-1829 г. руски войски за пър-
ви път зимуват на юг от Дунав. Чети-
ри полка се разпределят, като 18-ти 
отсяда в Хаджиоглу Пазарджик. Така 
през зимата на 1828-1829 г. в града 
има действаща руска администрация. 
На 14-ти септември 1829 г. е сключен 
така нареченият Одрински мирен до-
говор според който Русия връща всич-
ки завзети територии на Османската 
държава, но задържа северните като 
залог докато се изтеглят руските вой-
ски. Евакуацията на руските войски е 
придружена с масови изселвания на 
българи. Тези войни и преселения оп-
устошават Добруджа и в един момент се 
връщаме в онези първи години на исто-
рията, в които Добруджа отново оста-
ва без население, което да я обработва. 
С течение на годините и по спокойните 
времена имаме преселници от различ-
ни краища на Османската държава. Със 
завръщането на населението се въз-
становява и икономическият живот на 
града. Възстановяват се предишните 
еснафски организации и дюкянчетата 
заживяват отново стария буен живот. 
Със занаятчиите процъфтява и търго-
вията със зърнени храни, кожи, вълна 
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и др. Развитието на търговията в един 
град е било ключово за неговото раз-
витие. Търговците и занаятчиите бъл-
гари играели водеща роля в ръковод-
ството на българската община в града.  
След държавните промени вече не 
било трудно за заможните българи да 
построят църква в града. През 1843 
година започнал строежа на първата 
сграда, която била предназначена за 
църква. Църквата е наречена “Свети 
Георги” (и в момента след реставрации 
тя съществува и е ключова в духовния 
живот на Добрич) и с това окончателно 
се утвърждава българското население 
като религиозна и етническа група. 
Във в. „Добруджански глас” намираме 
твърдение, че още през XVIII в е има-
ло килийно училище, но това твърде-
ние е много съмнително, тук като бъл-
гарското население през този период 

в историята е било крайно малко и 
неспособно да финансира подобно на-
чинание. Първото училище, което мо-
жем да утвърдим с факти и доказател-
ства за съществуване и създаване ни 
казва Н. Ив. Ванков в статистика оп-
исващи училищата в Княжество Бъл-
гария излязла през 1898 г. Описвайки 
училища съществуващи през 1835 г. 
споменава за град Добрич, но не дава 
никакви сведения освен, че оконча-
телно придобило облик през 1844 г. 
когато бил повикан за учител Николай 
Георгиев от с. Герлица, Мангалийско.

Зимни обичаи в Добруджа
 
Знае се, че новогодишни празници са 
се празнували по нашите земи още 
преди приемането на християнството. 
В тези празници са се стремели да въз-
хвалят природните сили, да ги оми-
ротворят за плодородие, дълголетие 
и т.н.  За разлика от славяните, които 
празнували и зачитали един нового-
дишен празник, българите са го разде-
лили на два - коледен и новогодишен. 
Ролята на тези празници в запазване 
на народността, народното творчест-
во, поведение и традиции  по време 
на турското робство е много голяма. 
Обредната поезия и ритуал не е теж-
ка и сложна философска концепция за 

Центърът на гр. Добрич (Базарджик) с 
хотел “Регал”, 1927 г.
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живота. Тя е отражение на бита, труда 
и живота на българите, неговата ин-
дивидуалност и обществена дейност. 
Дали от локален национализъм или 
наистина е било така, но в не мал-
ко източници се казва, че в Добру-
джа обичаите са се запазили в мно-
го по-добра, оригинална форма. 
Споменава се за главна причина „ру-
мъно-чокойското господство”. Прак-
тикувайки тези свои традиции те 
запазвали тази „здрава връзка на доб-
руджанеца със скъпата татковина”. 
Коледните народни обичай в Доб-
руджа започват пет дни по-рано (на 
Игнажден), наричана Малка Коледа. 
Тогава хората варели царевица (ми-
сир) и с него гощавали първият гост 
(„полезник”) дошъл в къщата. Сядал 
на съчки взети от дръвника и кудку-

дякал, което е за много снасяне на ко-
кошките през идващата година. Това 
предизвиквало винаги много смях не 
само при децата в къщата, но и в са-
мите домакини и гости. В случай, че 
„полезникът” е добър човек се е вяр-
вало, че ще има изобилие от яйца.  
В Северна Добруджа домакинята на-
реждала софрата за Игнажден, но в 
Южна Добруджа това не се практику-
ва. Дори в един регион има различия 
в практикуването на дадени големи 
празници и това ще се види по-под-
робно в следващите описания на праз-
ниците.
Срещу Малка Коледа или на Игнаж-
ден всички деца (или челядта) се съби-
рат на празничната трапеза, на която 
са сервирани паница с ошав, сварено 
подсладено жито, начупени орехи и 

Централният площад „Пиаца пъчей” (дн. площад „Свобода” (на гр. 
Добрич)Базарджик) в средата на 20-те години на ХХ в.
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др. емиш (плодове, предимно суше-
ни).  Масата се слага от стопанката и 
младата булка (невястата), а стопани-
на благославял трапезата за здраве и 
берекет. Важна част от ритуала е да не 
се изнася нищо от къщата, за да не из-
лиза имането и да се запази за следва-
щата година.
Денят преди Бъдни вечер се ставало 
рано и цялото семейство започва рабо-
та по почистването на къщата. Булка-
та или момата замитат двора или ако 
е затрупал сняг подготвят пъртини за 
коледарите. Момъка или младият сто-
панин се заемал с обора (дама). Всич-
ки животни се изчиствали и „вчесва-
ли”, кошарите също се подготвяли за 
празник. Старата стопанка ръководе-
ла почистването (шетнята) в къщата. 
„Стаите трябва да бъдат почистени и 
подредени, хлябът – изпечен за трите 
празнични дни, гозбите – да къкрят 

бавно на огъня.” Момата омесвала кра-
вай и го намазвала с жълтък от яйце за 
коледарите. На него тя изобразявала с 
тесто кошара, плуг и волове или обор, 
като винаги слагала стрък от здравец 
вътре в единия край със скрита надеж-
да той да се падне на нейното либе.
Момъкът или младоженецът отси-
чал дебело дърво (бъдник), което се 
запалва в огнището на Бъдни вечер 
от стария домакин, като с това се по-
казва, че „домочадието” е будно през 
цялата нощ. Като в някои краища на 
Добруджа бъдника има и друг смисъл 
– стопанина да благославя с думите: 
„Дървото да порасне до небето, клон 
да пусне до земята, лист да лисне – 
дребен бисер, цвят да цъфне – чисто 
сребро, род да роди – сухо злато”.
Седнали на трапезата на Бъдни вечер 
всички с чисти дрехи, а стопанина с 
бяла тъкана риза. Бъдника гори, а на 
масата е сложено боб, кисела зелка, 
ошав, варено подсладено жито, на-
чупени орехи, а в средата голям бях 
хляб, който символизирал труда на 
добруджанския селянин. Преди само-
то ядене най-старата домакиня къди 
из къщата. Минава всички стаи, обо-
ра, кошарата, хамбара и т.н. Останала-
та пепел от палешника не се изхвърля-
ла, а се оставяла до сутринта и тогава 
домакина я изсипвал под хамбара „за 

Църквата „Св. Георги” в гр. Добрич 
(Базарджик) през 30-те години на ХХ в.
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берекет”. Като има места в Добруджа, 
където запазвали пепелта в гърне и 
по време на първата посев се хвърля 
заедно с първите семена на нивата. 
Първо се благославят за здраве живот-
ните и нивата. Прибрали са се в къща-
та на празничната трапеза домакина 
благославял „Като здравец да цъфти 
здравето на челядта ми, като вода да 
се лее млякото и виното, до гърди да 
избуят житата”. След това разчупва 
празничния хляб и започва коледната 
вечеря. Първия залък не се яде, заделя 
се и на сутринта домакинята го давала 
на животните за здраве. Момата тай-
но го взимала от масата и го слагала 
под възглавницата си. Вярвало се е, че 
който момък го изяде насън за него ще 
се омъжи.
Идването на коледари в къщата вна-
сяло само радост и добро настроение. 
Облеклото им било традиционно и 
неоставало незабелязано. „Обути в 
нови бели цървули и бели навуща с 
кръстосани черни върви, облечени в 
бели ризи с шевици, пъстри джама-
дани. червен пояс, черни потури, ве-
зани с гайтани, на главата с черен 
островърх калпак, украасен с вен-
чета и бели пуканки, наметнати с 
бозови шаячни ямурлуци и в ръце-
те с овчарски писани геги...” Видът 
им приличал на герои от приказките 

разказвани на малките деца. Песните 
им имали различен характер: митич-
но-религиозни, земедело-скотовъдни, 
любовни, битови, исторически и т.н. 
Независимо от тематиката всички пес-
ни били за здраве, плодородие, богат-
ство, щастие, берекет. Музиката и тек-
стовете внасяли радост и оптимизъм 
в посещаваните от тях домове.  Песни 
имало както за различна тематика, 
така и за всички от семейството. От бе-
бето до най-възрастния човек в къща-
та, а най-хубавите песни били за мо-
мата. Пеело се също за царе, боляри, 
хайдути и други символични закрил-
ници на народа. Песни се пеели и спо-
ред занаята на домакините: за овчар, 
земеделец, лозар, даскал и т.н. След 
песните главният коледар или ста-
нинин подавал на домакина „шарена 
бъклица, украсена с варакосани клон-
чета и здравец” и казвал: „Наздраве 
ти, домакиньо, тебе пеем - Бога сла-
вим”, или „Наздраве ти, малка моме, 
и на тебе, стара майко”.
След това излизала момата и давала 
на „попа” кравая, той свалял калпа-
ка и благославял за здраве, берекет и 
любов. На излизане пеели прощални 
песни, като понякога са пригласяни 
и с гайда. На втория ден коледарите 
се събирали и „купували” събраните 
краваи от Бъдни вечер. Всеки момък 
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искал да вземе кравая на своето либе. 
Има друг описан обичай, който не 
просъществува дълго. За него сведе-
ния дава фолклорист и певец Павел 
Атанасов от с. Паскалево. След колед-
ната литургия шест млади момчета 
взимат от църквата иконата “Рождест-
во Христово” и с нея обикалят селски-
те къщи. Пеят коледарски и църковни 
песни научени по-рано през годината. 
Домакините дарявали на коледарите 
пари и тъкани кърпи.
За подготовката на новогодишната 
вечер (Васильовден) наричана още 
„суровака” или „сурваки” добруджан-
ци започват още през коледните пос-
ти. Новата година трябвало да завари 
всеки от дома с нещо ново. Най-важно 
било приготовлението за децата. „За 
тях селските терзии шиели нови ша-

ячни потури, антерии и абички, а май-
ките и бащите приготвяли нов червен 
пояс, цървулки и бели навуща, черни 
върви и черен калпак.”
Домакинята подреждала новогодиш-
ната софра, като на нея имало кра-
вай, подсладено варено жито, пача 
от свинска глава, кисела неразряза-
на зелка, посипана с червен пипер 
и ошав, а в средата на масата била 
баницата (млина). В нея били скри-
ти дрянови пъпки наречени за здра-
ве, за нивата, къщата, плуга, овце-
те и т.н. Вътре се слагало и сребърна 
пъра, която символизирала имането. 
Както при Бъдни вечер и в нового-
дишната вечер домакинята прикадява 
с тамян цялата къща. След това идва 
най-вълнуващия момент за участни-
ците на масата – яденето на млина или 

Сградата на Финансовата администрация (в гр. Добрич (Базарджик), 1930 г.
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баницата и „падането” на късметите.
Първото парче не се изяжда, момата го 
взима и го слага под възглавницата си 
да сънува своето либе. Имало обичай 
който пръв кихне на него да бъде нари-
чано първото агне, теленце или конче.  
На някои места в Добруджа, на ко-
гото се падне парата на другия ден 
купува свещ и я запалва в църква-
та за здравето на всички в къщата. 
Един от запазилите се по време на тур-
ското робство новогодишни обичаи в 
Северна Добруджа е следния. Най-
стария в семейството взимал дървена 
лъжица загребвал с нея от вареното 
жито, хвърлял го нагоре към тавана и 
произнасял думите: „Толкова да пора-
сне житото на нивата!”.
Децата, които ще суровакат на първия 
ден от новата година се събирали заед-
но Най-често комшийчета и роднини. 
Спели заедно в един от домовете, за 
да тръгнат рано сутрин всички. С нови 
дрехи и украсени суровакници първо 
домакините суровакат с думите: “Сур-
ва, сурва година, весела година. Голям 
клас на нива, червена ябълка в гради-
на, пълна кесия с пари” и т.н. 
Завършвали с „Живо-здраво до годи-
на, догодина, до амина!”. Използва 
се също и: „Сървъ, сурвъ годинъ, по 
жиу, по здрау ду гудинъ”. Сурвакар-
четата суровакали и добитъка за здра-

ве. Първото сурвакарче влязло в дома 
взимало най-голямата пара от стопа-
нина, момата взимала пъпка от него-
вата суровакница, пускала я в бакър с 
вряла вода, за да си измие главата за 
здраве. Дарявали всички сурвакарче-
та с кравайчета, орехи, ябълки и суше-
ни плодове, бонбони, като най-често 
от роднини получавали и кърпи, кои-
то завързвали за суровакниците си. 
Този обичай се е запазил и до днес. 
Ергените посещавали роднини с по 
шише ракия, а домакините им давали 
пешкири.
През турското робство, а и след това 
имал обичай младите маже (ергени 
или скоро оженените) да обикалят но-
вогодишната нощ с „камила”. „Дружи-
ната била облечена с дълги, обърнати 
наопаки кожуси, с маски на лицето, 
направени от черен плат, изрязани 
около очите и устата, или от бяло тъ-
кано платно с черни ивици от сукно 
около очите и устата ,  с дълги мустаци 
и брада от козина (описано от Ловчо 
Стоянов).“ Най-старателн се подгот-
вяла самата „камила”. Криво дърво се 
обличало с обърната овча кожа, което 
било врата. Дъска се слагала в пред-
ната част, която служила за челюстта, 
била задвижвана от тънка връва.  Тя-
лото и гърбицата се правела от тарга 
за слама, която се завивала с черга и 
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обърнат кожух. Наближавайки някоя 
къща влиза втори момък под нея и 
така „камилата” имала четири крака. 
Спътниците й дрънкали с хлопка или 
звънец, а „камилата” под звуците се 
движела напред-назад и мърдала че-
люстта си. След това тя пада и ками-
ларите “разговаряли” на неразбираем 
език около нея, мъчейки се да я вди-
гнат. На помощ се стичал домакина, 
който давал на главатаря пара. „Ками-
лата” се изправяла, благославяла дома 
и тръгвала към следващата къща.  
На Васильовден кумците отива-
ли при кръстниците и задължи-
телно носели кравай, варена ко-
кошка и шише червено вино. 
Даровете се поднася с целуване на 
ръка. Новогодишното целуване на 

ръка на кръстника е специфичен, по-
дадената дясната ръка се целува от-
горе, после отдолу, и пак отгоре, а 
после се допира до челото на целу-
ващия. Този обичай е запазен и до 
днес, като се практикува не само при 
кръстника, но и с възрастни роднини. 

Основаване на читалище в Хад-
жиоглу Пазарджик
 
След издаването на ферманите из-
вестни като „Гюлхански хатишериф”, 
„Танзимата” и „Хатимумаюна”, се съз-
дават условия за просветна и книжов-
на дейност сред българите.
Първите читалища се създават почти 
едновременно през 1856 г. в Шумен, 
Лом и Свищов. 

Кинотеатър “Сплендид” /дн. сграда на Народно читалище “Йордан Йовков”/ в 
гр. Добрич /Базарджик/ в средата на 30-те години на ХХ век
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Поради масовото турско население в 
Хаджиоглу Пазарджик читалище се 
създава по-късно. Това показва, че въ-
преки малкото българи в града те са 
стабилна общност държаща на иден-
тичността си. 
Първото читалище в Добруджа се съз-
дава през 1869 г. в Тулча, а година 
по-късно 1970 г. се създава и в Хад-
жиоглу Пазардик. Сведения за това 
черпим и от тогавашния периодичен 
печат. В брой 31 от 7 март 1870 г. във 
вестник „Македония”, който излиза 
в Цариград на български се спомена-
ва, че „Г-н Хаджи Иван Вълков и Г-н 
Георги П. Чаушев подаряват на град-
ското читалище две тела от „Българ-
ските книжици”. По-късно през съща-
та година в същия вестник пише, че 
„читалището има повече от 70 осно-
вателни члена”, и че “се посещава ре-
довно от всичкия ден сутрин и вечер”.  
Читалището работи без прекъсва-
не от 1870 до 1884 г. под името „Бъл-
гарско читалище Просвещение – Ха-
джи-оглу Пазарджик”. След това е 
преименувано на „Градска общинска 
библиотека” и малко, по-малко губи 
първоначалната си просветна дейност, 
която е била част от обществения живот. 
В запазен автобиографичен бележник 
от Кръстю Мирски , който е живял през 
1870 г. намираме следното: „В Добрич 

(Хаджиоглу Пазарджик) се запознах с 
Калчо П. Бобчевски, главен учител. На 
последния дадох идеята за отваряне 
на читалище чрез устройство на една 
интересна лотария. Издадохме 500 
билета по четвърт меджидие. Всичка-
та сума да спечели един и да я подари 
той за основаване на читалището. Про-
дадоха се, особено защото туй беше 
по-панаира - билетите скоро. Тегли се 
лотарията, спечели 500-те бешличета 
(125 бели меджидии) Бояджи Георги, 
най-богатият тогаз добричанин бълга-
рин, говорещ повече по обичая на тур-
ски и последният, това беше празник 
след църковен отпуск в общинската 
стая при църквата на Варненския път 
в публично събрание тутакси подари 
тая сума за читалище, като поднесе 
на даскал Калче кесията с парите - 
произнесе „башляръм” (подарявам)”. 

Железопътна гара – Добрич (Базарджик), 1940 г.
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Население на Хаджиоглу Пазар-
джик
 
През 1872 г. населението на Хаджи-
оглу Пазарджик е около 14 000 души. 
Турците наброяват около 4 560 души, 
татарите, които са най-многоброй-
ни са около 6 480 души. Българите в 
града не са повече от 2000 души, ар-
менците са към 180, циганите също не 
повече от 180 човека, а евреите около 
10-15 семейства или около 80 души. 
Турци — 34,55%
Татари — 49,10%
Българи — 12,95%
Арменци — 1,36%
Цигани — 1,86%
Евреи — 0,68%
 
С турско-татарско население са и се-
лата в региона. В Хаджиоглупазар-
джишка кааза (административно-те-
риториална единица) има около сто 
села, като в не повече от двадесет и че-
тири от тях има българи. В тези села 
също преобладава турско-татарско на-
селение. Въпреки изселванията след 
освобождението турците и татарите 
все още са много повече от българи-
те. Това се запазва така чак до края на 
XIX в. и началото на XX в., като неща-
та се обръщат в полза на българите.  
Според първото преброяване на на-

селението на Княжество България 
от 1881 г.: татари и турци – 69%, а 
всички останали народности – 31%. 

Общ преглед на добруджанеца
 
Мартин Грюневег през 1582 г. казва 
„хубав, скромен народ, който говори 
славянски език”. Продължава с оп-
исването на къщите, като казва, че 
„са изградени от дърво и покривите с 
дъски.” „Огнището, където правят це-
лия си огън, се намира един прът; там 
окачват всичките си дрехи, доста под-
редени като в магазин. Отдолу горните 
дрехи, които простират навън от една-
та стена до другата. Отгоре поставят 
пък везаните кърпи, ризи и каквото 
имат. Своите ризи и особено кърпите 
си те обшиват с разноцветни коприни.” 
Също така говори, че носията на доб-
руджанците е „гиздава” и я описва: 

Град Добрич на 21 септември 1940 г

ИСТОРИЯ
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„Мъжете по облеклото си са почти 
еднакви с унгарците. Всички дрехи им 
са тесни. Жените пък по носията си 
са почти еднакви с полските селянки. 
Носят надиплена фуста, главата си 
забраждат с бели кърпи като част 
от косите остават да висят отзад 
с обшити краища до пояса. Ръкавите 
на ризите по цялата си дължина са 
изпъстрена с пъстри шивици. От-
пред на гърдите под шията носят 
престилка, обвесена със сребърни и 
златни пфениги. Пръстите им са 
отрупани с пръстени. Момите имат 
същото облекло. Те носят плитка, 
спусната отзад под пояса; на гла-
вата в косата си забождат две или 
три цветчета от боядисани пера, 
злато или коприна. На ушите си 
окачват обеци, на големина един та-
лер и дебели като сламки. Онези, кои-
то са сгодени, носят на главата си 

шапка, напомняща татарско седло 
с много украшения и сребърни пфени-
ги под копчетата.” [Йонов, М. Нем-
ски и австрийски пътеписи..., с. 395] 
Описва Хаджиоглу Пазарджик като 
главно турски град. Споменава, че 
има зидана джамия, както и други зи-
дани сгради покрити с каменни пло-
чи, които са характерни за османския 
град. Описва също така и пазара, като 
казва, че има твърде много стоки (за 
XVI в.). Пшеница, ечемик, брашно, 
сол, ориз, масло, мед, прясно и суше-
но грозде, праскови, пъпеши, любе-
ници (дини), лук, чесън, краставици, 
овце, говеда, коне, волове, грънчар-
ски произведения, биволски и волски 
гьон, дъски и дървен материал, лен и 
много други стоки. По това може да се 
види, че града и региона е развит не 
само като земеделски и скотовъдски 
, но и като голям търговски център. 
Сухата земя затруднява много земе-
делците, но пък често се срещат кла-
денци. Описват се и като „много ко-
варни”. Защото „понякога са равни 
със земята и често са покрити с висока 
трева”. Според турски извори за исто-
рията на правото по българските земи 
от 1569 г. в Закона за санджака Сили-
стра се казва: „Когато неколцина или 
всички раи и други, имената на кои-
то са регистрирани към един спахия, 

Град Добрич на 21 септември 1940 г.
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се изслелят и отидат, та се наста-
нят при кладенеца или на земята, 
записана на името на някое лице, 
господарят на кладенеца взема тех-
ните десятъци“. Продължава по-на-
татък с „Десятъкът от дошлите из мес-
та, вън от санджака, при запустял или 
изграден кладенец, записан на името 
на един спахия, и ако те обработват 
земята, която се намира там, принад-
лежи на господаря на землището”. 
Много още данъци и други наредби 
задължавали българския добруджа-
нец да плаща на турската управа. Ето 
няколко от допълнителните данъци, 
които били отделно от десятъка. От 
всички зърнени храни се дава допъл-
нително по едно на всеки осем килета 

под формата на саларие; извън това 
испендже или ресм-и чифт, ресм-и 
духан (димнина), ресм-и мюджеред 
(ергенски данък), ресм-и биве (вдо-
вишки данък), ресм-и химе (дърва за 
огрев), ресм-и гиях (за сено), налог 
за женитба, данък за овце, за пчелни 
кошери, налог за яве, качкун, бейтюл-
мал (приходи от останали без стопа-
нин или наследници имоти), мал-ъ 
гайб(задържан в полза на държавата 
имот), мал-ъ мефкуд(имот на изчезна-
ли и останали без наследници лица), 
налог за мюрде беха(такса за клане на 
добитък), авариз-и дивание (извън-
редни данъци), адет-и дербенди (за 
проход), ресм-и отлук (за пасбище), 
данък върху лозята и ширата (шира - 

Църквата “Св. Троица” в гр. Добрич, 1940 г.
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вино на персийски), ресм-и обручина 
(за продажбата на вино), ресм-и фучу 
(за бъчва вино), ресм-и менгене (на-
лог за присвояване), ресм-и ханазир 
(данък върху свинете), ресм-и асияб 
(за воденица), ресм-и агък (данък за 
кошара), ангъл хакъ (право на коша-
ра), ресм-и тапу (за тапия), адет-и де-
щбани (данък за полски пазач), чифт 
бъзан ( за останалата необработена 
земя), джюрм-ю динает (разни глоби 
и такси), ресм-и божик (за закланата 
на Коледа свиня) и т.н. и т.н. 
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Археологическият институт с му-
зей при Българската академия 
на науките е най-старата музей-

на институция в България. Веднага 
след Освобождението от турско роб-
ство, по време на дейността на Вре-
менното руско управление, заедно с 
формирането на структурите на съвре-
менната българска държава, започва 
и нейното изграждане. След създава-
нето на Публичната (Народната) биб-
лиотека, към нея е обособена музейна 

сбирка, която скоро прераства в музе-
ен отдел. Попълването му със старин-
ни предмети става основно чрез дари-
телство, благодарение на активността 
на учителите от страната, които из-
пращали в София всичко, което спо-
ред тях има историческа стойност. 
Обособяването на музейния отдел в 
самостоятелна институция с „нарочен 
персонал” става през 1892 г., а Указът 
на княз Фердинанд І от януари 1893 г. 
узаконява учреждението Народен му-

Археологически институт с 
музей

 Поглед към сградата на Музея (Буюк джамия, краят на ХV в.)

Статия от брой 43 на сп. “Българска наука”

Автор: Отдел Експозиции на Националния Археологически институт и музей

http://www.gofundme.com/yf7f7f7g
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зей със самостоятелен бюджет и печат, 
като му предоставя сградата, в която и 
днес се помещава: Буюк джамия. Па-
метник на културата, построен в края 
на ХV в., тя е най-старата запазена 
джамия в София. По данни от писме-
ни извори се приема, че се е наричала 
Джамията на великия Махмуд паша. 
Махмуд паша е велик везир на султан 
Мехмед ІІ Завоевател (1451-1487). В 
запазения си вид Буюк джамия е ква-
драт с дължина 36,6 м, ориентирана по 
посоките на света. Това пространство е 
разделено от четири стълба и съответ-
стващите им пиластри на 9 еднакви 
квадрата, над всеки от които има кубе, 
стоящо на пандантиви. Всички кубета 
са с еднакъв диаметър, поддържат се 
от заострени арки и са покрити с олов-

ни листове. Стените на джамията са 
градени от каменни блокчета, споени 
с хоросан и обградени с тухли – т.нар. 
клетъчен градеж, характерен за ос-
манското строителство.
В Националния археологически ин-
ститут с музей се съхраняват десетки 
хиляди находки от българските земи, 
илюстриращи развитието на обще-
ствата от първите заселници на Бал-
каните (преди около 1,5 милиона го-
дини) до късното средновековие. Част 
от тях са представени в постоянната 
експозиция на музея. Експонатите са 
паметници от изключителен интерес 
не само за българската, но и за светов-
ната публика и често участват в меж-
дународни изложби в различни краи-
ща на света. 

Зала Праистория
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Постоянната експозиция на музея е 
организирана хронологически и тема-
тично в четири зали. 
Зала „Праистория“ представя култу-
рата и бита на най-ранните обитате-
ли на днешните български земи, как-
то и хронологията, периодизацията и 
районирането на праисторическите 

култури на територията на днешна 
България – от палеолита (1,5 милиона 
– 10000 г. пр. Р. Хр.) до средната брон-
зова епоха (2000 – 1600 г. пр. Р. Хр.). 
От голям интерес както за специали-
стите, така - и за любителите са екс-
понатите от няколко обекта, изклю-
чително важни за праисторията на 
България, на Балканите и на Европа: 
пещерата Козарника (Белоградчиш-
ко) и селищните могили Караново и 
Езеро (Новозагорско). Находките от 
Козарника са най-ранните докумен-
тирани следи от човешко присъствие 
в Европа, датиращи от преди около 1,5 
милиона години. Колекциите от Кара-

Керамичен антропоморфен съд от 
селищна могила Габарево, Казанлъшко. 

Халколит (V хилядолетие пр. Хр.).

 Керамичен зооморфен съд от селищна 
могила Караново, Новозагорско. 

Халколит (V хилядолетие пр. Хр.).

ИСТОРИЯ
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ново и Езеро дават възможност на по-
сетителя да се запознае с последова-
телното развитие на обществото през 
неолита, халколита и ранната бронзо-
ва епоха (от около 6000 до около 2000 
г. пр. Р. Хр.). Представени са характер-
ните за различните периоди керамич-
ни съдове, сечива и оръжия от камък, 
кост, рог, мед и бронз. Специално вни-
мание е отделено на богатата колек-
ция от антропоморфна и зооморфна 
пластика от различни обекти, която 
демонстрира както уменията и естети-
ческите виждания на древните хора, 
така и техния светоглед и религиозни 
представи.
В т.нар. „Централна зала” на Музея 
експозицията е организирана хро-
нологически в четири основни теми: 
Тракия и елинският свят; Тракия и 

Рим; Византия; Каменната летопис на 
българите.   
Тракия е представена чрез находки, 
датиращи от къснобронзовата (краят 
на ІІ хил. пр. Хр.) до късноелинисти-
ческата епоха (краят на І хил. пр. Р. 
Хр.). Сред тях се отличават керамич-
ните съдове и антропоморфни фигур-
ки с инкрустирана украса, каменните 
калъпи за брадви, бронзовата стату-
етка на елен от Севлиево, Габровско 
(VIII в. пр. Хр.), части от най-харак-
терното за тази епоха предпазно и 
нападателно въоръжение: шлемове, 
броня, наколенници, мечове, върхове 
на копия, както и находки от мону-
менталната гробница в могилата Мал 
тепе при Мезек, Свиленградско и от 
тракийския град Севтополис. Гробни-
цата при Мезек със своята дължина 

Централна зала
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от 32 м. е най-голямата открита досе-
га в източната половина на Балкан-
ския полуостров; тя се състои от дълъг 
дромос (коридор) с дължина 20,65 м. 
и три помещения. В експозицията са 
включени предмети от инвентара на 
няколко погребения, извършени в нея 
в периода от втората половина на IV – 
началото на III в. пр. Р. Хр. Сред тях с 
особена стойност са богато украсеният 
железен нагръдник с позлата и злат-
ните накити. Силно впечатляваща е 
бронзовата статуя на глиган, точно ко-
пие на откритата в южната периферия 
на могилата, сега намираща се в ко-
лекцията на Археологическия музей в 
Истанбул. Севтополис, днес под води-
те на язовир Копринка, Казанлъшко, е 
град основан от тракийския цар Севт 
III през ранноелинистическата епоха. 

От града и от неговия могилен некро-
пол освен съдове и накити произхож-
дат и интересни предмети, свързани с 
домашни култове – оловна змия, кер-
нос, както и известният Севтополски 
надпис.  
В експозицията са представени памет-
ници от некрополите на елинските 
колонии (апойкии), разположени по 
Черноморското и Егейското крайбре-
жие. Сред тях преобладават надгроб-
ни релефи, керамични и стъклени 
съдове, теракоти, алабастрови и ме-
тални предмети. Надгробната плоча 
на Дейнес, син на Анаксандър, с изо-
бражение на млад мъж с куче е една 
от малкото запазени стели от този тип 
от архаичната епоха. Впечатляваща 
също е и бронзовата хидрия от Несе-
бър с апликации, изобразяващи Борей 

Централна зала. В близък план 
– надгробна стела от некропола 
на Аполония (“Стелата на 
Дейнес”). Начало на V в. пр. Хр.
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и Орития (IV в. пр. Р. Хр.).
Голяма част от изложените в тази зала 
находки датират от римската епоха. 
Предимно скулптурни и епиграфски 
паметници, те произхождат от север-
на и южна България – територия, в 
която през тази епоха се основават 
провинциите Мизия, Тракия и Маке-

дония. Представени са некрополите 
с надгробните им паметници, гробни 
съоръжения, характерен погребален 
инвентар, градски и извънградски 
жилищни и обществени сгради с еле-
менти от тяхната архитектурна украса, 
керамични и метални съдове, части от 
мебели, производствени инструменти, 
както и култови комплекси с вотивни 
дарове. Сред изложените колекции 
важно място заемат апликациите от 
колесници, открити в надгробните 
могили на местната аристокрация от 
Тракия,  надгробните плочи от про-
винция Македония, които показват 
различните тенденции в развитието 
на римския портрет през І-ІV в., брон-

Находки от късната бронзова епоха. 
ХVI-ХI в. пр. Хр.

Глава на Аполон, изработена от бронз с 
позлата. Сердика, II в.

Мраморна статуя на “тракийски 
конник” от Брестник, Пловдивско. III в.
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зовата глава от статуя на Гордиан ІІІ 
(238-244), която вероятно е украсява-
ла агората на Никополис ад Иструм (с. 
Никюп, Великотърновско). Експози-
цията включва и съкровището от Чер-
вен бряг, Плевенско – императорски 
подарък за местна личност по случай 
деценалия на Лициний, плочата от 
София (Сердика), известна като „цир-
ков афиш”, пиластровите капители 
от вила Армира край Ивайловград, 
изящно изработени в стила на Афро-
дизийската школа, монументалната 
статуя на Фортуна от Гиген, главата от 
бронзова статуя на Аполон от София. В 
залата са изложени портретни статуи, 

бюстове и глави, както – и копия на 
известни гръцки произведения, с кои-
то се представят основните скулптур-
ни направления през римската епоха. 
В експозицията е включена изклю-
чително богата колекция от оброчни 
плочи, сред които централно място 
заемат откритите в светилището при 
Глава Панега. Чрез тях се предста-
вя синкретизмът между божества от 
местния, елинския и римския пантеон 
– явление, което е често засвидетел-
ствано в тракийските светилища.  
В същата зала е представен и архео-
логическият комплекс „Св. София” с 
гробен инвентар, датиращ от II-III в., 

Мраморен “цирков афиш”. Сердика, IV в.  
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стенописи от гробница от IV в. и над-
гробни плочи от V-VI в. Сред тази гру-
па паметници се намират известната 
мозайка и сребърната мощехранител-
ница от църквата „Св. София”; абси-
далната мозайка принадлежи на ней-
ния най-ранен строителен период (ІV 
в.).  
Темата за Византия е развита чрез 
най-характерните паметници за тази 
епоха. Представени са колекции от 
различни типове капители, част от 
амвон и плочи от олтарни прегради, 
мощехранителници от различни ма-
териали и форми и други предмети, 
които показват постепенното разви-
тие на култа. Централно място в тази 
група предмети заемат комплексът 
от Садовец с фино изработен златен 
кръст и уникалните свещници, както - 

Зала Средновековие

Керамична икона на Св. Тодор 
Стратилат. Велики Преслав, Х в.
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и релефните плочи от червена шиста, 
украсявали църковни постройки или 
богата светска сграда. В тази част на 
залата е изложена и впечатляваща ко-
лекция накити, която е свидетелство 
за готското присъствие на територия-

та на днешна България през VI в. 
От двете страни на монументалното 
стълбище, над което е поставено гип-
сово копие на скалния релеф с изобра-
жение на конник от Мадара, Шумен-
ско, е представена каменната летопис 
на българите. Надписите, които са на-
писани на гръцки език, съобщават за 
събития от историята на Първото бъл-
гарско царство, като най-ранният от 
тях е от 705-707 г. Важна историческа 
стойност има фрагмент от колона от 
с. Селище (Сюлейман кьой), Новопа-
зарско, на който е издълбан текстът на 
30-годишен мирен договор, сключен 
между България и Византия през 815 
г., както и колона с 25-редов строите-
лен надпис на гръцки език от с. Хан 
Крум (бивше Чаталар), поставен от 
името на „кан сюбиги Омуртаг”, който 
свидетелства за построяването на „ма-
лък стан на Тича”; надписът датира от 
822 г. 
В галерията са изложени стенописи 
от църкви в Мелник (Благоевградско), 
Калотина (Софийско), Крапец (Пер-
нишко) и Несебър (Бургаско).  
Църквата „Св. Никола” в Мелник (ХІІІ 
в.) е била построена към края на ІХ в. 
върху останките от раннохристиянски 
храм и по-ранно тракийско светили-

 Златен дискос и кръст-енколпион. 
Велики Преслав, IХ-Х в.

 Мозаечна икона на Богородица Одигитрия 
от църквата “Св. Георги” в град Ерегли 

(Хераклея Понтика). ХIII-ХIV в.

 Сребърно съкровище от Никопол. ХIV в.
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ще, посветено на богинята Артемида-
Бендида. Създадена като енорийска, 
по-късно тя прераства в епископска 
(ХІ в.), митрополитска (ХІІІ в.) и ма-
настирска (ХVІІІ в.) църква. Изписана 
е към края на ХІІ – началото на ХІІІ в. 
Богатата, нетрадиционна стенописна 
програма на църквата е изпълнена в 
стила на византийските императори от 
династията на Комнините (1057-1143). 
Фреските, пренесени във фондохрани-
лищата на НАИМ-БАН през 30-те и 
40-те години на ХХ в., са изработени 
извънредно прецизно и внимателно 
от трима опитни зографи. Това личи 

в представянето на карнацията (цвета 
на лицето, ръцете и тялото), сенките, 
дрехите и движенията. 
Църквата „Св. Никола” в Калотина, Со-
фийско, от ХІV в., манастирска гробна 
капела, е била построена и изписана 
по поръчка на ктитора Деян и съпру-
гата му Владислава. В изложените сте-
нописи са изобразени св. Петър и Ус-
пение Богородично.
Църквата „Св. Петка” в с. Крапец, Пер-
нишко, се датира през ХVІІ в. Запазе-
ните стенописи дават възможност за 
композиция в три регистъра: присъст-
ват фигури на пророци и светци в цял 

ръст и допоясни изображения, както - 
и евангелски сцени.  
Църквата „Св. Георги Мали”, построе-
на през ХVІІ в., се е намирала на юж-
ния бряг на стария град Несебър. Сте-
нописите са били свалени и прибрани 
в Народния музей в София преди раз-
рушаването на църквата през 1946 г. 
Изложените фрагменти от стенописи 

Стенопис от църквата „Св. Никола” в 
Мелник. ХII-ХIII в.

Стенопис от църквата „Св. Георги Мали” в 
църквата Несебър. ХVI в.

Стенопис от църквата 
„Св. Георги Големи” в Несебър. ХVIII в.
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принадлежат към декоративната про-
грама на южната и северната стена на 
църквата. Представени са светци-во-
ини и лечители, както – и евангелски 
сцени. 
Най-късните стенописи са от църк-
вата „Св. Георги Големи” в Несебър. 
Църквата е изписана през 1703-1704 г. 
с разходите на свещеника-сакеларий 
К(онстантин) и преподобна Анастасия 
по времето на несебърския митропо-
лит Христофор. Изложените стенопи-
си са от житието на патрона на църк-
вата св. Георги и други светци. В тях се 
различават почерците на двама зогра-
фи. 
В зала „Средновековие” са изложени 
паметници, датиращи от ІХ до ХІV в. 
(Първо и Второ българско царство). 
Те са групирани по няколко основ-
ни теми: Битът на човека, Жената и 
мъжът-воин, Металът, Керамичното 
производство, Вярванията на бълга-

рите, Писмената традиция, Човекът и 
богът, Християнската столица на ран-
носредновековна България - Велики 
Преслав, Украсата на църковните по-
стройки от епохата на Второто българ-
ско царство, Църквата и владетелят. 
Строителни материали и инструмен-
ти, водопроводни и канални тръби, 
тръби за комини, вградени в стените, 
фрагменти от многоцветни стъкла за 
прозорец, ключове и катинари, кух-
ненска и трапезна керамика, светил-
ници, предмети за изработването на 
облеклото (игли за шиене, железен 
дарак, прешлени за вретено), а също 
— и други предмети, свързани със за-
бавленията на децата и мъжете в дома 
(костени зарове, играчки, пулове за 
табла и др.), позволяват да се оформи 
картината на бита на човека през тази 
епоха. Сред изложените предмети осо-
бен интерес представляват сребърни 
съдове, внос от западна Европа, както 

19. Зала Трезор
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– и фрагментите от тъкани и бродерии 
от църквата „Св. София” и от Трапези-
ца в Търново.   
Накити от благороден метал, от мед 
и бронз, често позлатявани и украсе-
ни със скъпоценни камъни и стъкло, 
изработени в българските градски 
ателиета или в императорските рабо-
тилници на Византия, на Източното 
Средиземноморие и Западна Евро-
па отразяват модата, която обогатява 
традиционното женско облекло. Сред 
накитите за глава на мястото на изящ-
ните обици се налагат големите ма-
сивни наушници. Носят се огърлици 
от многоцветни мъниста и метални и 
стъклени гривни. Дрехите се затварят 
с метални копчета, както и с колани с 
метални апликации. 
Оръжия и воински принадлежности 

– ризница, сабя, върхове на копия и 
стрели, колани и амуниция предста-
вят българския воин. Инструменти за 
ковачество и дърводелство, земедел-
ски сечива, златарски инструменти, 
костени предмети и керамични съдо-
ве, изработени на ръчното грънчарско 
колело и на крачния кръг показват 
високото ниво, постигнато от занаят-
чийските работилници през тази епо-
ха. Сред представените керамични съ-
дове могат да се видят: белоглинена, 
рисувана, глазирана  и „сграфито” ке-
рамика.  
Амулети с предпазно предназначение, 
намерени в първите български столи-
ци от VІІ-Х в., заедно с розета с руни 
от Плиска и керемида с изображение 
на шаман, открита в култовия център 
на Мадара, свидетелстват за устойчи-
востта на езическите вярвания на бъл-
гарите и за запазването на обичайните 
им култови практики, дори - след при-

Бронзов шлем от некропола при 
Требенище, Македония. Краят на VI – 

началото на V в. пр. Хр.

Златна погребална маска от некропола 
при Требенище, Македония. Краят на VI 

– началото на V в. пр. Хр.
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емането на християнството. 
Писмената традиция на българите е 
илюстрирана чрез първия станал из-
вестен надпис на кирилица, издълбан 
върху каменната надгробна плоча на 
Мостич, висшия сановник (ичергубо-
ил) от Велики Преслав (Х в.), както – и 
чрез плочките от белоглинена глази-
рана керамика с литургични текстове, 

изработвани във Велики Преслав през 
Х-ХІ век. 
В тази зала са изложени още извест-
ният златен нагръден кръст от Плис-
ка, украсен с множество миниатюрни 
изображения и сцени, фрагменти от 
каменната пластична и белоглине-
на глазирана декорация и керамична 
икона на Св. Теодор от Велики Пре-
слав, както – и декоративни елемен-
ти от църкви и нагръдни икони с из-
ображения на покровители на войни, 
аристократи и прелати, датиращи от 
епохата на Второто българско царство. 
Сред малките икони най-забележи-
телна е златната, с образа на Богоро-
дица, и декоративни мотиви в емайл. 
Важно място в зала Средновековие се 
отделя и на три ценни икони от ХІV 
в.: двустранната – от Поганово, един 
от шедьоврите на иконописта от този 
век, с изображенията на Богородица с 
Йоан Кръстител и Видението на Езе-
киил, мозаичната – от Тракия с Бого-
родица с Детето и друга – със сребърен 
обков и дарителски надпис на чичото 
на българския владетел Иван Алек-
сандър.  
В последната витрина на тази зала са 
показани печатите, скрепявали пис-
мата на владетели и духовни водачи 
от различни времена. Заедно са поста-

Златното съкровище от Вълчитрън, 
Плевенско. Късна бронзова епоха. Краят 
на II – началото на I хилядолетие пр. Хр.

Златна маска. Надгробна могила Светица до с. 
Крън, Казанлъшко. Краят на V в. пр. Хр.

Златен пръстен-печат. Надгробна могила Светица 
до с. Крън, Казанлъшко. Краят на V в. пр. Хр.

Сребърна кана от некропола при 
Дуванлий, Пловдивско.  Втора 

половина на V в. пр. Хр.
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вени тези на Борис-Михаил, покръс-
тителят на България и Георги, синкел 
български, на цар Иван Александър 
и изработеният с изключително май-
сторство печат на патриарх Висарион 
от Търновград. Сеченето на монети е 
представено с образци на различни 
типове от различни владетели. Злат-
ни и сребърни пръстени-печати с до-
несени от Западна Европа хералдич-
ни символи бележат усвояването на 
такава практика от владетели, пред-
ставители на аристокрацията и веро-
ятно - от представители на богатото 
гражданство. Богатството и възмож-
ностите на българската аристокрация 
се демонстрират и чрез златните ко-
ланни украси от Мадара (VІІ и ІХ в.), 
забележителната сребърна чаша, при-
надлежала на великия жупан Сивин, 

открита в неговия гроб в Преслав, и 
от такива находки като укритото при 
Никопол съкровище от края на ХІV – 
началото на ХV в. Намерено в метален 
съд, то съдържа скъпи съдове, накити 
и монети. 
В зала „Трезор” са събрани най-пред-
ставителните паметници от колекци-
ите на музея: съкровища, инвентар от 
гробове и единични предмети с особе-
но художествено и историческо значе-
ние, които се датират в дългия период 
от къснобронзовата и  ранножелязна-
та до римската епоха. Те са предста-
вени в хронологическа последовател-
ност, като на централно място стоят 
три световноизвестни съкровища: съ-
кровищата от с. Вълчитрън, Плевен-
ско (краят на къснобронзовата-нача-
лото на ранножелязната епоха), от с. 
Луковит, Ловешко (втората полови-
на на ІV в. пр. Хр.) и от с. Николаево, 
Плевенско (ІІ-ІІІ в.). Вълчитрънското 
златно съкровище се състои от голяма 
полусферична купа с масивни дръж-
ки, една голяма и три по-малки чаши 
с по една извисена дръжка (т. нар. ки-
атоси), два големи и пет по-малки ка-
пака с луковични дръжки и един тро-
ен скачен съд от яйцевидно оформени, 
издължени и заострени в единия си 
край части. Сребърното съкровище от 
Луковит е съставено от съдове за вино 

Сребърен скифос от Стрелча. Втора 
половина на IV в. пр. Хр.

Брой 80, лято 2015
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и три комплекта апликации за конска 
амуниция. Част от апликациите се на-
реждат сред шедьоврите на тракий-
ската торевтика. Върху тях са изобра-
зени борби на животни и конници, с 
детайли подчертани с позлата. Съкро-
вището от Николаево, принадлежало 
на върхушката на местната аристо-
крация в римската провинция Долна 
Мизия, съдържа многобройни златни 
и сребърни женски и мъжки накити, 
украсени с многоцветни скъпоценни 
камъни, които показват най-големи-
те постижения на ювелирството в из-
точните провинции и в цялата Римска 
империя. Част от съкровището са и 
сребърни предмети за богата трапеза 
и голямо количество сребърни моне-
ти.  

В тази зала са изложени предмети с го-
ляма художествена стойност от гроб-
ния инвентар от могили в селищата 
Белоградец, Дуванлии, Крън, Старо-
сел, Стрелча, Златица, Розовец, Шип-
ка, Арчар и Шишковци. Сребърната 
амфора-ритон от Дуванлии е шедьо-
вър на ахеменидското изкуство, мно-
гобройните сребърни съдове от други 
комплекси са дело на гръцки майсто-
ри, а скифосът от Стрелча показва 
високите постижения на местните 
златари. Златната погребална маска 
и пръстенът-печат от Крън, заедно с 
бронзовата глава от Шипка, са сред 
най-големите открития на последното 
десетилетие, извършени от археоло-
га Георги Китов. Маската, тежка над 
600 гр., впечатлява с фината изработ-
ка и реалистичното предаване на де-
тайлите на лицето. Бронзовата глава, 
дело на гръцки скулптор от края на ІV 
в. пр. Р. Хр., принадлежи на портрет-
на статуя на тракийския цар Севт ІІІ. 
Златният накит с големи скъпоценни 
камъни от гроб на момиче от знат-
но семейство, открит в Арчар, е сред 
редките, най-представителни украше-
ния за глава от територията на цялата 
Римска империя. Сребърните украше-
ния с позлата от могила в Шишковци 
показват разкоша на конските амуни-
ции и на колесниците на тракийската 

Апликация от конска амуниция от 
съкровището от Луковит, Ловешко. 

Втора половина на IV в.

ИСТОРИЯ
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аристокрация през римската епоха.
Отделно място в зала „Трезор” е пос-
ветено на некропола в Требенище, 
Македония. Представени са предме-
ти от най-ранните разкопки на този 
некропол на илирите (останалите се 
съхраняват в колекциите на Археоло-
гическите музеи в Белград и Скопие). 
Шлемове, украсени със златни ленти, 
маски и ръка с пръстен от тънък зла-
тен лист, златни елементи от украсата 
на щитове и парадно облекло, наки-
ти от кехлибар, сребърни, бронзови и 
стъклени съдове представляват част 
от гробния инвентар на шестима во-

ини. Внос от централна Европа, от Фи-
никия, от Лакония и от други райони 
на древна Гърция, те свидетелстват за 
развитите търговски взаимоотноше-
ния още през архаичната епоха в тази 
част на Балканския полуостров.  
Наред с постоянната експозиция, в 
Музея се представят и редица вре-
менни изложби. Като традиция в по-
следните години се наложи изложбата 
“Българска археология”, която еже-
годно илюстрира резултатите от ар-
хеологическите проучвания през го-
дината. С тази изложба посетителите 
имат възможност да се запознаят как-

Бронзова глава от могилата Голямата 
косматка (гробницата на Севт III) 
в “Долината на тракийските царе”, 

Казанлъшко. Краят на IV в. пр. Хр.

Сребърна украса от сбруя на колесница. 
Шишковци, Кюстендилско. II в. пр. Хр.
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то с най-интересните и впечатляващи 
находки, така – и с информация за са-
мите обекти и последните открития в 
тях – от най-ранните следи от човеш-
ко присъствие през ранния палеолит 
до средновековните български столи-
ци Плиска, Преслав и Велико Търно-
во. Изложбата се открива в средата на 
февруари, когато се чества и “Денят на 
археолога”. 
Редовно се организират и тематични 
временни изложби, посветени на кон-
кретни обекти или - на различни ас-
пекти от културата на обществата по 
българските земи. През август и сеп-
тември 2011 г., във връзка с провежда-
нето на ХХII Международен конгрес 
за византийски изследвания, се пред-
стави изложбата “България във Ви-
зантийския свят”. Паралелно с нея се 
състоя и изложбата “Аз писах.”, илюс-
трираща развитието на българската 
писменост и на българския език през 
средновековието.
Музеят е чест домакин и на фотограф-
ски и художествени изложби. Послед-
ната фотографска изложба (6 – 30 де-
кември 2011 г.) представя  научните 
постижения на Института по археоло-
гия и етнология при Полската Акаде-
мия на науките. На 28 табла са пока-
зани най-интересните археологически 
обекти – от палеолита, неолита, брон-

зовата епоха, римския период, средно-
вековието и новото време, в които се 
провеждат проучванията на Институ-
та през последните десетина години. 
Представени са също така и най-нови-
те лабораторни методи в археология-
та.
  
Интернет адресът на Националния 
Археологически институт и музей е: 
http://www.naim.bg 

Музеят се намира на адрес: 
гр. София, 1000, ул. „Съборна”, 2.

Сребърна чаша с двойно дъно. I в. 
Неизвестно местонамиране

ИСТОРИЯ
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След като в предишния брой на 
списанието разгледахме основ-
ните характеристики на военно-

то дело в Европа през първата поло-
вина на XVII в., идва ред да обърнем 
внимание на промените, които на-
стъпват през втората половина на се-
демнадесетото столетие. Ако в нача-
лото на XVII в. говорим за мащабно 
разгръщане на вече утвърдени военни 
практики, от средата на века насетне 
се налагат редица промени, които ка-
чествено и количествено изменят про-
порциите на европейските конфли-
кти. Настоящата статия няма за цел да 
разглежда конкретни съревнования 
между две или повече държави, а ще 
се стреми да очертае основните посо-
ки, в които се развива европейското 
военно изкуство след 1660 г.

Защо се промени войната?

Когато за кратък период от време оп-
ределен регион от света акумулира 
голям брой конфликти, това оказва 
както количествено, така и качестве-
но изменение в тяхната природа. Как 
точно става това? На първо място, дър-
жавите, участвали в тези конфликти 
са принудени да пренастроят цялата 

система – икономическа, социална и 
административна, към реалностите на 
войната. Създават се специални служ-
би и/или постове в администрация-
та, които отговарят за изпълнението 
на всички военно-временни функции 
в държавата. Паралелно с това арми-
ите са принудени да развиват своите 
характеристики в крак с тези на вра-
говете си. Усложнява се йерархията, 
появяват се нови чинове, които да из-
пълняват новите задачи, променя се 
въоръжението, както и структурата на 
числения състав на армията. Обще-
ството от своя страна изразява готов-
ност да плаща допълнителни разходи, 
за да покрие издръжката на силна и 
добре снабдена армия, която да държи 
враговете и техните постоянни грабе-
жи далеч от домовете на хората. По 
този начин се създава един цялостен 
комплекс, който служи като основа за 
еволюцията не само на военното дело 
като такова, но и на всички сфери на 
живота в една страна, обвързани с во-
денето на война. Ако днес повечето 
силни държави могат да си позволят 
да пренесат войната изцяло на враже-
ска територия и/или през девет океа-
на в десети, в средата на XVII в. нито 
една от „великите сили“ не е била за-

Трансформациите в 
европейското военно дело                  
1660-1700г.

Автор: Александър Стоянов

Статия от брой 45 на сп. “Българска наука”
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страхована от това врагът да проник-
не на нейна територия и да опустоши 
земите й. В този смисъл и кралете, и 
обществото са били склонни да вло-
жат сериозни суми в това да гаранти-
рат безопасността на своите владения. 
Както вече видяхме в предишната ста-
тия, между 1618 и 1660 г. Европа пре-
живява повече от двадесет конфликта, 
много от които засягат по над 5 дър-
жави едновременно. Простата мате-
матика ни показва, че средно на всеки 
две години се е водела по една война. 
Подобна честота остава без паралел 
в историята на стария континент, за 
който и да е друг период от 50 години 
през последното хилядолетие. Честите 

конфликти водят до огромни финан-
сови, човешки и материални загуби, 
които стряскат владетелите и обще-
ствата и водят до едно преосмисляне 
на конфликтите. Ако до 1660г. война-
та е била бизнес, ръководен от наем-
нически капитани и генерали, които 
се намирали под слаб, или на моменти  
почти никакъв, контрол от страна на 
държавите, след 1660г. Нещата започ-
ват постепенно да се променят. Това 
става по редица параметри, които сега 
ще разгледаме по-подробно.

 От сепаратизъм към централи-
зирана монархия

Карта на Европа в 1660г.
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Ренесансът и Ранното ново време са 
епоха, в която кралете все още имат 
относително ограничена власт върху 
всичките си земи. Феодалната система 
от Средновековието вече е преодоляна 
и монархиите в Европа, било то малки 
или големи, имат доста по-директен 
контрол над своите територии, откол-
кото, да кажем,  през XII в. Въпреки 
това в сравнение с по-късните периоди 
от политическото развитие на кон-
тинента, властта на крале, графове и 
херцози в периода 1500-1660 изглеж-
да повече или по-малко незначителна. 
Причината за това  е огромната роля, 
която аристокрацията продължава да 
играе във взимането на решения и ад-
министрирането на страната. Първи-
те опити на владетелите да променят 
статуквото датират от края на XIV в., 
когато в херцогство Бургундия започ-
ва формирането на една нова инсти-
туция, която ще доминира политика-
та на европейските монархии до края 
на XVIII в. – Дворът. Целта на Двора 
е проста и гениална – чрез система от 
раздаване на привилегии, отличия и 
задължения, монархът се опитва да 
обвърже висшата аристокрация кол-
кото се може по-плътно към себе си. 
По този начин, без да притежава ре-
ална власт, владетелят издига своя-
та собствена значимост над тази на 

своите перове1. Така системата бавно 
и постепенно започва да дава своите 
плодове, но към 1600 г. все още съ-
ществуват доста и мощни аристократи 
в повечето европейски монархии. Вой-

1 Френски термин, който обозначава най-
висшите аристократи в една монархия. Според 
средновековната традиция кралят е „пръв 
сред равни“, т.е. пръв сред своите перове 
(„равни“) или както по ясно личи в английската 
формулировка „First among his peers”.

Луи XIV (1638-1715г.) — Френски крал (1643-
1715г.), символ на Абсолютизма в Европа. 

Амбицията му да доведе Франция до 
естествени граници, съчетана с манията 

му към величие водят до издигането и 
рухването на френската мощ.

Брой 80, лято 2015
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ните, които избухват след тази услов-
на дата често се превръщат в арена, на 
която крале и аристократи застават на 
различни страни, за да разрешат спо-
ровете си. Това се случва в Свещената 

Римска империя, Франция, Англия и 
Посполитажеч. Истината е, че в детайл 
нещата са доста по-сложни и българ-
ската историография, като цяло, има 
нужда спешно да преосмисли тези 
процеси. Тук няма как изчерпателно 
да разгледаме процесите, тъй като във 
всяка отделна държава те следват свой 
собствен ритъм. Най-простият прин-
цип, който можем да изведем е, че към 
1660 г. всяка една от монархиите2 съз-
дава механизми, с които кралят може 
да доминира над своята аристокра-
ция. Но тези механизми са само 50% 
от уравнението. Останалите 50% се 
коренят в личността на всеки отделен 
владетел. Силен, целенасочен владе-
тел, като Луи XIV, например, използ-
вал умело тези механизми, докато ис-
панският крал Карлос II3 бил напълно 
неспособен да постигне това. От друга 
страна, напълно погрешно е и схва-
щането, базирано на изследванията 
на Норберт Елиас4, че абсолютната 
2        Освен, може би, Посполитажеч.
3 Което до немалка степен се 
дължало на вродените му генетични 
увреждания, вследствие на вековното 
кръвосмешение на Испанските Хабсбурги.
4     Германски историк, чийто изселвания върху 
двора на Луи XIV дефинират класическото 
схващане за абсолютизма. Изследванията му са 
написани през 1933 г. и издадени през 1968 г. и 
служат като канон сред историците, занимаващи се 
с кралски дворове. След 1988 г. новото поколение 

Себастиан Вобан (1633-1707) — Френски 
маршал и военен инженер. Проектирал и 
превзел множество крепости на служба 

при Луи XIV. За него Кралят-Слънце казва 
“Крепост, обсадена от Вобан, все едно вече е 

превзета”.

ИСТОРИЯ
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монархия ликвидира аристокрацията 
като активно политическо звено. Из-
следвания, посветени на финансите 
на абсолютните монархии, както и на 
начина, по който се вземали важни-
те политически решения показва, че 
владетелите продължили да разчитат 
на своите аристократични елити. Раз-
ликата била в това, че кралете успели 
чрез манипулиране на различните 
дворцови фракции да налагат своята 
политика, преодолявайки опозици-
ята на отделни групи или индивиди. 
От друга страна, аристократите били 
склонни да финансират държавните 
начинания в замяна на управленчески 
и почетни длъжности и известни об-
лаги при реализирането на проектите. 
Но основния инструмент за контрол 
на аристокрацията се оказала армия-
та. След 1660 г. кралете наложили мо-
нопол над армиите. Така те разполага-
ли с единствената законна въоръжена 
сила в земите си, а от друга страна съз-
дали нова сфера, където да раздават 
командни постове на верните си ари-
стократи. Главна заслуга за това има-
ли множеството конфликти в периода 
до 1660 г. Десетилетията войни изто-
щили аристократите авантюристи и в 
историци на Дворовете отхвърля теориите на Елиас 
и дава ново тълкувание на абсолютизма като на 
система, в която кралят и аристокрацията работят 
в своеобразен синхрон и по взаимна договорка.

крайна сметка само владетелите, под-
крепени от държавните хазни съумели 
да поддържат постоянни военни фор-
мирования под свое командване. Така 
след 1660 г. владетелите, които държа-
ли под свое командване единствените 
останали въоръжени сили, можели да 
наложат на своята аристокрация да се 
откаже от правото на частни въоръже-
ни сили. Този превес на силите оба-
че бил крехък и владетелите отново 
се наложило да създадат способ, чрез 
който да включат аристокрацията в 
системата на редовните постоянни ар-
мии. За целта започнали мащабни во-
енни преобразования, които завинаги 
променили лицето на военното дело в 
Европа...

Военните реформи 1660-1700

Целта на повсеместните военни ре-
форми била да отговори на предизви-
кателствата на новата епоха. Нужно 
било по-добро, централизирано ко-
мандване, което да замени несигурни-
те и непредвидими наемнически ка-
питани. Трябвало да се изгради една 
по-сложна логистична система, коя-
то да понесе бремето на нарасналата 
численост на армиите. Не на последно 
място, владетели и министри започна-
ли да търсят по-ефективни начини за 

Брой 80, лято 2015



www.nauka.bg           987 

набиране на войници с цел да избягат 
от остарялата система на напълно на-
емнически армии. С цел да постигнат 
тези стремежи, владетелите, лично 
или чрез своите министри, започна-
ли поредица от законови и практични 
методи, предназначени да се справят с 
новопоявилите се предизвикателства.
На първо място, както отбелязахме 
по-горе, аристокрацията трябвало да 
бъде приобщена към новите армии. 
За целта офицерският корпус на ар-
мията бил попълван изключител-
но от средите на аристокрацията. По 
този начин владетелят постигнал две 
цели едновременно – от една страна, 
на базата на ордени, чинове и титли 
обвързал аристокрацията още пове-
че към себе си, от друга, си осигурил 
команден състав, който, за разлика от 
старите наемници и авантюристи, бил 
свързан с армията не само на базата на 
заплащането, но също така и по кри-
терии като чест и социално положе-
ние, които мотивирали командирите 
и намалявали риска за дезертиране 
или преминаване на страната на вра-
га – все проблеми, които били чести за 
периода преди 1660 г.
Отново с цел да се засили сплотеност-
та на отделните части, както и да се 
повиши бойният им морал и преда-
ността към краля и кралството, в Ев-

ропа започнал процес на налагане 
и стандартизиране на униформите. 
До 1660 г. армиите в Европа няма-
ли строго индивидуални униформи. 
Обикновено отличителните знаци на 
войниците били ленти плат в опреде-
лен цвят, които се връзвали или през 
рамо, или на шлемовете или пък на 
ръцете над лакътя.5 Тези ленти лесно 
се махали и се заменяли с други, в друг 
цвят, ако ходът на сражението не до-
падал на съответното отделение вой-
ници.6 Държавите започнали да въ-
веждат различни стандартни цветове 
за своите войски, като отделните пол-
кове и роти имали свои отличителни 
знаци, които се пришивали към уни-
формата – на яката или на раменете. 
Хазната започнала да отделя средства 
за стандартното въоръжаване на своя-
та армия, като често пъти поръчките 
за дрехи и муниции се давали на мест-
ни манифактури с цел да се стимулира 
икономиката на страната. Към 1700 г. 
всички големи армии в Западна Евро-
5 Така французите използвали бели 
ленти, холандците – оранжеви, испанци и 
австрийци – червени, шведите – сини и т.н.
6 Отдельонните знамена – знамето на 
съответната държава, съчетано със символа на 
съответното отделение били единствените ясно 
отличими знаци, които различавали частите 
на една армия от тази на противника. Углавно 
престъпление било да се изостави знамето 
или то да бъде поругано по някакъв начин.

ИСТОРИЯ
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па имали свои униформи. След 1704 г. 
униформи били въведени и в Русия. 
В Османската империя униформите 
били въведени след реформите на Ма-
хмуд II в началото на XIX в. 
Паралелно със стандартизирането 
на униформите започнало и стандар-
тизиране на оръжията. След 1660 г., 
подобно на армията, военната индус-
трия се превърнала в кралски моно-
пол. Оръжейните манифактури били 
преустроени така, че да произвеждат 
едни и същи по калибър и модел ог-
нестрелни и хладни оръжия. Това 
доста улеснило снабдяването с муни-
ции и замяната на повредени оръжия, 
без това да повлияе на логистиката 
на армията. Доколко тази промяна се 
реализирала в рамките на XVII в. ос-
тава загадка, но, според повечето за-
падни военни историци, към 1700 г. 
Франция, Англия, Холандия, Австрия, 
Швеция и Прусия били стандартизи-
рали своята оръжейна  индустрия. В 
Русия проблемът с разминаването на 
калибровката останал и след Наполе-
оновите войни. През 1815 г. в руската 
армия били регистрирани над 20 раз-
лични калибъра огнестрелно оръжие. 
Данните за османската армия са още 
по-оскъдни, но вероятно след пореди-
цата от превъоръжавания след 1856 г. 
този проблем бил отстранен, поне що 

се отнася до редовните аскери.
Реформи започнали и в системата на 
върховното командване и логистика-
та. Тук водеща роля изиграла Хабс-
бургската монархия, която още през 
XVI в. създала висш военен съвет към 
владетеля, който ръководел армиите 
и снабдяването им. В хода на Триде-
сетгодишната война и последвалите 
я конфликти с Франция и Османската 
империя тази институция изкриста-
лизирала и към 1700 г. била една от 
най-модерните подобни структури в 
Европа без точен еквивалент в остана-
лите големи армии. В тази насока вър-
вели и реформите на Петър в Русия. 
Императорът вървял към създаване 
на военна колегия (министерство), 
която да организира всички аспекти 
на тиловата поддръжка на армиите. 
Отделно от това преди всяко голямо 
сражение и операция Петър провеж-
дал военен съвет, където внимателно 
изслушвал и коментирал забележките 
на своите генерали. В Швеция, къде-
то кралете-войни от династията Васа 
обичали лично да водят армиите си, 
принципът на поделена отговорност 
на върха така и не се появил до 1700 
г. Във Франция кралят рядко се месел 
във военните действия и делегирал на 
своите генерали-аристократи пълната 
отговорност и командване на арми-
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ята. В Англия Парламентът гласувал 
назначаването на командирите и раз-
пределението на военните ресурси, 
докато на краля била отделена една по 
синекюрна позиция, въпреки че Уи-
лям III (и по-късно Джордж I) актив-
но участвали във военните действия и 
поемали ролята си на главнокоманд-
ващи.
Що се отнася до логистиката, отново 
на австрийците принадлежала иде-
ята за съставяне на маршрути от ло-
гистични пунктове, които да поемат 
снабдяването на армиите по основни-
те военни маршрути. Тази идея обаче 
не била лично тяхна, а била възприета 
от османците, които използвали сис-
тема от военни пътища още от време-
то на Сюлейман I. Параметрите на ло-
гистиката се разширили още повече с 

разрастването на военната индустрия 
и нейната материална база. За цели-
те на снабдяване на манифактурите и 
транспортиране на муниции, храни и 
оръжия към логистичните центрове 
започнало изграждането на държавни 
пътни мрежи от канали и сухопътни 
трасета. За да се улесни тази система, 
кралете премахнали между-провин-
циалните мита и такси, поставяйки на-
чалото на общо-държавните пазари. С 
цел да се управлява разширяващата 
се логистична система започнало съз-
даването на интендантски служби по 
места, които постепенно били центра-
лизирани в една обща система, подчи-
нена на отделните военни колегии и 
министерства.
Друга важна промяна, която настъпи-
ла, била въвеждането на нови мето-

Петоъгална бастионирана крепост, проектирана от Вобан. Подобни съоръжения 
можели да задържат една аррмия от 50 000 със десет пъти по-малък гарнизон
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ди за набиране на войници. За целта 
местната бюрокрация започнала да 
води регистри на населението, да из-
вършва преброявания и да зачислява 
годните за военна служба. На базата 
на тази документация, често чрез жре-
бии, се определял броя на рекрутите, 
които трябвало да постъпят на служ-
ба. Тази система започнала постепен-
ното си развитие след 1660 г., към 
1700 г. била все още в начален стадий, 
а разцвета си достигнала след 1795 г. с 
въвеждането на националните армии. 
До 1700 г. по-глямата част от рекру-
тите все още се набирали чрез добро-
волци, тъй като системата на жребии-
те била доста корумпирана и често се 
случвали измами с точния брой на за-
писаните войници.

Военно-технически промени 
1660-1700 г.

Паралелно с централизирането и бю-
рократизирането на армиите в Европа 
се случили и няколко значими тех-
нически промени, които дали серио-
зен тласък на развитието на военното 
дело. Повечето от тях се породили във 
Франция, благодарение на постоянна-
та бойна готовност на френските сили 
след 1660 г., когато амбициите на Луи 
XIV се нуждаели от солидна военна 
подплата.
Благодарение на значителните си фи-
нансови ресурси, Франция започна-
ла превъоръжаване на своята армия, 
подпомогнато от стандартизирането 
на видовете оръжия, за което споме-

Байонетна атака на британски войници в битката при Малплаке (1709г.) Въвеждането 
на байонета позволило по-агресивна употреба на пехотата на бойното поле.
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нахме по-горе. На въоръжение били 
въведени мускетите с кремъчен за-
твор, които били по-бързи и по-точни 
от своите предшественици с фитилен 
затвор. Друго предимство било и по-
малкото им тегло, което вече не из-
исквало употребата на поддържаща 
„вилица“. Това сериозно помогнало за 
по-бързото предвижване на войници-
те и по-лесното усвояване на новото 
оръжие.
В допълнение към новия вид мускети, 
френският маршал и инженер Вобан 
измислил едно просто но гениално 
нововъведение – щикът. С един удар 
били свалени два проблема. От една 
страна, мускетарите вече не били така 
беззащитни и можели да използват 
оръжията си и като хладни при нужда. 
От друга страна, поставянето на щика 
премахнало необходимостта от под-
реждане на карета пиконосци, които 
да пазят пехотата от кавалерийски ата-
ки. Това довело до 100% въоръжаване 
на пехотата с огнестрелно оръжие, за-
меняйки старото съотношение между 
мускетари и пиконосци което било 
приблизително 70% към 30%. Увели-
чаването на огневата мощ с 30% било 
неминуем скок напред по отношение 
на ефективността на армиите, въпре-
ки че далекобойността на мускетите 
оставала ниска, а ефективността им на 

повече от 40 м. — съмнителна. 
Другото голямо нововъведение на Во-
бан било преустройството на т.нар. 
„trace italienne” - системата от бастиони 
и валове, която заменила средновеков-
ните крепости. Вобан сериозно услож-
нил геометрията на бастионираните 
крепости, съчетавайки ги с допълни-
телни водни и сухи ровове и добавяй-
ки допълнителни външни бастиони, 
които да увеличат далекобойността на 
отбраняващата се крепост. Паралел-
но с това Вобан разработил и система 
за паралелно атакуване на новия тип 
крепости, залагайки на масиран арти-
лерийски огън и методично премахва-
не на вражеските оръдия. Снабден с ог-
ромните финансови възможности на 
Франция, Вобан не само разработил, 
но и реализирал своите схеми и север-
ните граници на Франция се превър-

Линеен кораб, гръбнака на бойните армади 
на колониалните сили
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нали в система от взаимно поддържа-
щи се крепости и гарнизони, които се 
превърнали в гръбнака на френските 
бойни операции в периода 1660-1716 
г. Всяка една от тези крепости имала 
колосална цена – 80 000 000 ливри. 
Обсадата на подобно съоръжение за 
един път струвала половината от тази 
сума, а, обикновено, за да се превземе 
подобна крепост се изисквали 2 или 3 
обсади, често прекъсвани от вражески 
сили. Т.е. Крепостта се „изплащала“ 
само в рамките на един конфликт, а, 
както знаем, през XVII в. конфликти 
не липсвали.
Засилването на крепостите било съ-
пътствано и от увеличаване на мощта 
на артилерията, както сухопътната, 
така и военноморската. Мобилната ар-
тилерия, въведена от Густав II Адолф 
след 1620 г. се превърнала в задължи-
телен елемент от артилерийския обоз 
на всяка армия. Паралелно с това се 
увеличил калибъра на обсадната арти-
лерия, което повишило ефективност-
та и далекобойността при обстрел. 
Паралелно с техническия прогрес бил 
извършен и такъв при кадрите. Из 
Европа започнали да се появяват ви-
сши военни училища, които до 1700 г. 
били предназначени за артилерията и 
където млади кадети се обучавали на 
геометрия, аритметика и други точ-

ни науки. Тъй като старото схващане, 
че артилеристите били по-скоро тър-
говци и занаятчии все още не било 
отминало, висшите аристократи не 
се стремели към позиции там и това 
дало възможност на хора от градските 
съсловия да се издигнат във военната 
йерархия. 
По отношение на военноморското 
дело, промени настъпили в структура-
та, тонажа и въоръжението на кораби-
те. Галеоните и галеасите отстъпили 
място на линейните кораби, разрабо-
тени от холандците в първата полови-
на на XVII в. Тези кораби били приго-
дени еднакво добре и към океанско и 
морско плаване, били по-маневрени 
и можели да поберат по-голяма огне-
ва мощ. Мащабът на военноморските 
промени личи най-ясно в поредица-
та от Англо-Холандски и Холандско-
Португалски войни, които прекроили 
картата на морските монополи в Да-
лечния Изток и Атлантическия океан. 
До 1700 г. Нидерландия си останала 
първата морска сила в световен мащаб, 
като едва след  Войната за Испанско 
наследство (1700-1714 г.), везните по-
степенно се накланят в британска по-
сока.7 Заради засилената военномор-
7 По-малко известен факт остава, че между 
1675 и 1689 г. Франция разполагала с най-
големия флот в Европа, който по време на 
Деветгодишната война постигнал редица 
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ска мощ, големите сили се стремели да 
изградят система от укрепени приста-
нища, които да контролират морските 
пътища и да служат като снабдителни 
бази за флотите. Подобни „портове“ 
били създавани по протежението на 
африканския бряг, в Карибите, Ин-
дия, Индонезия и Филипините.

Заключение

Поредицата от военно-администра-
ттивни и военно-технически промени, 
които настъпили в Европа между 1660 
и 1700 г. променили завинаги лицето 
на военното дело. Нарасналият брой 
на сухопътните армии довел до нови 
по мащаб конфликти. Военноморска-
та сила започнала да оказва все по-
сериозна роля, тъй като доминира-
нето по море гарантирало постоянно 
снабдяване със суровини от колонии-
те и същевременно давало шанс да се 
блокира снабдяването на противника. 
Самите колонии също се превърнали 
в арена на военните действия, като 
европейците често наемали местни 
сили да водят войните помежду им. 
Нарасналото значение на колониал-
ната икономика довело до създаване 
на крепости и гарнизони във всички 
опорни точки на колониалните импе-

победи над съюзените англо-холандски флоти.

рии и отделянето на все по-сериозни 
средства за защитата на колониите и 
изграждането на по-големи и ефек-
тивни флоти. Паралелно с това в Ев-
ропа нараснал значително броят на 
армиите, както и нуждата от по-реши-
телно приключване на конфликтите 
поради огромното финансово бреме, 
което всеки конфликт оказвал на хаз-
ната. Освен усложнената администра-
ция и командване, държавите се стре-
мели да изградят стабилни системи за 
финансиране на войните. Водещи в 
това отношение се оказали Англия и 
Холандия, които благодарение на по-
развитите си парично-стокови борси, 
започнали формирането на нацио-
нални банки, които към 1700 г. били 
реалност и можели да послужат като 
гарант и контрольор на военните кре-
дити и разходи. 
Въвеждането на по-строга военна йе-
рархия, съчетана със изготвяне на ус-
тави и утвърждаването на униформите 
довело до промяна облика на армии-
те. Старите наемнически орди, които 
сменяли работодателя си ежегодно 
били постепенно заменени от посто-
янни, професионални армии, в кои-
то наемническият елемент все повече 
отстъпвал място на професионалния 
войник наборник (или доброволец). 
Подобрената логистична система 
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също спомогнала за по-високия морал 
на армията, тъй като гарантирала по-
добро снабдяване с храна и провизии. 
Отделно от това новите пътища увели-
чили скоростта на армиите и възмож-
ностите за бързи и решителни маршо-
ве нараснали значително. 
Въпреки всичко истинското лице на 
промените се проявило едва след 1700 
г. по време на Войната за Испанско 
наследство и Великата Северна война 
(1700-1721 г.) Именно през тези първи 

две десетилетия на XVIII в. промени-
те, които се случили след 1660 г. полу-
чили своето реално изражение, за да 
повлияят на нова поредица от рефор-
ми от средата на XVIII в., намерили 
отражение в Седемгодишната война 
(1756-1763 г.).
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Традиционното българско семей-
ство като основна единица на об-
ществото винаги предизвиквало 

интерес от страна на учените. Пробле-
мите на българското патриархално се-
мейство са предмет на изследване на 
видните наши етнографи проф. Ст. С. 
Бобчев и Димитър Маринов. В своите 
научни трудове и двамата назовават 
българското патриархално семейство 
с термина – челедна задруга. Този 
термин е взаимстван от българското 
обичайно право. По този повод проф. 
Бобчев допълва „Задругата като челя-
дъ е родственъ, широкъ, многоклонес-
тъ организъмъ, който има единъ общъ 
коренъ.“ В своите изследвания двата 
видни етнографи отделят голямо вни-
мание на йерархията в патриархално-
то семейство. Редът и законът в тази 
клетка от възрожденското ни обще-
ство представлява умален модел на 

общинските структури в български-
те общини. Според българското оби-
чайно право начело на задругата стои 
най-възрастният член на фамилията. 
Димитър Маринов го нарича домов-
ладика. В трудовете си проф. Бобчев и 
Димитър Маринов споменават, че този 
домакин народът нарича още и старец 
или стареа. Както вече споменах, ста-
рецът е най-възрастният мъж в рода. 
Но не е задължително той да бъде дя-
дото. Стареа може да бъде както дядо 
(дедо), така и бащата (тато), чичо или 
лало. Ако се случи да умре старецът, 
то останалите членове от семейството 
или рода избират следващия по въз-
раст мъж. Той може да бъде както син 
на стареца, така и негов брат или пле-
менник. Тези права новият стареа по-
лучава до живот. Когато обаче се случи 
така, че той да не може да изпълнява 
задълженията си, то тогава неговите 

Българското патриархално 
семейство

Автор: Емилия Ножарова
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роднини избират помощник, който да 
помага на домовладиката. Обикнове-
но това е най-опитният и уважавани-
ят не само в рода, но и в обществото. 
Според обичайното право на българи-
те домакинът или домовладиката из-
пълнява функции от различен харак-
тер. В неговите ръце е съсредоточена 
цялата власт в челядната задруга. Не-
говата дума е закон и всички задруга-
ри са длъжни да я спазват. Ако някой 
от членовете на задругата се провини 
пред обществото, обикновено го съди 
старецът. Пак той плаща глобите от 
наличните средства на семейството 
или рода. Друго основно задължение 
на стареца или стареа е правилното 
управление на семейните имоти. Само 
той има правото да купува, продава 
или заменя движима и недвижима 
собственост. За тези функции на дя-
дото по-подробно пише проф. Бобчев. 
За разлика от него – Димитър Мари-

нов обръща по-голямо внимание на 
съществуването на семейния съвет. 
Според видния ни етнограф във вся-
ка задруга съществува такъв съвет. В 
него влизат „само мъже, а рядко и то 
много рядко и бабата. „ По-нататък в 
своя труд той допълва, че право на съ-
вещателен глас имат само онези мъже 
в задругата, които са задомени. Несе-
мейните и най-младите представите-
ли на семейството и рода нямат право 
на съвещателен глас. Семейният съвет 
по същество е съвещателен орган в па-
триархалното семейство. Често пъти 
домакинът се допитва до тях. Този 
домашен съвет понякога отнема пра-
вата на домовладика. Това става само 
в случаите, когато старейшината е в 
напреднала възраст и е неспособен да 
води семейните дела. Тогава най-въз-
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растните мъже принуждават дядото 
да се откаже от своите функции. Той 
продължава да се нарича домовлади-
ка, но фактически неговият по-млад 
брат или най-възрастният му син, пле-
менник ръководят семейните дела. 
Ако старецът няма братя, синове или 
племенници, тогава неговите функ-
ции ги поема най-възрастният му зет. 
Старея може да бъде заменен тогава, 
когато заболее психически. Поради 
тази причина семейният съвет отново 
се събира, за да избере нов домакин 
или дедо. Наред с дедото (домовла-
дика) важно място в патриархалното 
семейство заема и бабата. Домакинята 
или бабата е най-възрастната жена в 
семейството. Обикновено тя е съпру-
гата на стареца. Но ако старецът е вдо-
вец, мястото на неговата съпруга бива 
заето от най-възрастната сестра, снаха 

или дъщеря. Бабата може да е стрина 
или леля. Както дядото или старея се 
разпорежда с имуществото на рода, 
така и бабата се решава коя от жени-
те да се занимава с добитака, коя да 
меси хляб или да готви. За домашните 
дейности старецът не се безпокои. Ос-
вен това бабата понякога изпълнява и 
длъжността на домовладиката. Това 
обаче става изключително рядко. Като 
изключим бабата, останалите жени в 
семейството заемат различно поло-
жение в семейната йерархия. На най-
ниско стъпало са снахите. Особено 
най-младите. Те освен на свекървата и 
по-възрастните си етърви трябва да се 
подчиняват и на зълвите си. Децата в 
патриархалното семейство също имат 
особен статут. Техните права и задъл-
жения са различни. Те се определят от 
пол, възраст и произход. Така напри-
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мер момчетата и момичетата над 10 
години извършват различни стопан-
ски дейности, свързани с работата на 
задругата. Обикновено те изпълняват 
заръката или поръката на дядото и 
бабата. За разлика от големите – мал-
ките деца са освободени от работата 
в задругата. Положението на децата 
сираци, полусираци и храненици е по-
различно от тези, чийто родители са 
живи. При смъртта на бащата – детето 
или децата остават в семейството на 
неговите родители. За тях обикновено 
се грижат дядото, бабата, чичото или 
лелята. Когато само единият родител е 
починал, то грижата за детето или де-
цата се поделя между живия родител 
и близките роднини на починалия. Но 
когато едно дете остане пълен сирак, 
то тогава грижата за неговото отглеж-

дане и възпитание поемат обикновено 
най-близките му роднини по бащина 
линия. Съдбата на сираците, които, 
макар и да живеят в патриархално-
то семейство, не винаги е била лека. 
Неслучайно народът е оплакал тяхна-
та участ в своите песни. Сам Димитър 
Маринов попада два пъти в тази ситу-
ация. Веднъш, когато умира родната 
му майка и втори път, когато умират 
неговите осиновители. Със смърта на 
родителите си големият наш етнограф 
губи своето имущество. Неговите род-
нини не го приемат като законен на-
следник и предeвяват претенции от-
носно имуществото на неговия баща и 
почти успяват да се наложат. От гледна 
точка на българското обичайно право, 
това е нарушение, тъй като то не по-
знава завещанието като правна мярка. 
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„Както понятието наследство в смисъл 
на гражданското право е построено по 
системата на римското, така и поняти-
ето на завещание е чуждо на задругата, 
затова ние не срещнахме самата дума. 
Народът не знае що е завещание” – 
Бобчев, Стефан; „Българска челядна 
задруга”, СбНУ, т. 22-23, стр. 87 Според 
същите тези обичаи недвижим имот 
не се завещава. Това важи най-вече за 
земеделските земи, гори и къщи. Не-
зависимо кой е собственикът, имотът 
остава в челядната задруга. Членовете 
на българското патриархално семей-
ство могат да завещаят единствено 
своето лично имущество. В случая 
роднините на именития ни етнограф 
нарушават нормите на действащото 
(все още в България) обичайно право. 
Въпреки техните претенции Димитър 

Маринов успява с помощта на дядо си 
да си върне своето имущество. Това е 
така, тъй като глава на семейството е 
дядото на Димитър Маринов – бащата 
на покойния му осиновител. Той ре-
шава дали да лиши храненика на сина 
си от имущество или не. Под влияние 
на западната традиция и право в бъл-
гарското общество навлизат нов вид 
отношения. Все още действащото бъл-
гарско семейно обичайно право бива 
измествано от гражданското. Това 
оказва влияние и върху разпадането 
на старото патриархално семейство. 
Тези процеси се засилват особено в 
края на ХІХ в. и началото на ХХ век. 
Но те не протичат еднакво. За разли-
ка от градовете в селата се запазват до 
по-късно време патриархалните отно-
шения. С разпадането на челядната 
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задруга си отиват и старите семейни 
ценности и норми.В създалото се вече 
общество тези норми придобиват ар-
хаичен характер и губят своя смисъл. 
Днес в началото на ХХІ век се чуства 
липсата на старите семейни ценности. 
Улисани в забързаното ежедневие, хо-
рата късат и без това отънялите семей-
ни и родови връзки. 

Използвана литература: 
1. С.С. Бабчев „ Българска челядна зад-
руга“ – СбНУ, т. ХХІІ-ХХІІІ 2. Д. Ма-
ринов „Семейния живот на българите“ 
— „ Жива старина „ – т. ІІІ

http://www.gofundme.com/yf7f7f7g
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Въпросът за прародината на ин-
доевропейците изглежда е на 
път да бъде окончателно решен 

– протоиндоевропейците са се фор-
мирали в рамките на културата Ямна 
в причерноморието преди около 4500 
години, а в Европа навлизат през кул-
турата Бойна Брадва (Corded Ware). 
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. 

Кога и откъде навлизат индоевропейците в 
Европа – мащабно изследване на антично 
ДНК (65 скелета от Ямна, Самара и Бойна 
Брадва) Статия от брой 72 на списание „Българска наука“

Автор: Светослав Стамов, антрополог, 
МА, Университетът в Дюк.

http://www.gofundme.com/yf7f7f7g
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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. Бойна Брадва е 
продължението на Ямна във времето 
и пространството. 
Бойна 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.
Бойна брадва е изместила физически 
почти напълно неолитните фермерски 
култури в Централна, Западна и Из-
точна Европа. Тя не е продължение на 
ранните европейски фермерски кул-
тури, а на Ямна. Единственото място, 
където гените на ранните фермерски 

култури оцеляват в по-голяма степен, 
са средиземноморския регион на Ев-
ропа и на Балканите, вкл. България, 
в останалата част от Европа, ранните 
фермерски култури са обект на гено-
цид. На Балканите, Италийския полу-
остров и Иберия обаче съвременните 
хора са синтез от гените, донесени от 
Ямна през Бойна Брадва и гените на 
ранните европейски фермери.
Най-близко до хората от културата на 
Бойна Брадва генетично са съвремен-
ните източноевропейци. В тях прото-
индоевропейското наследство се е за-
пазило в най-висока степен.
Културата на Бойна Брадва има  висок 
процент гени, наследени от ансестрал-
ните северни евразийци (Момчето от 
Мальта край Ангара отпреди 24 000 
г., чийто геном беше секвенсиран през 
2013 г.) – средно цели 36%; за сравне-
ние, в съвременните европейци про-
центът ансестрални сибирски гени е 
намалял и е между 10% и 30%.
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“.

Брой 80, лято 2015

http://nauka.bg
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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 Бойна 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 хората 
от Ямна можеха хипотетично да  
бъдат представени като смеска от 
два други съществуващи днес на-
рода; най-много общи генетични 
варианти с някогашните хора от 
Ямна щеше да има една смеска от 
съвременни арменци и антична-
та 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 ста-
ва въпрос за народ от близкоизточни 
земеделци мигранти, които са коло-
низирали руската степ през неолита, 
които обаче са дошли не от мястото, 
от което са дошли предшествениците 
на неолитните европейски фермери; 
Което обаче отваря въпроса откъде 
всъщност са дошли тези европейските 
раннонеолитни фермери. Презумп-
цията е, че в Западна Евразия земеде-
лието е разпространено от народите, 
които са го създали – и тъй като зе-
меделието възниква в Близкия изток, 

http://nauka.bg
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пак по същата презумпция е резонно 
тези фермери да са мигрирали от там; 
но – ранните европейски фермери не 
попадат в една група със съвременни-
те близкоизточни народи, те попадат 
в една група със съвременните ибе-
рийци и сардинци; докато ранните 
фермери от руската степ, напротив, се 
групират генетично със съвременни-
те близкоизточни народи и особено с 
арменците. Смесването на тези близ-
коизточни фермери-мигранти с една 
друга миграция – на народ от войници  
от Централен Сибир, се е осъществи-
ло на територията на културите Сама-
ра и Ямна в сегашната руско-украин-
ска степ и е довело до появата на нов 
народ – протоиндоевропейците; като 
генетичното наследство на протоин-
доевропейците е 1/3 близкоизточно и 
2/3 сибирско; отново, това наследство 
може да бъде възпроизведено най-до-
бре, ако хипотетично смесим 2 антич-
ни карелски генома с един съвреме-
нен арменски. Любопитно, разликата 
в произхода на фермери от Ямна и 
ранни европейски фермери е в съгла-
сие с лингвистичните доказателства – 
баските имат запазена солидна доза от 
гените на ранните европейски ферме-
ри и говорят неиндоевропейски език, 
който обаче няма връзка със съвре-
менните езици от близкия изток, така, 
както и гените на ранните европейски 

фермери (хората с долмените и мега-
литните култури), не се групират с ге-
ните на хората от съвременния Близък 
Изток, а със съвременните европейци 
от югозападното средиземноморие; 
Тъй като близкоизточните мигранти 
от Ямна се групират най-близко със 
съвременните етноси от Близкия Из-
ток, е възможно фермерите от руската 
равнина да са говорили език, близък 
със съвременните семитски или с ня-
кой от съвременните кавказки езици. 
Каквато и да е езиковата страна, про-
тоиндоевропейците са резултат от 
смесване 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“

Брой 80, лято 2015
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 Физическа реконструкция (от 2013-
та) на черепи от културата Ямна 

Често задавани въпроси и 
отговори:  
– Ама наистина ли римляни, древни 
гърци, древни германци, точарианци, 
древни северноиндийци, древни иран-
ци, хети, траки и древни славяни ня-
кога са били един народ? — Да.

– Къде е живял този народ? – На те-
риторията на културата Ямна.

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

– Откъде са дошли римляните на 
италийския полуостров? – От руска-
та степ, културата Ямна.

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

– Откъде са дошли траките на Бал-
каните? – От там са дошли, от култу-
рата Ямна.

– Откъде са мигрирали индоирански-
те 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 

ИСТОРИЯ
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Европа? – Дошли са от руската степ, 
от територията на културата Ямна. 

– И келтите ли? – И келтите.

– Какво се е случило с населението, 
което са заварили в неолитна Евро-
па? – В Централна и Северна Европа 
е било почти изцяло унищожено, в 
Южна Европа се е сляло с пришълци-
те индоевропейци. 

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

– Кой е строил долмените и камен-
ните храмове от мегалитната епо-
ха, вкл. Беглик Таш в България, ар-
тефактите в Родопите, Варненския 
некропол и селищата в Караново?  
– Прединдоевропейското население, 
т.е. — ранните неолитни фермери на 
Европа.

– Траките имат ли нещо общо с дол-
мените и мегалитните храмове в 
България? – Не, нямат, освен че са ги 
разрушили, изклали хората, които са 
ги строили, разрушили селищата им, 
но 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 преиндоевро-
пейските фермери в Централна и Се-
верна Европа? – Избити са почти из-
цяло 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 рим-
ляни и древните гърци при навлиза-
нето им в италийския полуостров и 
респективно на балканите? – Като 
съвременните източноевропейци и 
като реконструкциите от Ямна. 

– Русокоси и синеоки ли са били хо-
рата от Ямна?  – Всякакви. Пара-
доксът е, че и двете групи, които се 
смесват на територията на Ямна, за 
да създадат протоиндоевропейците, 
са били мургави – и воините-ловци от 
Сибир, и фермерите от Близкия Из-
ток. Селекцията за по-бял цвят на ко-
жата се е осъществила след сливането 
им; а при европейците е продължила 
и след установяването им в Европа. 

Брой 80, лято 2015
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Белият цвят на кожата у съвременни-
те европейци е наследство от ранните 
неолитни фермери – те носят същите 
генетични варианти за цвят на кожа-
та, каквито носят и болшинството от 
съвременните европейци. 

– Защо хората от Ямна са се разсе-
лили из почти цяла Евразия и са ус-
пели да наложат езика и културата 
си над местните, а понякога са ги 
измествали физически? - Открили са 
колелото преди всичко останали, оп-
итомили са коня първи и са създали 
бойната колесница пак първи, което 
им е дало изключително предимство 
за известно време, както и им е носе-
ло социален престиж, което е кара-
ло хората от останалите култури да 
ги копират – това е все едно някой с 
Мерцедес да влезе в селище, където 
всички останали карат каруци. Всич-
ки ще поискат да оставят каруците и 
да си вземат мерцедеси – тези с мер-
цедесите ще има по-голям достъп до 
жени, ще могат да обират безнаказа-
но 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 
наричала себе си „конници“? – Защо-
то са потомци на войнишката каста от 
културата Ямна и успехът и експанзи-
ята на тази култура се дължи на пре-
димството да са конници в свят от пе-
шаци, което донесло висок социален 
статус на войниците-конници.

– Защо Тракийският Херос е най-раз-
пространеният култов предмет в 
тракийското общество?  – По съща-
та причина.

– Защо тракийската аристокрация 
е погребвана с коне и с бойни колесни-
ци? — Пак за това.

- Как са погребвани хората от кул-
турата Ямна? – Войниците са по-
гребвани с коне и колесници.

– Как са погребвани хората от кул-
турата Бойна Брадва в Европа? – 
Войниците са погребвани с коне и ко-
лесници.

ИСТОРИЯ
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Траките  в контекста на антично-
то ДНК и ДНК-то на съвременните 

еворопейци

– Свързани ли са римляни, германци, 
славяни и келти с културата бойна 
брадва?  – Да, изглежда са й наслед-
ници.

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 
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, 
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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% запад-
ноевропейски ловци , т.е. пропорци-
ята на съвременните българи е 55% 
европейски ловци-събирачи (смесица 
от степни ловци и мезолитни запад-
ноевропейски кроманьонци), 14% си-
бирски ловци – които  са трудно раз-
личими генетично от европейските и 
31% ранни близкоизточни фермери.  
Въпреки, че изследването ползва за 
тези фермери терминът „близкоиз-
точни“, процентът „фермерски“ гени у 
съвременните европейци расте по по-
сока Испания и Сардиния, т.е. в обра-
тна на Близкия Изток посока; Поради 
това не е сигурно дали предшествени-

ците 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. 

ИСТОРИЯ
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Народите от Западна Евразия в 
контекста 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-

http://www.gofundme.com/yf7f7f7g


www.nauka.bg           1011 

европейските ловци събирачи. 
Абстракт от доклада на Лазари-
дис 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: http://
biorxiv.org/c...C1/001552-1.pdf

ИСТОРИЯ

http://www.ashg.org/2014meeting/abstracts/fulltext/f140121091.htm
http://www.ashg.org/2014meeting/abstracts/fulltext/f140121091.htm
http://biorxiv.org/content/biorxiv/suppl/2013/12/23/001552.DC1/001552-1.pdf
http://biorxiv.org/content/biorxiv/suppl/2013/12/23/001552.DC1/001552-1.pdf
http://www.gofundme.com/yf7f7f7g
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И като понятие, и като явление 
музикалната публика е неот-
делимо свързана с възниква-

нето на античния театър. В буквален 
превод от старогръцки това означава 
„множество зрители” и е в основата 
(корена) на понятието „театър”.1 
Въпросът, който неизбежно възниква 
в това начало, е „защо музикална, а не 
театрална” публика. Не е трудно да се 
отговори на такъв въпрос, ако си при-
помним, че нито понятието „театър”, 
нито „музика” са тъждествени на съ-
временните. Музика (от дорийски ди-
алект) означава „на Музите”. А Музите 
са девет и между тях е и Музата на дра-
мата – Мелпомена, на танца – Талия, 
на лиричната поезия – Ерато, и на хи-
мните – Полихимния, дори на истори-
ята – Клио т.е. на всички компоненти, 
които в античността образуват явле-
нието „театър”, а това означава, че те-
атърът в своя първичен вид е музика 
или по-точно – музическо явление.   
Еволюцията на театъра започва в Ати-

1 Θεαομαι-ωμαι –/ в превод от гр./ следя, 
гледайки, зрител съм, а също и място за събиране 
на зрителите, чиито места са разположени 
амфитеатрално, като  понятието включва и 
мястото, където се разгръща театралното действие.

на, където през V в. пр. Хр. Тиранът 
Пизистрат2 заповядва да се построи 
първия амфитеатър в югоизточната 
част на Акропола, на мястото, където 
по това време се провеждали Диносо-
вите мистерии.3 Преди това, пак той, 
пренася от Елефтерес (Беотия) дър-
вената статуя на бога, при поставяне-
то на която организира великолепни 
тържества.
Празненствата в чест на Дионис са 
многобройни, като най-продължител-
ните (6 дни) са Големите Дионисии, 
които се провеждат през месеците 
март-април. 
Изложението, проследяващо връзка-
та и отношението на древнотракий-
ския фолклор призоваващ и предста-
вящ съдбата и същността на Дионис 
- единствения умиращ и възраждащ се 
бог по нашите земи (т.е. в Югоизточ-
на Европа) би заело  място, много по-
обширно от една статия и дори – една 
книга. Затова не бих си позволила да 
тълкувам символите на единствена-
2 (от гр.) Τυραννος Πεισιςτρατος
3 Това е масово почитане на култа към Дионис 
чрез дитирамб. По време на това свещенодействие 
зрителите стояли прави или седели около 
орхестрата - мястото, на което хорът пее и 
танцува, а в центъра е бил жертвеникът на Дионис. 

ХУМАНИТАРИСТИКА

Музикалната публика
Aвтор: Ирина Харалампиева

Статия от брой 47 на сп. “Българска наука”
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ХУМАНИТАРИСТИКА

та запазена фолклорна „трагедия” – 
тази на „Белия кукер”, която и до днес 
се представя в района на Странджа и 
Сакар, а също и изселници от нея в 
Северна Гърция края Серес-Драма.4 
Единственото, което ще спомена е, че 
тя твърде малко прилича на кукерски-
те шествия в други места на България 
и някои съседни страни.
Ще припомня още и това, че следва-
щото изложение няма за цел да про-
следи формирането на развитието 
на античния театър.5 То е опит да се 
тръгне към осмислянето на ролята на 
публиката в осъществяването на дра-
мата, театъра, а и изкуството въобще. 
Тук се налага само да спомена ролята 
на хора, като праоснова на античната 
трагедия. Той, по думите на Ницше, 
„представял идеалният зрител или 
застъпвал народа на сцената по от-

4 Виж: Фол А. Древната култура на Югоизточна 
Европа, С., 1998, с.168
5 Обликът на античния театър,  както е известно, 
става постепенно чрез включването от поета 
Теспид на актьор, който да води диалог с хора, а 
по-късно, в началото на V в. п. Хр.  от Есхил и 
втори актьор, а от Софокъл - трети, чрез които 
драмата получава завършен класически вид

ношение на княжеския персонаж”6, а 
според прозрението на Шилер е “жи-
вата стена, която трагедията е 
издигнала около себе си, за да се за-
твори напълно от реалния свят и да 
запази идеалната си основа и поети-
ческа свобода”7.      

Не само названието, но и причината 
за възникването на театъра е свърза-
на със зрителите (публиката). Както 
редица основни за настоящата тема 
понятия като „музика”, „театър”, „хор” 
и понятието „публика” се различава 
по смисъл от днешното. „Публика от 
зрители в днешния смисъл на думата, 
пише Ницше, гърците не познавали. 
В техните амфитеатри с  издигащи се 
в концентрична дъга стъпаловидни 
редове всеки  можел напълно да се 
откъсне от цялото културно обкръже-
ние, потънал в съзерцание, да види 
сам себе си и като участник в хора” 8 
6 Ницше Ф. Раждането на трагедията /и други 
съчинения/, С., 1990, с. 95
7 Шилер Ф. Предговор към драмата “Месинската 
годеница” – В: Ницше Ф. Ражането на 
трагедията /и други съчинения/, С., 1990, с. 97
8 Ницше Ф. Раждането на трагедията /и други 
съчинения/, С., 1990, с. 101
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Верен на царския си дълг към държа-
вата (полиса), Пизистрат решава да 
даде средства от държавното съкро-
вище за осъществяване на масово, и в 
кратко време, възпитателно въздейст-
вие чрез катарзис. А това се налага, 
поради увеличилия се, извън мярата, 
брой на необразовани, невъзпитани 
и без работа младежи в Атина. И тъй 
като е било известно, че трагичният 
катарзис е неизмеримо по-силен от 
осъществения чрез комедия, е възло-
жено на най-известните атински дра-
матурзи да създадат за новия театър 
именно трагедии.
Не само като понятие, но и като акт ан-
тичния трагичен катарзис е различен 

от този, който която и да е съвременна 
театрална трагедия може да осъщест-
ви. Той е по-близък до тоталното мис-
териално пречистване, отколкото до 
постигнатото от съвременния театър 
– емоционално и, евентуално, – инте-
лектуално въздействие.  Причината е, 
че зрителите за пръв път за поставени 
в изолация от сценичното действие. В 
рамките на своя живот те все още са 
участници в мистериите, в това число 
и в Дионисиевите, осъществявани на 
същото това място. Влизайки в свеще-
ното време-пространство те участват 
реално в действието, където всичко, 
което им се случи, в това число и на-
ранявания и дори – смърт, ще бъде 
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наистина. От друга страна обаче, като  
участници в свещенодействието, те 
могат да се отбраняват, да избягват и 
нападат.
Ситуирани на своите места в амфите-
атъра, зрителите в продължение на 
целия ден9, понякога на три дни, през 
които се представят драми, за пръв 
път в живота си са извън действието. 
Те пребивават в реалността, докато те-
атралната драма протича в друго (ус-
ловно, концептуално) измерение и не 
могат да се намесят в трагичните съ-
бития, които се разгръщат пред тях.
Както се вижда от изображението на 
ваза от това време, зрителите крещят 
и размахват копия и своеобразни осте-
ни, но действията на сцената продъл-
жават независимо от тях. Това създава 
огромно психично напрежение. Те за 
пръв път са принудени не да преживя-
ват, а да съ-преживяват и още не са се 
научили да го правят. За тях Прометей 
на сцената е реален и жив и естестве-
ната им реакция е „да изтичат на 
сцената и освободят бога от негови-
те мъчители”10.

9 Докато, както пише Аристотел, “трагедията се 
стреми да вмести действието си по възможност 
в рамките на един слънчев кръговрат или с 
малко да го превишава” – Виж: Аристотел, 
За поетическото изкуство, С., 1993, с. 72
10 Ницше Фр. Раждането на трагедията  и други 
съчинения, С., 1990, с. 96

В отплата за своето мъчително свръх-
напрежение те получават много по-си-
лен катарзис от съвременния зрител, 
те изпитват възпитателно въздействие 
на границата на тоталното мистериал-
но пречистване. Замисълът на Пизис-
трат (не без участието на философите, 
до които всеки античен цар е възпитан 
да се допитва) се осъществява най-ус-
пешно. Съпреживявайки събития из 
живота на царе и герои, като отплата 
за героизма, а най-често – наказание 
за греховете им, те обръщат размисъ-
ла към себе си, към собствените си гре-
хове и постигат за много по-кратко от 
житейското време, пречистване и по-
мъдряване. 

И като същност, и като въздействие 
античната трагедия е осмислена в 
друга, много по-близка до нас епоха 
– романтизма. Този факт, разбираем 
за всеки образован човек, е основан 
както  на аналогии, така и на разли-
ки във философията на потребността 
от масов катарзис като единствена на-
дежда, в случая, за връщане на изчез-
ващата духовност на масите. 
В този смисъл може да се отбележи 
(не е възможно в такова кратко изло-
жение да се тълкува) написаното от 
Ницше, за формата на античния теа-
тър, напомняща „самотна планинска 
долчинка”, а архитектурата на сцена-
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та „блестящ декор от облаци, които 
бродещите из планината вакханти 
съзират от високо – великолепната 
рамка, в чиято среда им се разкрива 
образът на Дионис.”11    
Механизмът на трагичния катарзис за 
пръв път е теоретично обоснован дос-
та по-късно (в периода 335-323 г. пр. 
Хр.) от Аристотел. „Чрез състрадание 
и страх се извършва очистване от 
подобни чувства”, пише в своята „По-
етика” той.12  А това, че публиката на 
античната трагедия е необразована и 
невъзпитана в гражданските доброде-
тели личи и от писаното от същия ав-
тор, който при съпоставянето на епоса 
и трагедията във връзка с поведение-
то на актьорите споменава, че епосът 
„разчита на благородна публика, 
която няма нужда от жестове, до-
като трагедията предполага прос-
та публика”.13 
Като понятие толкова съдбовно, зна-
чимо за човека и хората, катарзисът 
заслужава неизмеримо повече от това, 
което може да получи тук и от мен. 
Но, като цел на античната трагедия 
и  античната (а и съвременна) публи-
ка, то неизбежно трябва да бъде, ма-
кар и накратко, обяснено.  Затова, към 
11 Пак там, с. 102
12 Аристотел, За поетичното изкуство, С., 1993, 
с. 72
13 Пак там, с. 102

цитираното от Аристотел, ще добавя 
кратък абзац от  написаното от най-
проникновения тълкувател на древна-
та култура по нашите земи – Алексан-
дър Фол.  
Той е посветен на подтекста на Ари-
стотеловия трактат „За поетичното из-
куство” и „логически завършва вериж-
ната реакция подражание-промяна 
(на обстановката) – възпроизвеждане 
(на поведението в нея) – опознава-
не (на първообраза-първоидеята, ако 
остане верен на Платон).”14 А тя, ве-
рижната реакция, „не може да спре с 
опознаването, а ще продължи да се 
случва в сърцето-интелект с изга-
рянето на нови енергийни запаси на 
метафоричното послание, които са 
изстрадване-пречистване.” 15

В замяна на своята „естественост” в 
чувства и поведение  античната публи-
ка, както вече бе споменато, получава 
много по-мощен катарзис от съвре-
менната, театрално културна публи-
ка. Той обаче, в съответствие на етос-
ния античен идеал, не бива да води до 
психически непреодолимо (без мяра) 
състояние на скръб. По тази причина 
било забранено представянето на дра-
мата на Фриних „Падането на Милет”, 
при гледането на която „зрителите 
14 Виж: Фол А. Древната култура на Югоизточна 
Европа, С., 1998, с. 165
15 Пак там, с. 166
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се обливали в сълзи и не можели да 
понасят непоправимата загуба”16, 
а била предпочетена представената 
на конкурса срещу него трагедия на 
Есхил „Перси”, катарзисът от която се 
доближавал до философското осмис-
ляне.  
Единственият начин на съвременния 
човек да изпита това свръхнапрегна-
то състояние на желание за участие в 
действието и усещане, а много скоро 
и осъзнаване на безсилието си да пре-
одолее бариерата между условност и 
реалност, е в детството.  Децата, по-
добно на античните зрители крещят 
и се опитват да предотвратят бедата, 
която заплашва любимите им герои, 
но много скоро, само след 3-4 години 
престават да го правят, поне не външ-
но.
Това, разбира се, не става лесно за ня-
кои хора, които мразят актьора, изи-
грал ролята на злодея, неспособност-
та да различава условност от реалност 
явно остава за цял живот. При това те 
не са публика на „Многострадалната 
Геновева”, така майсторски описана от 
Вазов в „Под игото”, нито арменците 
– зрителите преди векове на “Отело” 
на остров Родосто, описано от Севда 
Севан в „Родосто, Родосто…”. Това са 
съвременни зрители на „Травиата”, 

16. пак там, с. 170

които по време на сцената на смъртта 
на Маргарита, плачейки питат „Тя от 
какво умря?” 
Именно осмислянето на този парадокс 
е поставен в началото на настоящото 
изследване, като при това много до-
бре разбирам колко е по-лесно да се 
отговори на въпроса „кога”, отколкото 
„защо”.
Смятам, че това е значим въпрос по-
ради огромното влияние на публиката 
не само за силата на получения катар-
зис, но и за  развитието на самото из-
куство.
В началото бих искала да припомня 
казаното от композиторката Юлия Це-
нова, не само защото тя беше творец с 
огромна дарба и потенциал, а защото 
подозирам, че това са чувства и мисли 
на много творци, а и интерпретатори.
„– Публиката е търпелива и привид-
но толерантна.
?!
Седи притихнала. Подредена. Очак-
ваща. Доверчива. Много доверчива, 
Много търпелива. Възторжена (поня-
кога), Отегчена (по-често). Реагира с 
удряне на ръка в ръка – късо, средно 
дълго, рядко – продължително… И СИ 
ОТИВА. ОТИВА СИ. Отиват си изпъл-
нителите. Вземаш си нотите и какво 
– и ти си отиваш…Е? И ЗА КАКВО Е 
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ВСИЧКО ТОВА?”17

Разбира се, авторът е най-важният, а 
без изпълнителят никой няма да чуе и 
види творбата, но публиката. Не може 
ли и без нея?
Някои си мислят, че би било дори 
по-добре, „по-чисто”. Картините са 
нарисувани, концертът е озвучен, 
театралното или оперно действие – 
представено. Струва ли си да зависиш 
от закупените билети, аплодисменти-
те или освиркването на публиката. 
И тъкмо да си отговориш - „Не!” се по-
явява въпросът – „Защо се е появило и 
продължава да съществува изкуство-
то?”. И отговорът никак не е лесен. 
Защото тук става въпрос не просто за 
причина, а за мисия. 
И веднага искам да припомня споде-
леното от Платон:
„Поетът е същество леко, хвъркато 
и свещено, способно да твори само 
ако е вдъхновено и обезумено и само 
ако му е отнет разумът… Ето защо 
бог ги лишава от разум и си служи с 
тях като със слуги, с прорицатели и 
божи гадатели. Прави го, за да зна-
ем ние, слушащите, че не те са тия, 
които говорят толкова важни неща, 
те, нямащите разум, ами сам бог 
ни говори и неговият глас звучи 
17 Цинандова-Харалампиева В. Потапяне 
в полюсите. Щтрихи към портрета на 
композиторката Юлия Ценова, С., 2000, с. 21

в устните им.(курсив И.Х.).” 18  
Разбира се, през различни времена и 
за различни хора този глас е не на Бог, 
а на собственото им подсъзнание или 
дори – разум, но каквото и да е (освен 
последното), авторът няма власт над 
него. Затова и идеята му се явява не 
когато той желае, а когато тя си иска. 
Разбира се, всичко, на което той е спо-
собен и прави след запомнянето на 
тази идея, е негово лично творчество.
Има и самонадеяни автори, които 
смятат, че изкуството съществува само 
за да „изкажат”, изпеят или нарисуват 
това, което им хрумне, но в това умо-
заключение едва ли участва разумът. 
И колкото и да е трудно да се прими-
рят с факта, че без публика процесът 
„произведение на изкуството” не е 
осъществен и неговата мисия не е за-
вършена, ще трябва.
Публиката не съществува и не при-
съства в акта на изкуството само за 
да хвали или отхвърля. Тя, колкото и 
да е трудно да си признаем, е тази, за 
която е предназначено изстрадано-
то послание на творци и изпълните-
ли. Достатъчно ли е обаче зрителите 
и слушателите да бъдат в залата или 
пред репродуктора. За някои театри 
или организатори на „културното ме-
роприятие” – да. Но не и за истински 
18 Платон, Йон, 534 b, c, d – В: Диалози, т. І С., 
1979, с. 138-139
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посветените на изкуството творци. 
Колкото и да е трудно да повярват и 
дори – примирят с ролята си в осъ-
ществяването на изкуството, автори 
и интерпретатори трябва да осъзнаят, 
че и появата на изкуството и неговата 
дълговечност въобще и в частност, за-
виси от публиката. За нея е предназна-
чено посланието и от нейната способ-
ност да го получи зависи твърде много, 
толкова много, че на този въпрос би 
трябвало да се посвети специално из-
следване. В този кратък анализ обаче, 
аз ще се съсредоточа върху основната 
и, струва ми се, решаваща трудност, 
която отличава присъстващи от пуб-
лика – осъзнатото съвместяване и 
преживяване в две измерения – 
условност и реалност. 
Появилата се в античността, едновре-
менно с възникването на театъра, не-
обходимост от „раздвоението на ли-
чността” при това не в шизофренно, а 
в напълно нормално съзнание, остава 
до днес един от основните критерии 
за назоваването на присъстващите – 
„публика”. А това, че не всеки от седя-
щите или стоящите в залата са таки-
ва, едва ли подлежи на съмнение. На 
всички е известно, че причината да са 
там за някои от тях може да е откро-
вен снобизъм. Щом за обществото е 
престижно да си в театъра, операта 

или концертната зала, снобите са там, 
при това обезателно на премиерата. 
И не защото премиерният спектакъл 
е най-сполучливият (всички посвете-
ни на изкуството знаят, че не е така), 
а защото тогава те могат да бъдат за-
белязани от официалните лица и жур-
налистите. А колко наслада има в не-
брежно споделеното „а когато бях на 
премиерата…”, при това най-често с 
неодобрение, защото това се тълкува 
от обикновените хора като белег за 
много висока култура и безбрежно по-
знаване на световния опит.19 Това, раз-
бира се, се случва не винаги и не във 
всяко общество, а само в онези, в кои-
то културата е ценност. 
Струва ми се отегчително да припом-
ням, известната на всички класифи-
кация на оперната публика от Естебан 
Артеага   през далечната 1783 г., спо-
ред когото причините за присъствие 
се разполагат в широкия диапазон: от 
„така правят всички” до откровено по-
литически – „да украси с цветя пътя, 
по който деспотизмът бавно влече 
народа”.20  
Присъствието в залата може да бъде 
и най-чиста радост и удоволствие от 

19 Виж: Кавалджиев Л. Снобизмът, С., 1970 
20 Артеага Э. Перевороты италианского 
музыкального театра – В: Музыкальная эстетика 
Западной Европы ХVІІ-ХVІІІ веков, М., 1971, с. 
143-147
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среща с познатата тема, мотив, дори 
– тембър, но дори и тогава това не е 
публика, а зрители и слушатели. Пуб-
ликата се явява тогава, когато посла-
нието от сцената стига до повече или 
по-малко от присъстващите в залата. 
И не е трудно да се забележи, че това 
назоваване зависи от два фактора – 
същността на посланието и способнос-
тта им да го възприемат. 
Смятам, че първото условие, което би 
превърнало присъстващите на худо-
жествения акт в публика, е способнос-
тта да пребивават едновременно тук и 
сега (в залата, площада, стадиона) и 
там и отвъд (в условното време-прос-
транство на творбата). Тази способ-
ност се е създавала трудно и продъл-
жително, в коментирания случай, за 
повече от хилядолетие. Формирането 
на публика е преминало през етапа  
на литургичната драма, зрителите на 
която, макар и не в храма, все пак се 
разполага в едно разширено сакрално 
пространство, за да достигне до зрите-
лите на пасторалната драма и слуша-
телите на концерта, утвърдили се едва 
през ХV-ХVІ век.
Фактът, че тези зрители не се опит-
ват да спасяват и наказват, а спокой-
но остават по местата си доказва, че 
процесът на съвместяване на реално 
и условно у тях е завършил. Пробле-

мът и тогава, и сега е, че тази едно-
временност най-често е фрагментар-
на. Достатъчно е малко разсейване, 
кратко отвличане от съзерцанието по 
най-различни причини и те отново са 
изцяло в реалността. Но не само това 
е проблем. По пътя към постигането 
на смисъла на авторското и интерпре-
таторско послание присъстващият в 
залата може да попадне и в друга ре-
алност – тази на собствените си споме-
ни. Това, което Борис Асафиев нарича 
„мечтание под музыкой”. И отново 
всичко, което пропусне във времето на 
това отклонение, е изгубено за него. И 
трябва многократно прослушване, за 
да го добави към възприятието. 

Разположила се удобно добре в за-
платеното си място, примирила се с 
факта, че сценичното действие е не-
достъпно, публиката спокойно наблю-
дава как някой някого убива и дори се 
наслаждава на майсторството, с което 
го прави. 
Огромно значение за постигането му 
е откритата и осмислена от Д. Узнадзе 
теория за психичната нагласа.  Вед-
нъж постигната обаче, тя се преодоля-
ва много трудно. Мисълта „отивам на 
театър” или “отивам на концерт” съз-
дава нагласа със собствена инерция. 
Преодоляването й е толкова трудно, 
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че не се отдава дори на Вагнер с него-
вия могъщ талант и енергийно насите-
на идея за изкуството на бъдещето.
С това обаче свършва наблюдение-
то над възникването на публиката на 
музическия, включително и постму-
зическия спектакъл. Същността на 
музикалната публика може да бъде 
наблюдавана и изследвана едва след 

еманципацията на музиката в съвре-
менния смисъл на „чисто” изкуство.

http://nauka.bg
http://nauka.bg
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Ислямската религия не изключ-
вала развитието на науката и 
научната мисъл, знанието се 

считало за една от предпоставките на 
истинската вяра и затова се насърча-
вало. От втората половина на VІІІ век 
до края на ІХ век, арабските научни 
разработки били в основата на зна-
нието за света. Ролята на исляма в съх-
ранението, предаването и развитието 
на науката е значима.
Усиленото превеждане на научни тек-
стове започва по времето на абасид-
ския халиф Абу Джафар ал - Мансур ( 
754-775 г. ), който изпраща пратеници 
във Византия с цел преводи на научни 
текстове, като по този начин наред с 
много ценни научни постижения ара-
бите се сдобиват и с копия на Евкли-
довите трудове. Геометрията се оказва 
завладяваща не само теоретично, не 
само в рамките на математическите 
закономерности, но и чрез красотата 
на визуалните построения. Тя е „кра-
сива наука” не само за ума, но и за се-
тивата, намерила визуален израз в ис-
лямското декоративно изкуство. 
Интересът на мюсюлманите към хади-
сите на Пророка, в които се разказва 
за поощряване на любознателността, 
е една от първопричините за развитие 
на науката в ислямския свят. По вре-
мето на халиф Мамун Аббасид е създа-

ден „Дом на мъдростта”, който функ-
ционира едновременно като академия 
и център за преводи, обсерватория и 
богата библиотека, институция, изи-
грала важна роля за развитие на араб-
ската наука. 
Разнородният етнически състав на ис-
лямското общество е първопричината 
за многообразието от архитектурни 
форми и стилове. Първите мюсюл-
мански архитекти използват методите 
и художествените елементи на страни-
те, от които произхождат - Византия, 

Геометрията като художествен език на 
една религия

Автор: д-р Величка Минкова

Статия от брой 60 на сп. “Българска наука”
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Иран, Сирия, Египет и Индия, но по-
степенно заимстваните елементи са 
съгласувани с целите на общото веро-
изповедание.
 „В мюсюлманските страни възниква 
своеобразен архитектурен „език”. За 
негова основа служи единната вяра и 
цивилизация, както и географското, 
климатичното и културното разноо-
бразие.” (Буркхард 2000 : 132)
Архитектурната традиция на мю-
сюлманския град отразява единство-
то и обвързаността на архитектурата 
на джамията, медресето, двореца и 
дома, както и последователността на 
пространствата в тях. Архитектурна-
та самоличност се формира от отно-

шенията, възникнали между отделни-
те архитектурни елементи, в същото 
време тези връзки са подчинени на 
взаимодействието между различните 
култури и разнообразните строителни 
методи.
„Кой би могъл да каже, че в исляма не 
съществува хармония между вярата и 
изкуството? Най-бляскавата проява 
на съчетанието между вяра и изкуство 
е джамията. Богът на Исляма, Все-
вишният Аллах е не само Милостив 
и Мъдър, но и Красив. Именно зато-
ва, както казват суфите, Той е цени-
тел на красотата и изяществото. Ако 
погледнем някоя от старите джамии 
ще разберем, че тези величествени 



1024  Българска наука, лято 2015 г.

постройки, дарени на Господ, не само 
символизират светостта и духовната 
чистота, но и от историческа гледна 
точка представляват своеобразни га-
лерии на ислямското изкуство.” (Зар-
ринкуб 2007:133)
Джамиите, символи на ислямския 
религиозен свят, се строят като мес-
та за богослужение и обучение, среда 
за емоционално извисяване и за ин-
телектуално вдъхновение. Към джа-
мията се изграждат имарети, където 
болни и бедни намират храна и под-
слон. Видът на ритуалната функция 
определя визията на джамиите и води 
до подразделянето им на празнични, 
петъчни и квартални. Празничните 
(наричани „мусала” или „намазгях”) 
се разполагат извън селищата, при-

тежават несложен план - една стена 
с михраб или голям двор с портици. 
Местата за молитва от този вид започ-
ват да се строят в самото начало на ис-
ляма. Наричани са празнични, защото 
и до днес по традиция на двата големи 
мюсюлмански празника Курбан бай-
рам и Рамазан там се чете молитвата. 
Друга важна сграда за мюсюлманите в 
средновековното селище е медресето 
(училището). През Х век е разработе-
на официална концепция за медресе-
тата, според която към тях често функ-
ционират библиотекир съхраняващи 
религиозна литература и преводи на 
чуждестранни трудове. Според мю-
сюлманите божественото не се подда-
ва на разгадаване, но светът може да 
бъде предмет на изучаване.
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Най-типичният елемент на джамията, 
превърнал се във визуален символ на 
ислямската религия, е минарето. Пър-
вите минарета са построени в Египет, 
Палестина и Сирия. Пророкът Муха-
ммед не признавал нито огъня, нито 
тръбата като знак за начало на молит-
вата, така призивът – „езан” наложил 
създаването на високите съоръжения. 
Счита се, че като архитектурна форма, 
те водят началото си от средновеков-
ните кули, разположени по пътищата 
на керваните. По-късно в Сирия тези 
кули са преустрояват, в горната им 
част се оформят балкони, от които му-
еззинът призовава вярващите за мо-
литва. Минаретата се строят от дърво, 
камък, тухла със значителна височи-
на и разнообразна форма – конична 
на квадратна основа, спирало-видна, 
правоъгълна, квадратна, многоъгълна 
и т.н. Мястото на минарето е над или 
от двете страни на портика, водещ към 
двора, понякога до оградата като час-
тично вградено или напълно отделено 
от другите зидове, носещо богата де-
коративна украса. 
Дворът на джамията е органична част 
от архитектурната композиция. По-
ради горещия климат и парещото 
слънце, дворът е ограждан с галерии. 
В него се намира павилион с фонтан, 
предназначен за ритуалното измива-

не на мюсюлманите преди молитва. 
Фонтанът, михрабът и минарето са 
символично репродуциране на небес-
ните градини, които Коранът обещава 
на избраните. (Йосифова 2009)
Друг важен архитектурен елемент на 
ритуалния ислямски дом, придобил 
за вярващите сакрален смисъл, е ку-
полът. Когато човек отправи поглед 
нагоре към небето, той се увлича от 
гледката и от красотата на духовните 
висини, поради тази причина купо-
лите са сложно конструирани и бога-
то декорирани. Обикновено в малки-
те квартални джамии куполът е един, 
докато при големите има допълнител-
ни кубета или полукубета, обединени 
около централното. Архитектурното 
формообразу-ване на полукубетата 
организирани около мащабна основ-
на форма в символичен план изразя-
ва идеята за сплотяване на вярващите 
мюсюлмани около имама. (Йосифова 
2009)
Ислямското изкуство е не толкова из-
куство на формата, колкото изкуство 

ХУМАНИТАРИСТИКА



1026  Българска наука, лято 2015 г.

на декорацията, проявяващо се в най-
висшия си вид в архитектурата и при-
ложните изкуства, независимо от тех-
никата, материала и размерите. Един 
вид украса никога не е предназначена 
за определена сграда или обект, на-
против, декоративните принципи се 
прилагат при украсата на всички ви-
дове сгради и обекти. 
„Архитектурата, която представлява 
важна част на материалната култура 
в мюсюлманските страни, се разви-
ва преди всичко в съответствие с ис-
лямските канони, но се съобразява с 
естествената среда. Докато в облас-
тта на другите изкуства се при-лага 
принципът абстрахиране, което води 

до откъсване от природни дадености, 
архитектурните произведения се съ-
образяват с природната среда, те се 
явяват фактически нейно продълже-
ние.” (Ялъмов 2009)
Евклидовата геометрия получава мате-
риално въплъщение в кирпич, камък, 
дърво и други строителни материали, 
в обемно-пространствени структури 
– съчетания от кубове, паралелепи-
педи, призми, конуси, цилиндри, пи-
рамиди, полусфери и сфероконични 
куполи. В същото време тези елемен-
ти обслужват разнообразни функции 
– да ограждат и покриват помещения, 
да носят елементи и да бъдат носени. 
Най-голямо разпространение нами-
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рат четириъгълните и осмоъгълните 
форми, след това шестоъгълните, два-
надесетоъгълните, двадесетичетири-
ъгълните куполи. Разнообразието от 
творчески опити в търсенето на най-
добрата форма са свързани с увелича-
ване на подкуполното пространство и 
с постигане на архитектурна изрази-
телност. (Булатов 1988 : 96)
Основните принципи и форми на мю-
сюлманската архитектура и орнамен-
тика произлизат от византийското из-
куство на Источна Европа и Западна 
Азия, от коптското изкуство на Египет 
и от сасанидското изкуство на Персия. 
Характерните декорации, изпълващи 
стените, подовете и таваните, не са 
идея и нововъведение на ислямските 
архитекти и декоратори, а естествено 
продължение на традицията, инспи-

рирана от начина на живот и бит на 
арабите. Номадските племена от Цен-
трална Азия, Персия и Афганистан от 
векове произвеждат килими и черги, 
служещи за подови настилки, молит-
вени килими, сенници и палаткови 
декорации. Мюсюлманското изкуство 
доразвива тази дълго просъществува-
ла традиция, пренасяйки я върху сте-
ните, таваните и подовете на сградите 
под формата на геометрични и фло-
рални мотиви.
Поради липсата на много простран-
ствени елементи в интериора, декора-
тивната украса допринася за овладява-
не на пространството и в същото време 
за неговата визуална непрекъснатост. 
Декоративните построения се ограни-
чават до две измерения, но самият им 
характер предполага и демонстрация 
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на триизмерни възможности. Геомет-
ричният ритъм в равнината, изпълнен 
в отразяващи и блестящи материали и 
глазури превръщат декорацията в раз-
кошна украса, симфония от цветове и 
повтарящи се равномерни визуални 
тактове.
За мюсюлманите светлината има бо-
жествена природа и може би това е 
първопричината масивните визуални 
структури да бъдат превръщани в мре-
жа от светлинни трептения. Простран-

ството се хармонизира чрез светлин-
ни ефекти от цветни и светлосянъчни 
филтри каквито са декоративните 
ажури, решетки и витражи.
„Във времето и пространството ислям-
ското изкуство не намерило по-добро 
убежище от джамията. Съвместното 
сътрудничество на различни народи в 
усъвършенстването и декорирането на 
тези култови сгради въпреки съхраня-
ването на местните особености създа-
ва вид космополитизъм в ислямската 
архитектура. Той, разбира се, е обусло-
вен и от толерантността в мюсюлман-
ския свят, което е едно от духовните 
достойнства на мюсюлманите.” (Зар-
ринкуб 2007 : 136)
Геометричното декоративно изкуство 
изразява фундаменталността на ис-
лямския дух чрез организираност, си-
метрия, мяра и чрез чисто геометрич-
ните декоративни форми. 
През Средновековието ислямските 
художници вярвали, че, използвайки 
повтарящия се геометричен мотив, 
ползват езика на вселената и подпо-
магат вярващия мюсюлманин в съ-
средоточаването му върху смисъла на 
живота и величието на сътворението. 
Орнаменталните и геометрични моде-
ли успешно обединявали художестве-
ните и естетически традиции, вкусове 
и потребности на различните наро-ди, 
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приели исляма.  
В голямата си част изкуството на ис-
ляма, независимо от неговия вид и ха-
рактер, е в същността си изкуство на 
декорацията и на трансформацията. 
Невероятният усет към орнаменти-
ка спомага за възникване и развитие 
на забележително приложно – деко-
ративно изкуство. Предмети за дома 
като съдове, блюда, кани, килими и 
други са създавани в красиви форми и 
покривани с изтънчен орнамент, чрез 
спазване на определени геометрични 
закономерности.
Целта никога не е била само украса, 
а по-скоро преобразуване като чрез 
този подход значителните мащабни 
обекти са доведени до художествена 
дематериализация. Чрез богатата де-
коративна украса, огромните сгради 
се превръщат в ефирни структури, на-
помнящи за украсените страници на 
Корана.
Комплексното разглеждане на фило-
софските и естетически прозрения на 
средновековните учени от Средния и 
Близък Изток, трактати и анализи на 
архитектурната структура и орнамент, 
извеждат доказателства за същест-
вуването в онези времена на наука за 
архитектурното проектиране, тясно 
свързана с геометричната естетика. 
При направените анализи на памет-

ници на ислямското изкуство се по-
твърждава геометричния прийом в 
качеството на система известна и при-
ета от всички ислямски автори през 
вековете.
В изкуството идеята за хармония по-
лучава въплъщение във вид на строго  
разработени системи от геометрични 
построения, реализирани върху плос-
кост и в пространството. Анализът на 
съразмерността, съхранена в архите-
ктурните паметници, показва еволю-
ция на системата на построение на ху-
дожествената форма – от елементарно 
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прости, основани на квадрата, равно-
странния триъгълник и техните про-
изводни, към по-сложни, основани на 
производни на полуквадрата и деле-
ние на линиите в средните и крайни 
отношения. Развитието на тази сис-
тема в творчеството на архитектите от 
ХIV-XV век довежда до изработване на 
нова, универсална система на геомет-
рични отношения. (Булатов 1988:301).
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Проблемът за паметта е разглеждан в 
контекста на множество хуманитарни 
науки. Всяка от тях схваща понятие-
то памет по различен начин, всички 
обаче определят паметта като отноше-
ние към миналото.
Терминът памет идва от психология-
та. Психолозите разграничават 6 вида 
памет: дългосрочна и краткотрайна; 
епизодична – за събития и семантич-
на – за смисли; процедурна (телесна; 
„моторни умения”) и в края на 80-те 
– наративна памет. Философията за-
сяга проблема за темпоралността на 
паметта. Интерес представлява исто-
ричността на съзнанието. В антропо-
логията паметта е начин за предаване 
на материално и духовно наследство 
между поколенията. В историографи-
ята съществува разглеждане на исто-
рията като памет на общността – „хи-
перпамет”. За социологията паметта 
е важна, доколкото чрез нея може да 
бъде разглеждан начинът, по кой-
то социалните условия структурират 
съзнанието в течение на времето. Не-
изменно понятието се асоциира с тези 
две особено разтегливи и често субек-
тивни понятия – време и минало.
Фройд (1856-1939 г.) обяснява паметта 
като резервоар, пълен с течност (хи-
дравличен модел на паметта), следите 
от миналото, които са станали причи-

на за определени събития, се намират 
в свободните асоциации.
А съществуването на множество раз-
лични  институции, служещи за съх-
раняване на миналото ни отвеждат 
към културологичното разглеждане 
на паметта, като „културна памет”. От 
тук можем да обособим два основни 
вида памет: колективна (каквато по-
често представлява културната памет) 
и индивидуална (тази, която, в своето 
множество, е съставител на първата).
Колективната памет се гради на осно-
вата на индивидуалната, но притежа-
ва своята социална обусловеност, коя-
то се изгражда на базата не на лични 
спомени и преживявания, а - на ре-
конструиране на колективното мина-
ло в социалното съзнание на хората. 
Общото минало и реконструирането 
му в настоящето е необходимо, за да 
се почувства всяка група (голяма или 
малка) истинска  общност.
Членовете на всяко общество прите-
жават съзнание за социална принад-
лежност, изграждаща тяхната „колек-
тивна идентичност” (Културната 
памет, 2001 г. ), която се нуждае от 
съхраняване и от постоянно утвър-
ждаване. Това става възможно именно 
чрез паметта, която е неизменно свър-
зана със своите носители. Те са тези, 
които се нуждаят от нея, за да се са-

Колективната памет и ролята на 
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моидентифицират и разпознаят като 
общност, както и да се утвърдят като 
такава.
В изследването си „Колективната па-
мет” Морис Халбвакс се абстрахира  от 
чисто научната, медицинска основа 
на паметта и я разглежда като социа-
лен феномен; служи си с понятия като 
„групова памет” и „памет на нацията”. 
Колективната памет става възможна 
единствено в „социална рамка”, коя-
то конструира и организира спомени-
те, неизменно свързани с груповата и 
пространствено-времевата съотнесе-
ност на действителността, споделяна 
от участниците в общността. Халбвакс 
прави необходимо разграничение 
между индивидуална и колективна 
памет, като според него индивдуал-
ни могат да бъдат само усещанията, а 
спомените като памет са винаги тяс-
но обвързани с мисленето, което няма 
как да не попада под влиянието на 
различни социални групи. Когато ин-
дивидът си спомня, то е винаги в рам-
ките на  колективната общност.
Това ни отвежда към процесите, стоя-
щи в основата на колективната памет. 
Това са постоянното общуване и про-
цесите на социализация, през които 
преминава всеки член на дадено обще-
ство. Именно те поддържат и правят 
възможно съхраняването на миналото 

в колективното съзнание. Комуника-
тивната способност осигурява живота 
на колективната памет. 
Това е и едната от двата вида колектив-
на памет, които различава Ян Асман в 
„Културната памет” – комуникативна 
и културна памет.
Според него, именно благодарение 
на участието на индивида в комуни-
кативните процеси, той има възмож-
ността да изгради своя индивидуална 
памет, която всъщност е функция на 
всяко възможно субективно обвърз-
ване с различни социални групи. С 
изгубването на комуникативната спо-
собност или с прекъсването (дори с из-
менението, което е напълно нормално 
осъществяващ се процес с течение на 
времето) на социалната рамка настъп-
ва последицата – забравата, която по 
своята същност също представлява со-
циален феномен.

Тя настъпва с края на комуникатив-
ната памет за едно определено поко-
ление (според Асман комуникатив-
ната памет обхваща само спомените, 
които индивидът споделя със своите 
съвременници). Комуникативната па-
мет възниква със своите носители и си 
отива с тях, за да се роди нова такава. 
Тя по своята същност не е опит за съх-
раняване на миналото, а е социална 
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рамка, организираща своите участни-
ци в общество с общо знание и общи 
спомени, които се отнасят  до общото 
им близко минало и им служат да се 
самоидентифицират като група.
Другият тип колективна памет – кул-
турната памет, е много по-тясно об-
вързваща се с миналото. Тя си служи 
със символични форми, които „улавят 
спомена” и притежават характерис-
тиката трайност - предават се от по-
коление на поколение. Тези знакови  
системи представляват стабилни фор-
ми, съхраняващи спомена и придава-
щи на миналото сакрален характер. 
Те отново притежават и функцията да 
служат за идентифициране на групата 
като такава, като служат за постоянно-
то актуализиране на общото минало 
със своите характеристики и ориенти-
ращи знакови форми. Асман маркира 
мита като такава основна споменна 
фигура, като прави необходимото раз-
яснение за несъществената разлика 
между мит и история в културната па-
мет, за която съществена е не фактиче-
ската, а просто запаметената история.
Чрез символичния им и ритуален ха-
рактер, те внушават определени нор-
ми на поведение, които постоянно се 
актуализират. Традициите, в по-общ 
смисъл, притежават тази запаметя-
ваща функция и в тяхното следване 

се намира актуализираното минало 
и се осигурява приемственост. Съхра-
няването на идентичността на дадена 
общност става възможно въпреки про-
мените, настъпващи с течение на вре-
мето. Това превръща традициите в осо-
бена форма на културна (колективна) 
памет. Тук много лесно бихме могли 
да си обясним много по-силно разви-
тата колективна памет и общностното 
съзнание на хората в селата и малките 
провинциални градчета, които често 
говорят за себе си или за миналото си 
в множествено число („ние” – от село-
то). Те са и хората, имащи най-нераз-
ривната връзка с традиционното.
Халбвакс обаче разглежда традиция-
та не като форма, а като деформация 
на спомена, защото влага в понятието 
„традиция” онази организираност и 
универсалност на спомена, която при-
тежава и историята.
Според него колективната памет е си-
ноним на социална памет, а не — на 
историческа памет, както често бива 
разбирана тя. Той дори отхвърля ис-
торията като памет и причината се 
крие в нейната универсалност, защо-
то всяка колективна памет е свърза-
на с някаква самоидентификация, т.е. 
е групово специфична (за разлика от 
историческата памет, която, подобно 
на традицията, създава само обекти-
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визирани форми на спомена, които не 
са съвсем истинни) и тясно обвързана 
със своята времева определеност.
Макар паметта на общността да е ко-
лективно обусловена, тя все пак оста-
ва притежание на отделния индивид, 
който сам създава облика й.
Индивидуалната памет е тясно обвър-
зана с личните преживявания и усе-
щания на субекта. Споменът за лично 
преживяното изгражда памет, която 
е самодостатъчна за индивида и из-
гражда негова лична рамка на спо-
мените, очертаваща измеренията на 
собствения му живот. И макар памет-
та на субекта да е в постоянно взаимо-
действие с тази на другите членове на 
обществото, в което се намира, тя не се 
слива с тях.

Да разгледаме обаче и тезата на Халб-
вакс, че никоя индивидуална памет не 
може да остане изолирана и затворена 
(не е самодостатъчна), а индивидът е 
винаги зависим от отправните точки, 
които му дава обществото (или група-
та), за да извика собствените си споме-
ни.
Той различава два вида памет: лична 
и социална или вътрешна и външна, 
които се намират в постоянно взаимо-
действие помежду си. Колективното 
време и пространство и колективната 

история са фактори, изграждащи со-
циалната рамка на нашите лични спо-
мени, които постоянно са изложени 
на един вид овъншняване или влия-
ние отвън. Съхраняването на личните 
спомени обаче предполага тази авто-
номност на паметта на субекта, която 
има свойството да осигурява по-сигур-
на власт и контрол над спомените, ид-
ващи отвън.

„Нашата памет се основава 
не на научената история, а на 
преживяната...”(„Колективната па-
мет”, 1996 г.) и Халбвакс прави раз-
лика между автобиографична и ис-
торическа памет, като я илюстрира с 
много ясен пример: Малко дете е на 
гара нощем, която е пълна с войници. 
Това, разбира се, не му оставя впечат-
ление за някакво конкретно и значимо 
събитие, за разлика от впечатлението, 
което има то за спомена за тази случка 
след няколко години. Образът пости-
га своята историческа действителност, 
благодарение на колективната памет, 
която след години превръща една 
подобна случка в наистина значимо 
преживяване (каквото определено в 
миналото не е била за детето, разпо-
лагащо единствено със своята кратка 
автобиографична памет). 
Колективната памет е необходимост  
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за отделната личност, която трудно 
би постигнала своята идентификация, 
съжителствайки с други индивиди. 
Съществуването на субекта като еди-
ница, притежаваща единствено своя 
автономна памет в дадена група не е 
възможно. И все пак съществува запла-
хата от изгубване на собсвената иден-
тичност. Съгласуването на мислите 
(организиращи спомените) с остана-
лите в групата предполага загубване 
на личните, служещи за организация 
и ориентация на субекта в социалната 
среда и за изграждане и удържане на 
собствена идентичност. 
Отправните точки, които паметта до-
нася отвън, често могат да бъдат из-
мамни за индивида.
Възможно ли е колективната памет 
да насажда фалшиво съзнание у ин-
дивида? Да, дори много повече – ко-
лективната памет (и в смисъла на 
историческа) представлява едно от 
най-успешните средства за манипула-
ция на масите, засягаща лично всеки 
субект, освен тези, у които индивиду-
алната памет е силна и автономна.
Ярък пример за такова насаждане на 
фалшива културна памет у нас е пери-
одът на социализма, а доказателствата 
за успеха на този акт на властта можем 
да открием дори в живата памет на на-
шите родители, баби и дядовци, които 

не спират да разпространяват „голе-
мия разказ” за положителните страни 
на режима, забравяйки да споменат 
отрицателните.
Асман разглежда мита като една ос-
новна споменна фигура на колектив-
ната памет, служеща си със символич-
ни форми, които “улавят” спомена и 
го предават от поколение на поколе-
ние.  Но митът е и онази форма на ко-
лективна памет, която по-рано Ролан 
Барт разглежда като основна форма 
на фалшиво съзнание (Митологии, 
2004 г.)

В статията „Неволите на историята 
на сегашното време: Посткомунисти-
чески употреби на паметта” (2001 г.) 
Ивайло Знеполски развенчава някои 
от митовете, формирали се около раз-
казите за комунизма. Той се фокусира 
върху едно понятие, въведено от Пол 
Рикьор – „споделена памет” (Памет-
та, историята, забравата 2006 г). 
Това е междинно понятие, чрез което 
конфликтът между индивидуалната 
и колективната памет може да бъде 
смекчен. На споделената памет може 
да се гледа като на вид консенсус, 
нещо като договорка за това, кой е ис-
тинният момент от дадена ситуация в 
миналото, според спомнящите си ин-
дивиди. Но такъв консенсус е възмо-
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жен само, ако те се намират в сходна 
житейска ситуация или позиция – ако 
кръга на споделяне стане още по ши-
рок (като едно цяло посткомунистиче-
ско общество) се зараждат различни 
лагери на споделяне, в които водеща-
та истина относно миналото, се оп-
ределя в зависимост от споделяната 
от колектива идеология. Различните 
„споделени памети” често са в непри-
мирим конфликт, или помежду си, 
или със самата история. Знеполски ци-
тира Райнхард Козелек, според когото 
историята се пише от победителите, 
но — само за известно време, „защо-
то в дългосрочен план историческите 
придобивки на познанието идват от 
победените.”1

Подобен конфликт може да възникне 
между колективната памет на дадена 
общност и индивидуалните спомени 
на някой от членовете й.  Като социа-
лизиране на индивидуалните споме-
ни, колективната памет представлява 
дълъг процес, в който индивидуална-
та памет е подложена на множество 
употреби, с културен, исторически, 
национален, идеологически и власто-
ви характер. Често в режими, подобни 
на социалистическия, употребата на 
1 Знеполски, Ив., История, разказ, памет, изд. 
„Дом на науките за човека и обществото”, С., 
2001, стр. 204

паметта се превръща в злоупотреба 
– така паметта на някои индивиди не 
само губи спомените си за определени 
събития и факти, но и придобива нови 
за неслучили се такива. Чрез един вид 
„организирана забрава” на близкото 
минало се укрепват социални връзки, 
които биват нарочно „разкъсани” от 
индивиди с по-автономна памет. 
Като такова оттласкване на нечии спо-
мени от колективния разказ за дадено 
събитие в миналото, можем да прие-
мем свидетелстването. Свидетелят - от 
латински superstes, т.е. човек, който 
остава върху нещо или пък оцелява 
след нещото2, е схващан като носител 
на паметта, чийто разказ за близкото 
минало е неоспорим. Съществува оба-
че един съществен проблем, за който 
говори Робер Антелм. Става въпрос за 
невъзможността на свидетелството – 
това е наличието на една съществена 
разлика между самото преживяване 
на дадено събитие и разказа на свиде-
теля за преживяното.

Колективната памет заема централно 
място сред „режимите на историчност” 
в смисъла, в който френския историк и 
изследовател Франсоа Артог си служи 
с понятието. В едно по-широко поле на 
разбиране режимите на историчност 

2 Пак там. стр. 179
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обхващат движението напред и назад 
във времето и в различни простран-
ства. Това движение се характеризира 
с една осезаема криза на времето днес, 
която автора обяснява с изчезването  
на ясно разграничение между минало, 
настояще и бъдеще.

Един от по-тесните смисли на поня-
тието го превръща в инструмент за 
разбиране на отношението на дадено 
общество към собственото му минало. 
Тук връзките между колективна и ин-
дивидуална памет, местата на паметта 
(понятие на Пиер Нора), наследство-
то и националната история са осно-
вополагащи за това как колективът 
изгражда представите си за времето 
и изгражда разказа за своето минало. 
Артог се фокусира върху един цен-
трален за нашето съвремие режим на 
паметта. Паметта на новите общества 
(като различаващи се от традицион-
ните) променя своите функции и се 
превръща в инструмент на презенти-
зма (позволява оценка на миналото от 
гледна точка на настоящето). Паметта 
приема форма на спомени за паметта.
И, макар да няма как в едно общество 
паметта на индивида да бъде затво-
рена и изцяло изолирана от тази на 
колектива, той трябва да умее да съх-
ранява личните си спомени като своя 

собствена отправна рамка, даваща му 
ориентир в социалната действител-
ност, в която се намира. Да се доверим 
на националната история, приемайки 
я за надежден инструмент срещу за-
бравата на собствените ни корени във 
все по-глобализиращото се настояще, 
ми се струва доста наивен подход, осо-
бено - с оглед на вече описаните ди-
хотомии на паметта, в които тя заема 
централна позиция. 

Едно възможно решение е внимател-
ното подбиране на източниците, с 
които си служим, за да се завръщаме 
към собственото си минало или въз-
можността живата памет да се превър-
не в основа на написването на новата 
история, както призовава Нора.
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В съответствие с особеностите на 
сложния сценичен жанр, на кое-
то е част, оперната интерпрета-

ция е явление от органично-синтезен 
тип.1 Тя е образувана от сливането на 
няколко вида изкуство, които предпо-
лагат интерпретационен етап – музи-
ка, литература, актьорско превъплъ-
щение, танц.
В системата на сложните сценич-
ни изкуства операта се отличава не с 
броя или вида на компонентите си, а 
с тяхното съотношение и йерархична 
структура. Във всяко от тях, макар и в 
различна позиция, присъства музика-
та, но тук тя е първостепенен елемент, 
дори и в комплекса на други проце-
суални изкуства. Подобна структура 
имат единствено оперетата и отчасти 
– мюзикълът. 
При изработването на мизансцена 
към тях се добавя внушението на сце-
нографията, светлинния проект и дру-
1 Основна типологична схема: според степента на 
слятост синтезните видове биват от конгломеративен, 
ансамблов и органичен вид. По този въпрос виж: М. 
Каган, Морфология искусства, Ленинград, 1972, стр. 
234-242; А. Зись, Теоретические предпосылки синтеза 
искусств, Ленинград, 1978, стр. 9-10; Г. Лесинг, 
Лаокоон или за границите на живописта и поезията, 
София, 1978; В. Гьоте, За литературата и изкуството, 
1979; В. Харалампиева, Пътят към мистерията, София, 
1994, стр.14-25

                                                                      

ги неинтерпретационни изкуства.
Осъществяването на толкова сложно 
сливане между разнородни компонен-
ти обуславя наличието съответно и на 
няколко вида интерпретатори. Воде-
щи между тях, всеки със своята спе-
цифична концептуална мисия, са ди-
ригентът и оперният режисьор.  Всеки 
от тях има правото да наложи своята 
концепция за творбата. Разликата е в 
това, че водещата интерпретационна 
роля на диригента се отнася единстве-
но до музикалния компонент на цяло-
то – оркестър, вокални изпълнители, 
хор, а режисьорът е този, който трябва 
да обедини, в реализирането на своята 
идея за постановката, всички елемен-
ти. Единственото, при това решаващо, 
условиe тук е неговата компетентност 
във всяко от съставящите оперния 
спектакъл изкуства.                      
                                         
Както става ясно, вокалната интер-
претация се вписва в една сложна 
система. От една страна, това е интер-
претационната система на операта, 
обединяваща множество художестве-
ни елементи2, от друга – самата систе-
2 Музиката, като комплекс от проявления – соло-
ва, ансамблова и хорова, се вписва в системата от 
всички други видове изкуство – всяко от които има 
специфично проявление в жанровото цяло.   

Оперната интерпретация и нейният 
вокален компонент
(опит за структурно-категориален анализ)

Автор: д-р Ирина Харалампиева

Статия от брой 33 на сп. “Българска наука”
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ма на вокалната интерпретация пред-
ставлява комплекс от разновидности. 
Образуват се две вписващи се една в 
друга системи, всяка от които има вза-
имоотношения между своите елемен-
ти и между компонентите на цялото.
Представена схематично, оперно-ин-
терпретационната система включва: 
музика (вокална и инструментална), 
литература (поезия и проза), актьор-
ско изкуство и танц (фолклорен и ху-
дожествен). Именно поради обяве-
ната схематичност тук не включвам 
възможните, сложни в себе си, компо-
ненти като пантомима, балет и т.н. 
Всеки от елементите на сложното 
оперно изкуство е система от интер-
претационни разновидности: солови и 
ансамблови, които, в съответствие със 
стила и творческия замисъл на творче-
ския колектив, влизат в най-различни 
съотношения в оперното действие.
Поради своята обективно времева 
(или времепространствена) приро-
да всички компоненти са в мобилни 
отношения помежду си, което прави 
невъзможно създаването на една ста-
тична схема.3  Единственото графично 
изображение, което може да се пред-

3 Влизащите в операта изкуства претърпяват 
значителни изменения от своето състояние на “чист” 
вид, като се превръщат в елементи на новото сложно 
сценично изкуство. На сцената дори господстващият 
вид - музиката е повлияна и зависима от цялото. 

ложи на този етап от изследването, се 
основава на йерархията на компонен-
тите.
При вече оформения жанр „опера“, т.е. 
след ХVІІ век, музиката е доминиращ 
вид изкуство. Тя директно, макар и не 
безпроблемно, се свързва със словото 
и танца, а след приобщаването му към 
оперната интерпретация - и с актьор-
ското превъплъщение.4

В едно следващо изложение бих раз-
гледала по-подробно, но и тук ще 
спомена, че всеки от тези елементи 
се явява в няколко разновидности и 
по този начин още повече усложнява 
връзките си с другите. Така например 
словото може да се яви като неотдели-
мо свързано с музиката във форма на 
ария, като омузикалена словесност на 
речитатива или в чист вид (монолог 
или диалог) с или без оркестров съ-
провод.

4 Известно е, че в системата на Сурио „чистите“ 
изкуства се делят на: времеви (притежаващи обективно 
измерение във времето) - музика и литература; 
пространствени (с възможност за обективно 
измерване в пространствени единици) - архитектура, 
живопис, скулптура, графика, художествена 
фотография и т.н.; и времепространствени - 
актьорско изкуство и танц. След откриването на 
технически средства за придвижване на статичните 
елементи на пространствените видове и появата на 
кинетична живопис, скулптура и дори - архитектура, 
тази система претърпява основни изменения. Нова 
система обаче, която би отговорила на съвременното 
състояние на изкуствата, все още не е формулирана.

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Танцът може да се яви самостоятелно 
или в комбинация, интерпретиран от 
танцьори или като пластично изрази-
телни движения на самите певци (со-
лови или ансамблови).
Актьорското превъплъщение в образ 
е неотменна съставка на съвременна-
та опера, но то може да бъде и като 
самостоятелен актьорски момент без 
пеене и слово. 
Тези уточнения представят една доста 
сложна система, която би била абсо-
лютно необходима част от едно самос-
тоятелно изследване на операта като 
вид изкуство. Тук обаче тя ще бъде 
само една предварително набелязана 
схема, в която се вписва обектът на на-
блюдението – вокалната интерпрета-
ция.
Не бива да се пропуска и факта, че 
цялата сложна система от взаимоот-

ношения се организира и ръководи в 
репетиционния процес и по време на 
спектакъл от диригент. Той създава 
своя концепция за музикалния пласт 
на творбата във всеки неин момент и 
като цяло. Под неговото художествено 
ръководство се намират всички аспе-
кти на музиката – вокална и оркестро-
ва, солова, ансамблова, хорова и като 
акомпанимент на танца.
В репетиционния процес диригентът 
има сътрудници в лицето на хормай-
стора, водачите на оркестровите групи 
и вокалните педагози.
Цялата тази сложна интерпретацион-
на система се вписва в контекста на ре-
дица неинтерпретационни изкуства, 
оформящи спектакъла – сценогра-
фията (със своите елементи – архите-
ктурни, изобразителни, кинокадри, 
холограми, светлинни елементи), кос-

Операта в Сидни, Австралия
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тюм, грим и др.
Ръководна, концептуална мисия при 
изработването и реализирането на 
спектакъла във всичките му компо-

ненти има режисьорът. Той създава т. 
нар. мизансцен – от една страна, най-
малката градивна единица на операта, 
единицата време, в което се разпола-
гат всички времеви и пространствени 
компоненти, от друга, цялостната сис-
тема, обединяваща всички „атоми“ в 
единния организъм на спектакъла. За 
разлика от диригента, който, макар и 
от оркестрината, участва в осъществя-
ването на спектакъла и може да ока-
же влияние върху неговото протичане 
във всеки момент, режисьорът е извън 
сцената и от своята ложа е безсилен да 
промени каквото и да е по време на не-
говото протичане.     
В изработването на своята концеп-
ция режисьорът се ползва от сътруд-
ничеството на диригента, хореографа 
и сценографа и това определя двете 
абсолютни изисквания – съвпадане с 
тяхната индивидуална художествена 
концепция и многостранна култура 
на режисьора. Без музикална култура 
и степен на образованост той не би се 
справил успешно с реализирането на 
оперния спектакъл.
Ако направим опит да включим в схе-
мата интерпретационните и неинтер-
претационни компоненти на спекта-
къла, би се получила следната система:
Господстващ компонент – музика в 
цялото разнообразие на проявления-

Операта Семпер в Дрезден

Операта Семпер (Semper Opera) 
е част от музея Цвингер, който е 
навярно най-голямата културна 

атракция на саксонския град 
Дрезден.

Построена през 1841 година от 
архитекта Готфрид Семпер (Got-

tfried Semper), на когото и е 
кръстена операта.

В архитектурата са засегнати 
няколко стила, като ранният 

ренесанс, барок и дори има колони 
в коринтски стил, характерни за 

Древна Гърция.
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та си – вокална (солова, ансамблова 
и хорова) и инструментална – като 
оркестър в оркестрината и оркестър (в 
някои спектакли) на сцената.
Неотделимо свързано с вокалната 
оперна музика е словесното изку-
ство във всичките си разновидности 
– като органично слято с музиката в 
ариите и речитативите и като чисто 
словесно изкуство в говорните момен-
ти.
Органично свързано с тях е актьор-
ското изкуство – като актьорско 
превъплъщение в образ на певци и 
танцьори.          
Танцът – характерен, модерен и кла-
сически, присъства в голяма част от 
оперните спектакли. При това той е 
изпълняван не само от специалните 
интерпретатори на този вид изкуство, 
но и от певците.
Сценографията е сложен вид изку-
ство, което може да заеме различно 
участие в оперния спектакъл. Тя може 
да изпълни функцията на изобрази-
телно-архитектурен фон, но във фор-
мата си на костюм и грим участва в 
оформянето на сценичния образ на 
солисти, хор, танцьори, чрез което се 
явява неотделима част от актьорското 
изкуство.
Като забележка към извършеното по-
горе усилие за изработване на структу-

рен модел на операта трябва да се под-
чертае, че изкуството, във всеки свой 
вид и жанр, е акт, а това означава, че 
при всяко произведение и във всяка 
епоха могат да се появят съществени 
различия, които никой модел, вклю-
чително и този, не може да отрази. В 
такъв смисъл изработването на стати-
чен модел е условно. Предлагането му 
тук е оправдано единствено като мяра 
за наблюдение на отклоненията в рам-
ките на епохата, стила, националната 
оперна култура и т.н.

И накрая, моделът на оперното изку-
ство може да бъде изследван и от дру-
га гледна точка – тази на сетивността.  
Част от посочените в системата еле-
менти се възприемат зрително (костю-
ми и грим, сценография, осветление), 
други – слухово (музика, словесно 
изкуство), трети – зрително-слухово 
(актьорско изкуство, танц). Това е от 
съществено значение при възприема-
нето на оперния спектакъл, а тяхното 
съчетаване е основна цел на режису-
рата.

                                *  *  *
Именно в такава многопластова систе-
ма се вписва подсистемата на вокална-
та интерпретация. Тя също има слож-
на структура, всеки елемент на която 

Брой 80, лято 2015
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влиза в разнообразни отношения с 
другите компоненти на оперното ин-
терпретационно изкуство.
Както вече бе споменато, музикал-
ният компонент на оперната система 
включва вокален и оркестров пласт, 
във всеки от който има солови, ансам-
блови и общи – хорови или оркестро-
ви моменти.
Самата вокална интерпретация е не 
само сложна, но и намираща се в по-
стоянна мобилност система. Тук се 
включват разнообразни солови еле-
менти — арии, ариози, каватини, речи-
тативи с различна степен на музикал-
на сложност, както и чисто словесни 
моменти.
Ансамбловите „номера“ биват едно-
елементни и многоелементни — дуети, 
терцети, квартети, квинтети, секстети 
и т.н. Всеки от тях, включително и со-
ловите, могат да се впишат в едно съ-
пътстващо хорово участие. Те могат да 
бъдат разгърнати със съпровод на ор-
кестър или без него.
 За пример може да бъде посочено І-во 
действие, сцена 2-ра от операта „Лю-
бовен еликсир” на Доницети.
Сцената започва с диалог между глав-
ните герои Адина и Белкоре. В него се 
преплитат репликите на Неморино и 
Джанета. В така съставения квартет 
постепенно се включват и комента-

рите на хора, като напластяването на 
звучността довежда до финал с балан-
сирано участие на солисти, хор и ор-

кестър.
*  *  *

Приоритет на настоящото изложение 
е вокалната — солова и ансамблова 
оперна интерпретация, затова отпра-
вен момент тук ще бъде изясняване-
то на нейната структура. Най-общо тя 
може да бъде разграничена на отдел-
ни елементи от протичащото оперно 
действие – арии, речитативи, свърз-
ващи танцови, говорни или актьорски 
моменти.
Логично е да се предполага, че ария-
та и ансамбълът са основните смисло-
во изразителни музикални елементи 
от оперното действие. Но невинаги е 
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така. Често партитурата предполага, 
а и режисьорът решава в паузите й да 
постави танцови движения, акомпа-
нирани от оркестъра. В тези моменти 
танцът заема водеща роля.
Пример за такава ситуация може да 
бъде финалният танц от ІІІ-то дейст-
вие на операта „Сватбата на Фигаро” 
от В. А. Моцарт. 
Тук, по време на фандангото, Сузана 
дава тайна бележка на граф Алмави-
ва – план, съставен от хитрия Фигаро, 
т.е. самият танц е драматургически 
необходим в смисловото разгръщане 
на действието.

Трето действие от операта „Сват-
бата на Фигаро“ от В. А. Моцарт

Свързващ елемент между две части на 
арията може да бъде и момент на чисто 
актьорско изпълнение. Илюстрация 
на подобно структуриране може да 
бъде сцената с писмото от І-во дейст-

вие, сцена 9-та, ария на Татяна от  „Ев-
гений Онегин“ на П. И. Чайковски.                                   
 Въведението към арията е един от 
най-драматични моменти в цялата 
опера. Татяна преживява узряването 
на решението си да напише любовно 
писмо на Евгений Онегин - действие, 
недопустимо за една възпитана де-
войка по онова време. Това е повратен 
миг в съдбата на героинята и изисква 
актьорско емоционално насищане. 
Действията й са оркестрово „подска-
зани” с неповторим талант от Чайко-
вски.

Илюстрация от операта „Евгений 
Онегин“ на П. И. Чайковски (Татяна 
пише писмо на Онегин)        
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 *  *  *
Всяко действие от оперния спектакъл 
може да бъде обект на подобен интер-
претационно-структурен анализ.
Извършеното наблюдение доказва, че 
дори в позицията си на господстващ 
компонент, музиката може да влиза 
в различни съчетания с други видове 
изкуство. При това не само с проце-
суални изкуства. Ако сценографията 
позволява и режисурата предвижда, в 
отношение с музиката могат да влязат 
и сценографски елементи.   
                 
За илюстрация може да послужи по-
следното, ІІІ-то действие („Влизането 
на Командора”) от операта „Дон Жуан” 
от В. А. Моцарт.
На фона на двата „зловещи” акорда в 
оркестъра се появява статуята на Ко-
мандора — независимо от сценограф-
ското решение, това е момент – дра-
матургично централен и драматично 
наситен. През някоя врата, коридор 
или направо през стената, статуята 
на Командора идва, за да отведе Дон 
Жуан в Ада. Тук музика и сценогра-
фия, повече от които и да са други 
компоненти,  са неотделимо свързани.

                                 *  *  *
Съвременната оперна интерпретация 
може да предполага излизане на пре-

ден план на необичайни за класиче-
ския оперен репертоар елементи като 
пантомима или театър на сенките. 
За илюстрация бих дала тук операта 
„Светлина” от К. Щокхаузен. Тук три-
мата солисти – Ева, Михаел и Луциф-
ер се изявяват по замисъла на автора 
не само като инструменталисти и во-
кални изпълнители, но и като актьори 
от театъра на сенките и мимове. Нес-
лучайно откриването на подобни мно-
гостранни таланти е изключителен 
проблем за композитора.                                                                         

В някои случаи вокалната интерпре-
тация може да бъде безсловесна. При-
мер за това може да бъде арията на 
нямата Калина от ІІІ-то действие на 
операта „Имало едно време” от Па-

ХУМАНИТАРИСТИКА
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рашкев Хаджиев. 
Голяма част от арията, всъщност – 
най-изразителните моменти, са из-
пълнени чисто вокално.   
Не по-малко изразителен пример за 
вокално изпълнение без думи, всъщ-
ност чрез нищо не значещи срички, 
може да бъде и дуетът между Папаге-
но и Папагена от финала на операта 
„Вълшебната флейта” на В. А. Моцарт. 
 Това не е изобретателен авторски пох-
ват, а още една демонстрация на при-
оритета на музиката в сложния синтез 
на оперното пеене.  

В съответствие с посочения приоритет 
биха могли да се изследват и елемен-
тите на оперно-музикалната израз-
ност. На първо място, тук трябва да се 
наблюдава сливането на музика и 
слово. Една от основните трудности 
тук, както при композиране, така и 
при интерпретация на чужд за ориги-
нала език, е прозодията - съвпадане-
то на смисловите акценти в музиката 
и словото.
 Проблемът не е съществувал до пъл-
ното обособяване на двете изкуства. 
Те са били слети във всяко отношение 
– съвпадение на смислови акценти на 
думите, фразите. В Античността и, от-
части, Средновековието не съществу-
ва организиране на стиха ритмично – 

на ударени и неударени срички. Той е 
структуриран метрично — на дълги и 
кратки времена. 

Отделяйки се от синкретичното цяло 
в поезията остава словесната инто-
национност и ритмична организира-
ност на стиха, но вече на акцентирани 
и неакцентирани срички. Музиката 
„отнася“ със себе си в своето „чисто” 
състояние метрума и музикално-ин-
тонационна характерност, която става 
нейна иманентна същност.
Отбелязвам всичко това не за да ана-
лизирам проблема, а само за да посо-
ча неговото съществуване. 

Пътят, който оперният композитор 
трябва да извърви, е в обратна посо-
ка. Той трябва да съчетае двата, вече 
самостоятелни вида изкуство, разда-
лечили се твърде много във вековете. 
Разминаването на ударенията и ри-
тъма на стиха с музикалните акценти 
и ритъм се възприема и оценява като 
ниска художественост. Неговото съ-
впадане е постижение, което влиза в 
оценката на таланта и художественото 
майсторство на твореца.
Макар и вече създадена, прозодията 
може да се превърне в проблем и за 
оперния интерпретатор.
На първо място, тук има значение по-

Брой 80, лято 2015
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знаването на езика, на който е създа-
дено либретото. „Невежеството на 
музикантите-изпълнители, пише 
през ХVІІ век по повод opera seria Лу-
довико Моратори, почти никога не 
позволява да се разбере смисълът на 
произведението, а често даже и ду-
мите, тъй като се изкривяват и до 
неузнаваемост се изменят гласните 
звуци.”5  

Не са редки случаите и днес, когато 
певецът произнася непознат текст, ин-
тересувайки се и следейки единствено 
музикалния смисъл (и то, ако и той не 
му създава трудности). Всеки език има 
свои особености при произнасянето 
на звуците – „о“ и „а“, както и оконча-
ващите на съгласна - в немския, „ u” и 
носовките – във френския, някои съ-
гласни, “ы”, “э”, „ш” и др. – в руския. 
“Побългаряването” на произношение-
то на чуждото слово е не само грозно 
и неителигентно, то често го прави и 
неразбираемо за публиката.
Доскоро, а в някои оперни театри и 
досега, текстът се пее в превод. Всички 
си спомняме глуповатите преводи на 
известни арии, които нарушават всич-
ки правила на художествеността и ес-
тетиката. 
5. Моратори Л., О совершенной италианской 
поэзии - В: Музыкальная эстетика Западной 
Европы ХVІІ-ХVІІІ веков, Москва, 1971, стр. 97

Проблем при съчетаването на двата 
вида изкуство създава и разликата във 
времепротичането. От гледна точка 
на музикалното творчество той е раз-
гледан обстойно от В. Харалампиева 
в книгата й “Музикалният хронотоп. 
Хронотопна девиация на музиката при 
съчетаването й с литературата и тан-
ца” (1997). Позовавайки се на частни-
те изследвания на редица авторитетни 
учени, тя не само изследва различията 
във времепротичането на музиката и 
литературата, но и обосновава трудно-
стите при съчетаването на двата вида 
изкуство.

За да се получи органичен синтез се 
налагат отклонения във времепроти-
чането на двата елемента - музика и 
слово. Те са зависими от йерархията 
им в синтезното цяло. В такъв смисъл, 
музиката упражнява своята домини-
раща роля, налагайки удължаване на 
литературното време. За да запълни 
„излишъка” от музикално време, ком-
позиторът започва да повтаря части от 
стиха. 
Цитираният тук момент е пример, 
който може да се открие в редица хо-
рови и оперни произведения. Това би 
било непоносимо за слушателя и той 
не би го допуснал, ако вниманието му 
не бе отправено предимно към мело-

ХУМАНИТАРИСТИКА
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дията. В това може да се убеди всеки, 
който прочете текста на някоя песен 
или ария, без музика.

Гледната точка на тази разработка 
обаче е интерпретацията. Съществува 
ли този проблем и в тази област? 
Солистът не може да си позволи аб-
солютно повторение, освен ако то е 
смислово оправдано и посочено като 
изискване на автора в партитурата. В 
противен случай то веднага би предиз-
викало негативен ефект, би превърна-
ло образа в гротеска или пародия. Тук 
бих припомнила манипулацията, коя-
то Л. Пипков прави с цитата на извест-
ната песен “Да строим неуморно, дру-
гари” от А. Карастоянов в своята ІІІ-та 
симфония. Възниквайки като слове-
сен текст в съзнанието на слушатели-

те чрез абсолютно точното си много-
кратно повторение той е превърнат в 
пълно отрицание на словесния апел, 
обезмисля го.

Такава метаморфоза би възникнала  
при еднообразното повторение и в 
оперната интерпретация. „Когато се 
съглася да изпея един бис, пише Бениа-
мино Джили, изпитвам удоволствие 
да променя изпълнението на арията, 
която повтарям… Понеже първият 
път бях изпял арията „Любовта за-
бранява“ с много изтънченост и неж-
ност, на мецовоче, пожелах при биса 
да бъда пламенен и страстен, да дам 
простор на цялата сила и мощ на 
гласа си. Това ми доставяше особе-
но задоволство в театър „Сан Кар-
ло“ поради рядкото съвършенство на 

Метрополитън опера 1937 г.
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акустиката му“6 
Такива промени в тълкуването са по-
знати на всеки оперен певец, спечелил 
овациите на публиката.
В кратко обобщение след този текст 
може да се каже, че отношението меж-
ду словесния и музикален компонент 
в оперната вокална интерпретация за-
виси: 
– първо, от мястото, което всяко от 
тези изкуства заема в структурата на 
конкретния жанр и 
– второ, от законите на възприема-
телния акт. Колкото и да е съществен 
смисълът на словесното послание, 
6 Джили Б. Спомени, София, 1984, стр. 138

публиката изпитва като по-силно въз-
действието на музиката. Това е при-
чина не само в операта, но и при въз-
приемането на всяка песен, химн и пр. 
текстът да бъде осъзнат като второ-
степенен елемент. Слушателите оби-
чат песни или арии без да разбират 
текста, който често пъти е на непознат 
език. Те са способни да произнасят 
безмислени думи, да ги помнят и оби-
чат дори, само заради привлекател-
ната мелодия. Примерите са толкова 
много, че са в основата на пародии, на 
които същата тази публика се смее с 
удоволствие.
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В католическото и православното 
изкуство темата за Възкресение 
Господне се предава по почти 

сходен начин основно чрез два сю-
жета: „Възкресение на Исус Христос” 
и „Слизане на Исус Христос в ада”. 
Разликата в третирането на образите 
на изток и запад идва главно от по-
голямата свобода, която имат запад-
ноевропейските творци. Отсъствието 
в четирите канонични евангелия на 
конкретно описание и на двете сце-
ни дава простор на въображението на 
тези творци при интерпретацията на 
изображенията, които, макар и с ре-
лигиозен сюжет, като израз не се раз-
личават много от светската живопис. 
За разлика от колегите си от лоното 
на Римската църква, православни-
те иконописци открай време се при-
държат към определени канони при 
рисуване на стенописите и иконите в 
черквите, които канони се спазват и 
при създаване на миниатюрите в ръ-
кописите с църковно съдържание. 
 
Възкресение Господне в запад-
ноевропейското изкуство
 
На практика за Възкресението на Исус 
Христос най-много се говори в Еванге-
лие от Матея, гл. 27 и 28: „ На другия 
ден, след петъка, събраха се първос-

вещениците и фарисеите у Пилата и 
казваха: господарю, спомнихме си, че 
Оня измамник още приживе бе казал: 
подир три дни ще възкръсна; затова 
заповядай да се запази гробът до тре-
тия ден, да не би учениците Му да оти-
дат нощем да Го откраднат и да кажат 
народу: възкръсна от мъртвите. И по-
следната измама ще бъде по-лоша от 
първата. Пилат им рече: имате стража; 
идете завардете, както знаете. Те оти-
доха, та завардиха гроба със стража и 
запечатаха камъка. И като мина събота, 
на разсъмване, в първия ден на седми-
цата, дойде Мария Магдалина и дру-
гата Мария да видят гроба. И ето, ста-
на голям трус: защото Ангел Господен 
слезе от небето, пристъпи, отвали ка-
мъка от вратата гробни и седеше върху 
него; видът му беше като светкавица, а 
дрехата му - бяла като сняг; и пазачи-
те, уплашени от него, се разтрепери-
ха и станаха като мъртви. Ангелът се 
обърна към жените и им рече: не бой-
те се; зная, че търсите разпнатия Ису-
са; няма Го тук: Той възкръсна, както 
беше казал; дойдете, вижте мястото, 
дето е лежал Господ, и идете скоро, та 
обадете на учениците Му, че Той въз-
кръсна от мъртвите, и ето, преварва ви 
в Галилея; там ще Го видите.” (бел. 1) 

 

Възкресение Господне с Адам и Ева 
Иконопис заимствана от апокриф

Автор: К. Гербов

Статия от брой 39 на сп. “Българска наука”
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„Възкресение Христово”, картина от Джовани Белини, 1475 г., Музеен център Бер-
лин-Далем

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Като пример как западноевропейските 
художници интерпретират сведението 
на Матея, е дадена картината на ита-
лианския художник Джовани Белини. 
На нея се виждат празната пещера, 
която е служила като гроб на разпна-
тия Христос, с падналата плоча, която 
е запушвала входа. Войниците-пазачи 
се чудят, как погребаният е излязъл от 
гроба, а в далечината идват двете Ма-
рии, водени от Ангела Господен. За да 
има картината по-голям ефект, Бели-
ни е нарисувал във висините възкръс-
налия Христос със знамето на Възкре-
сението.
Западните художници са били вдъхно-
вени и от събитието „Христос слиза в 
ада и извежда душите на праведни-
ците”, наричано накратко Descensus 
Christi ad inferos или Christ‘s Descent 
into Limbo. Второто наименование по-
сочва конкретно мястото в ада, къде-
то е слязъл Христос: Лимбо. Такива 
сюжети са изобразили на фрески или 
картини художниците Пиетро Лорен-
цети (1320), Джото ди Бондоне (1320-
25), Андреа ди Бонайуто (1366-1368), 
Фра Анджелико (1437-46), Андреа 
Мантеня (около 1470-75), Бенвенуто 
ди Джованни (1491), Доменико Бека-
фуми (1535) и др. Като правило в изо-
браженията, начело на праведниците, 
извеждани от ада, е представен първи-

ят човек Адам, който най-често е с Ева. 
И двамата са рисувани като хора, вече 
на стари години.

 

„Слизане на Христос в Лимбо”, фреска 
от черквата Санта Мария Новела, 

Флоренция. Художник Андреа ди Бонай-
уто, 1366-1368 г.

 
За слизане на Христос в ада не се спо-
менава в нито едно от четирите ка-
нонични евангелия. От книгите на 
Новия завет с въпросното събитие 
кореспондират единствено думите на 
свети апостол Петър в Първото му съ-
борно послание: „Понеже и Христос, 
за да ни заведе при Бога, веднъж по-
страда за греховете ни, праведник за 
неправедните, бидейки умъртвен по 
плът, но оживял по дух, с който Той, 
като слезе, проповядва и на духовете, 
които бяха в тъмница.”(2)
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Според богословите „тъмница” е цар-
ството на мъртвите - адът, който, об-
разно казано, е място, лишено от 
светлина. В християнството под „ад” 
се разбира особеното състояние на 
грешните души, които са лишени от 
общение с Бога, т. е. лишени са от 
неговата светлина и от блаженство. 
При католиците нещата със слизането 
на Христос в ада са допълнително из-
яснени в древния Апостолски символ 
на вярата (приема се, че той влиза в 
действие между ІІ-ІV в.). В него се каз-
ва: „Вярвам в Бога Отца Вседържи-
теля, Творец на небето и земята. И 
в Исуса Христа, единородния Негов 
Син, нашия Господ: Който е заченат 
от Дух Свети и е роден от Дева Ма-
рия, Който пострадал при Пилат 
Понтийски, бил разпнат на кръст и 
бил погребан, Който слязъл в ада и в 
третия ден е възкръснал от мърт-
вите, Който се възнесъл на небеса-
та и седнал отдясно на Бога Отца 
Всемогъщия. Който отново ще дой-
де да съди живите и мъртвите.” (3)  
В Катехизис на католическата църква 
се дава допълнително тълкуване на 
въпроса „Христос слезе в ада”. В гла-
ва втора на катехизиса, член пети, се 
определя: „Честите твърдения на 
Новия завет, според които Исус „въз-
кръсна от мъртвите”, предполагат, 

че преди Възкресението Той е преби-
вавал в обиталището на мъртвите. 
Това е първото значение, което апос-
толската проповед дава на слизане-
то на Исус в ада: Исус позна смър-
тта като всички хора и се отправи 
към тях с душата си в обиталище-
то на мъртвите. Но той слезе като 
спасител, прогласявайки Благата 
вест на душите, които бяха там за-
държани. Писанието нарича обита-
лището на мъртвите, където мърт-
вият Христос слиза, Шеол или ад, 
защото тези, които са там, са ли-
шени от възможността да виждат 
Бога. Такова е състоянието на всич-
ки мъртви, нечестиви или праведни, 
в очакване на Изкупителя, което не 
означава, че тяхната участ е една и 
съща... Следователно слизайки в ада, 
нашият Господ Исус Христос освобо-
ди най-напред онези, които очакваха 
Спасителя в лоното Авраамово. Исус 
не слезе в ада, за да освободи осъдени-
те, нито пък да разруши проклятие-
то над ада, а да освободи праведните, 
живели преди Него... Слизането в ада 
е изпълване до краен предел на еван-
гелската вест за спасението.”( 4) 
Как реално католиците от Среднове-
ковието са си представяли мястото, 
където е слязъл Христос след смъртта 
си и какво се е случило там, разбираме 
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от Данте Алигиери в първата част „Ад” 
на неговата „Божествена комедия”. 
Този ад е съставен от няколко кръ-
га, в които са пребивавали душите на 
мъртвите според прегрешенията им; 
първият кръг е бил именно въпросни-
ят Лимбо (или Лимб, от латинското 
limbus — край, граница). „Не викове 
отчаяни тук чух като онез, що мъка 
зла разпаля; въздишки поразиха моя 
слух, кои отвред възнасяха се строй-
ни и стигаха далеч кат ропот глух” 
— описва звуковото си усещане за това 
място поетът Данте. И продължава: 
„Тълпи разнообразни, многобройни, 
от всеки род, жени, мъже, деца, тук 
сливаха гласа си в жалби знойни.”  
Придружаващият Данте дух на Вир-
гилий пояснява, че в „усойната кли-
сура” на ада тъгували душите на хора, 
които не са извършили грехове или 
злини, а просто не са били кръстени, 
тъй като са се родили, живели и ум-
рели, преди да се роди Христос. За-
това и не са познали истинския Бог и 
са живели в заблуждение. На въпроса 
на Данте, дали е имало някой от „из-
мъчващите се в тъга”, който досега да 
е възлязъл в небесата сам или с чуж-
да помощ, Виргилий разказва случка, 
станала малко преди самият той да се 
появи там, която е всъщност именно 
слизането на Христос в ада. В мерена 

реч Виргилий описва случилото се: 
„Мъж мощен адските врата отвори  
и тука стъпи с трясък, чийто ек  
из дън основа целий Ад повтори.  
По негов зов тръгнаха първий человек,  
злочестий Авел, кой от брат загина,  
Ной,  Мойсей,  Аврам, кой живя цял век,  
Давид, Израйл с дванайсетте си сина,  
Исак, Рахила. С слава озарен,  
повика той от тъжната долина  
и много други йощ, и рай блажен  
дари на всички с свойта мощна сила.”  
В откъса се подразбира, че „мъж мощен” 
е Христос, а „първий човек” — Адам. 
Споменават се също така някои от па-
триарсите и пророците от  Стария завет.  
В картините на художниците, рисува-
ли Christ in Limbo, освен Адам и Ева, 
могат да се различат образите и на 
други библейски личности, приема-
ни за праведници: Авел, Сид, проро-
ците Мойсей, Давид и Исайя; Йоан 
Кръстител и Симеон Богоприемец. На 
картината на ди Бонайуто групата на 
праведниците се предвожда от Адам и 
Ева, а зад тях се виждат Авел с агне-
то, Ной с ковчега (до него е жена му, 
другият човек оцелял след потопа), 
Мойсей със скрижалите, Йоан Кръ-
стител, сочещ с ръка възкръсналият 
Месия. По всичко изглежда, че все-
ки образ от групата има свой библей-
ски прототип, само трябва да се по-
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знава добре писаното в Стария завет. 
Споменатите персонални конкрети-
зации, включително и наименова-
нието Лимбо на мястото, където са 
пребивавали душите на непокръс-
тените праведници, имащи в минус 
записан само първородния грях, са 
извън тълкуванията на Катехиз на 
католическата църква и не са офи-
циални виждания на същата. Откъде 
са се появили въпросните конкрет-
ни лица ще стане ясно по-нататък. 
 
Възкресение Господне според ка-
ноните на православната църква 
Същите два сюжета, свързани с Въз-
кресението на Исус Христос, се пред-
ставят в православната иконопис по 
строго определени канони, посочени 
в иконографските наръчници, нари-
чани ерминии. Така в ерминията на 
Димитър (Дичо) Зограф по въпроса за 
самото Възкресение се дават следните 
указания: „Гроб, плочата е отмет-
ната и на нея седи ангел с бели дрехи. 
Над гроба е Христос, гол, препасан 
само долу, а друга червена дреха се 
развява през рамото и ръцете му. В 
лявата ръка знаме, с дясната благо-
славя. Десният крак е малко свит, а 
левият е пуснат право долу до гроба. 
Наоколо облаци, а между тях сил-
но сияние излиза от Христос. Около 

гроба има войници — едни спят като 
мъртви, други гледат нагоре към 
него, с ножове и копия, едни с бра-
ди, други без бради, с воински шапки. 
Около гроба - зелена трева, хълм от 
дясната страна с къщи и кули.”

Икона „Възкресение Христово”

 
Показаната тук икона „Възкресение 
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Христово” напълно съответства на 
написаното в ерминията. В послед-
ната описанието на сцената за Въз-
кресението продължава с включва-
не в сюжета на идващите с миро към 
гроба Богородица и Мария Магдале-
на. Този момент не е възпроизведен 
на показаната икона. Интересно е, 
че за мироноските в ерминията е по-
сочено, че те трябва да са вдясно на 
композицията — както е в картина-
та на Джовани Белини: „От дясна-
та страна иде Богородица с миро и 
Мария Магдалена и другите, които 
бяха на разпятието и на погребение-
то. Ангел с пръст показва [надпис]: 
„Какво вие с мъртвите недоумява-
те, че е възкръснал жив от гроба.”(5) 
В ерминията на Дичо Зограф се дава 
описание и на композицията „Со-
шедствие (слизане) в ада”: „Ад. Око-

ло ада — каменлива планина и от 
двете страни — високи хълмове. 
Долу в ада разтворени счупени вра-
ти и ключовете счупени. Вътре се 
виждат дяволи. Над ада стои Хрис-
тос, с дясната ръка извежда Ада-
ма. Адам е на колене и гледа нагоре. 
С лявата ръка извежда Ева — и тя е 
на колене, — вдигайки я за дясната 
ръка. Адам и Ева са стари. До Адама 
е Йоан Кръстител, който обърнат 
към другите им показва. От дясната 
страна са праотци и пророци и от 
лявата страна пак праотци и проро-
ци. Адът е черен. Под Адам и под Ева 
има ковчези със счупени капаци.”(6)  
В друга една ерминия, съставена от 
Върбан Г. Коларов, има допълнителна 
информация към същия сюжет: „вра-
тата потрошена и Христос стъпил 
на тех с десница дръжи Адама, с ле-

HANACTACIC (Възкресение Христово), стенопис в черквата „Христос Спасител” в 
манастира в Хора, Истанбул, 1315-1320 г. 
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вица Ева и пак от десно Предтеча и 
Давид близо него и други праведни 
царие с корони от лево Иона, Исаиа 
и Еремиа пророци и праведни, Авел и 
други много, вси с венци и около Хрис-
та свет бел и много ангели.” (7)
Като знаем, че първоначалната ин-
формация за съставянето на българ-
ските ерминии е вземана от гръцките 
такива, съвсем резонно идва обстоя-
телството, че на указанията за изогра-
фисване на „Сошедствие в ада” напъл-
но съответства стенописът в църквата 
„Христос Спасител” в квартала Хора 
(Полята) в Истанбул (днес музей 
Кахрие джами). Интересно в случая 
е, че над въпросната композиция стои 
надписа „HANACTACIC (АНАСТА-
СИС)”, което означава Възкресение 
Господне (от гръцки: „ana” — горе и 
„stasis” — ставане). Това показва, че 
византийската църква под Възкре-
сение е разбирала събитията, свър-
зани със слизането на Христос в ада!  
 
„Слизане на Христос в ада” 
е Пасхалната (Великденска-
та) икона в православието 
Фактът, че Възкресение Господне се 
идентифицира със слизане на Хрис-
тос в ада, е присъщ не само за визан-
тийската църковна живопис. По този 
повод руският дякон Андрей Кураев 

пише: „В православната иконография 
няма икона на Възкресение Христово! 
Познатото на всички ни изображение 
на Христос в белоснежна риза, изли-
защ от гроба със знаме в ръка — това 
е късна католическа версия, появила 
се едва в следпетрово време в руските 
храмове. Традиционната православ-
на икона не изобразява момента на 
Възкресението Христово. Съществу-
ват обаче немалко икони, надписът 
на които казва, че пред нас е „Възкре-
сение на нашия Господ Исус Хрис-
тос”, а реалното изображение все пак 
разказва за събития, имали място 
ден по-рано — във Великата Събота. 
Пасхалната икона на Православна-
та църква е иконата „Слизане в ада”. 
Дякон Кураев обяснява популярност-
та на слизането на Христос в ада и 
приемането на този сюжет като по-
представителен за Великден — с по-
голямата църковна значимост на 
сцената, спрямо едно излизане на 
Христос от гроба, предавано според 
известията на евангелист Матей. „На 
иконописеца е необходимо да свър-
же Възкресението на Христос със 
спасението на хората — пише дяко-
нът. — Разпнат в петък и Възкръс-
нал в неделя, Христос в събота се 
намира в ада, за да изведе оттам хо-
рата, да освободи пленниците.” (8)  
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Православната църква счита „Сли-
зането на Христос в ада” за един 
от Дванадесетте големи църковни 
празника и сцената винаги нами-
ра място в икони, в които са изо-
бразени дванадесет, осем или дори 
само четири от големите празници.  
„Дванадесетте големи църковни 

празници”, стеатитова икона със 
сребърен обков от ХІV-ХV в. „Възкре-
сение — Анастасис”, всъщност „Слиза-
не в ада”, е третото изображение от 
ляво надясно на третия ред. (Повреде-
ното изображение е „Благовещение”.) 

Сюжетът „Слизане на Христос 

в ада” е заимстван от апокриф 
На фона на съвсем оскъдните евангел-
ски текстове, споменаващи за слизане 
на Христос в ада по време на възкре-
сението му, логично стои въпросът: 
откъде тогава литераторите имат све-
дения, за да разказват за освободени-
те от Спасителя души на праведници-
те, а художниците рисуват конкретни 
портрети на библейски личности, из-
ведени от преизподнята. Отговорът 
е еднозначен: от апокрифните еван-
гелия. Тази тема е неудобна за пра-
воверните християни, но факт е, че 
както картините на западните худож-
ници, така и поясненията в православ-
ните ерминии, напълно отговарят на 
описаното в „Евангелие от Никодим”. 
Апокрифното „Евангелие от Никодим” 
е създадено доста по-късно от четири-
те канонични евангелия и затова не е 
причислено към книгите от Новия за-
вет. Приема се, че отделните части на 
това евангелие са съставени през ІІІ - 
ІV в. До нас са дошли различни негови 
версии, като най-богата на сведения 
е латинската. В пълния си вид еван-
гелието се състои от две части. В пър-
вата се разказва за съда на Пилат над 
Исус Христос, смъртта на последния и 
последвалите я чудеса. По-късно към 
деянията на Пилат е прибавен апок-
риф за слизането на Христос в ада. (9) 
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На съвременен български език е пуб-
ликуван един от славянските прево-
ди на „Евангелие от Никодим”, който 
очевидно е имал за първоизточник 
най-ранния гръцки вариант на съчи-
нението. В този ранен вариант се каз-
ва: „Когато Исус умря на кръста, 
църковната завеса се раздра на две, 
земята се разтресе, камъните се 
разпаднаха и се разтвори земята, 
откри се пропаст, дълбока до про-
изподнята на ада. И гробовете се 
разтвориха и някои възкръснаха из 
мъртвите, които самите евреи спо-
менават и ги наричат праведници: и 
праведните патриарси Аврам, Исак 
и Яков и други мнозина с тях. Някои 
се явиха за час и пак станаха невиди-
ми, както свидетелстват мнозина 
в Юдея, видели всички онези пророци 
и праведници, които почитат преди 
три хиляди и петстотин години. Зе-
мята се тресе от 6-я час през деня 
до 9-я в петък. По-късно в събота ве-
черта се чу гръм от небето, яви се 
светкавица, седем пъти по-светла 
от слънчевото сияние. Още в полу-
нощ дойдоха мъже с висок сан, обле-
чени с пресветли одежди и казаха: 
„Христос бе разпнат и възкръсна! 
Възлезте на небето, всички праве-
дници които сте поробени в ада!”(10) 

 
В разширената версия на „Евангелие 
на Никодим” в глави 18-25 е добавено 
това, което са написали двамата сина 
на Симеон Богоприемец, духовният 
учител, който посрещнал четириде-
сетдневния младенец Исус в Йеруса-
лимския храм, когато родителите му 
го довели, за да бъде представен на 
Бога. Тези двама сина — Херин и Лен-
тий, били починали, но след смъртта 
на Христос на кръста, те възкръсна-
ли и написали независимо един от 
друг една и съща история за случи-
лото се в ада (преизподнята) малко 
преди и след появата на Христос там.. 
В тази история се споменават имената 
на Адам, на пророците Йсайя, Давид, 
Авакум, Михей; на сина на Адам - Сид, 
на Симеон Богоприемец и Йоан Кръсти-
тел. Предтечата (след смъртта на Исус 
Христос на кръста) се появил в преис-
поднята и възвестил на пребиваващи-
те там, че идва Синът Божи, за да посе-
ли във висините „отдавна седящите в 
мрак и смъртна сянка”. Казва се и още:  
„Царят на славата, могъщият Гос-
под със Своята сила надделя смър-
тта, и хващайки дявола, [го] за-
върза и го предаде на вечна мъка, и 
увлече в Своето пресветло сияние 
нашия земен баща Адам и пророци-
те, и всичките светии, пребиваващи 
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[в ада]... И каза Господ, простирайки 
Своята ръка: „Елате при Мен, всич-
ки мои светии, понеже имате образ, 
подобен на Моя — вие, които зара-
ди дяволското дърво [с плодовете 
на греха] бяхте осъдени на смърт. 
Днес виждате: дяволското дърво Аз 
осъдих на смърт”. Когато [Той] каза 
така, всичките светии бяха под ръ-
ката Господня. И държейки Адам за 
дясната ръка, Господ му каза: „Мир 
на тебе с всичките твои деца” [всич-
ки праведни хора]. Адам преклони ко-
лена в краката Господни и просълзен 
каза молитва: „Ще Те превъзнасям 
Господи, понеже ме вдигна и не поз-
воли на моите врагове да се веселят 
над мен. Ти си моят Господ Бог, аз 
се стремях към Теб и Ти ме излеку-
ва, и изведе от ада моята душа, и ме 
избави от падащите в бездната...  
Също и всички Негови светии, пре-
клонявайки колене в краката Господ-
ни, в един глас казаха: „Дойде Изба-
вителят на вековете! Изпълни се 
възвестеното от преди чрез закона и 
пророците. Избавил ни със животво-
рящия Свой кръст и чрез кръстната 
смърт слязъл при нас, ти ни избави, 
Господи, със Своята сила от смър-
тта на ада. Понеже си начертал на 
небесата надписа на Твоята слава, и 
си издигнал надписа на изкуплението, 

Своя кръст си поставил на земята, 
победата на кръста в ада, Господи, 
е знак, тъй като смъртта вече няма 
власт”. И простирайки Своята ръка, 
Господ направи кръстен знак на Адам 
и на всички Свои светии. И държейки 
дясната ръка на Адам, излезе от Ада 
и всички светии последваха Бога.” (11) 
 
По-интересни изображения на 
„Христос слиза в ада” в България 
Впечатлението при историческия пре-
глед на сюжета „Христос слиза в ада” 
е, че повече от изображенията, среща-
ни в България, са от малко по-друг вид 
от описания в двете ерминии. Специа-
листите групират различните познати 
изображения на сюжета в няколко раз-
лични типа. Показаният стенопис от 
черквата в Истанбул е от последният по 
време, най-късен тип. При него Адам 
и Ева са симетрично разположени 
спрямо Христос, който гледа напред. 
При по-ранните изображения Адам и 
Ева са един до друг, от лявата или дяс-
ната страна на Христос. Той е хванал с 
едната си ръка дясната ръка на Адам, 
а в другата държи кръст или свитък.  

Трисъставен кръст-реликварий от 
ІХ-Х в., намерен в Плиска. Външното 
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тяло е с изображение на Богородица с 
дванадесетте апостола (в средата), 
Възнесение Христово (горе). Слизане 
на Христос в ада (долу). В долната 
сцена възкръсналият Христос пода-
ва ръка на Адам и Ева, зад него двама 
възкръснали праведници излизат от 
гроба, под краката на Христос е Са-
таната, предаден в човешки образ. 
Светлите контури зад Христос са 
счупените врати на ада.

„Слизане на Христос в ада”, стенопис 
в Боянската църква, 1259 г. Вдясно от 
Христос са Адам, Ева и Авел; вляво - Йоан 
Кръстител и трима библейски царе.  

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Обковка на четвероевангелие с изо-
бражение на „Христос слиза в ада”, 
описано като „Възкресение Христово”. 
Майстор Иван Златар и сина му Геор-
ги, 1660 г. 
 
Бележки:
1. Мат. 27:62-66 и 28:1-7.
2. 1 Петр. 3:19-20.
3. http://patrologia.pr...36/106/lang,bg/ 
4. http://www.kae-bg.org

5. Асен Василиев. Ерминии. Техноло-
гия и иконография. С., 1976, стр. 108.
6. пак там, стр. 109.
7. Иконографски наръчник. С., 1977, 
стр. 87.
8.http://www.pravmir.ru/article_495.
html
9. Стара българска литература. Том 
първи — апокрифи. С.,1981, стр. 375. 
10. Пак там, стр. 164-165.
11. http://krotov.info/a...ph/apok_37
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Най-трудно се обясняват оче-
видни неща, за които сякаш 
всеки по интуиция знае какво 

е. Още по-трудно е обаче изобщо да 
се запитаме за тези очевидни неща, 
които обикновено не забелязваме. Е, 
първата стъпка вече е направена – по-
питахте ме „Какво е позитивната на-
ука?” (благодаря на Анастасия за въ-
проса). И сега остава аз да обясня … 
Позитивна в първото и най-близко до 
ума значение е онази наука, която оп-
исва нещата такива каквито са, и това 
описание е вярно и неоспоримо. По-
зитивната науката изказва позитивни 
и категорични твърдения от типа „Не-
щата са такива и такива.”, например: 
„Алуминият е метал и е електропрово-
дим.”, „Водата кипи при 100°С.”, или 
„Икономическите кризи водят до на-
родно недоволство.”, или „Микелан-
джело е гений.”, или „Ленин е имал 
психическо разстройство.” Проблемът 
е в това, че не всички тези твърдения 
са неоспорими. Как да стигнем тога-
ва до такива категорични и универ-
сални позитивни твърдения, които 
да описват нещата такива каквито са? 
За философията на науката това е 
много стар въпрос. Съществува дори 
интелектуално течение (-изъм), кое-
то си поставя за цел да отговори на 
този въпрос – позитивизмът. За не-
гов баща се смята социологът Огюст 
Конт (1798-1857). Ще ви спестя дъл-

гата история на позитивизма и ще ре-
зюмирам основното в три постулата. 
Трите постулата на позитивната 
наука:
Самостоятелност на предмета на из-
следване
Единство на метода или методологи-
чески монизъм 
„Откриване” на всеобщи природни за-
кони
Според първия постулат всяка наука 
трябва да има свой собствен обект на 
изследване. За биологията това е жи-
вата природа, за физиката – неживата 
, за химията – химическите елементи, 
за историята – миналото, за социоло-
гията – обществото, за изкуствозна-
нието – изкуството, а за културоло-
гията – културата. Или, може би, също 
миналото на културата, или само най-
високите достижения на човешкото 
творчество, т.е. шедьоври, или не – 
това беше за изкуствознанието, а за 
културата беше начинът на живот, или 
това беше обществото? Засега оставям 
настрана дребните културологични 
дрязги и се връщам на втория посту-
лат на позитивната наука. Онова, кое-
то удържа цялото това многообразие 
на обекти на изследване в единството 
на науката е, че към всички тях може 
да се прилага един и същи метод на 
изследване. Това е тезата за методо-
логическия монизъм – във всички на-
уки може да се прилага един и същи 

Какво е „позитивната наука”?  

Автор: Валентина Георгиева

Статия от брой 28 на сп. “Българска наука”

http://en.wikipedia.org/wiki/Positivism
http://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
http://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
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(универсален) метод. Метод не значи 
нищо друго освен последователност 
от стъпки. Кои са стъпките на едно на-
учно изследване? Как формулираме 
хипотезата? Как я проверяваме? Ме-
тодът, за които говорим тук, е описан 
от Франсиз Бейкън (1561-1626). Тео-
рията за индукцията е описана в него-
вия Нов Органон (реплика на Аристо-
теловия Органон). Ученият започва с 
провеждането на голямо количество 
наблюдения. Щом приключи стадия 
на наблюдението, той формулира об-
общена хипотеза за наблюдавани-
те явления, която да се ползва като 
общ закон или теория, основаваща се 
на наблюдението. Ето че стигнахме 
и до третия постулат – за всеобщи-
те природни закони. Формулирани-
те въз основа на индуктивния метод 
общи закони могат впоследствие да 
послужат за предвиждането на бъ-
дещи събития от подобен характер. 
Ирония на съдбата е, че Бейкън на-
мира смъртта си вследствие на при-
ложението на метода си. Ако вярваме 
на свидетелството на Джон Обри, в 
студен зимен ден той внезапно решил 
да замрази една кокошка, за да про-
вери дали това би запазило месото й 
за по-дълго. Сиреч решил да проведе 
емпиричен експеримент. Вследствие 
на опита със снега обаче развил пнев-

мония и за два-три дни се свършил. 
Принципът на индукцията (от част-
ното към общото), може да бъде фор-
мулиран по следния начин: “Ако един 
(или няколко) представителя на един 
клас от обекти има дадено свойство, 
можем да предположим, че всички 
представители на този клас имат съ-
щото свойство.” (алуминият, желязото 
и медта са електропроводими, следо-
вателно всички металите са електро-
проводими). Очевидната грешка тук е, 
че не всички представители на даде-
ния клас са наблюдавани. Обобщение-
то се прави на база частично наблюде-
ние само на ограничен брой отделни 
случаи. Извеждането на универсални 
съждения въз основа на частни такива 
е логическа грешка. Или за по-ясно: 
наблюдавал съм много пъти, че водата 
завира при 100 градуса. Мога да пред-
положа, че и следващия път ще заври 
при 100°С. За това обаче няма никаква 
логическа необходимост, т.е. от логи-
ческа гледна точка това е недоказуемо. 
Това е логическата критика на индук-
цията. Вече през 20 в. се развива т.нар. 
„логически позитивизъм” на Виен-
ския кръг, към който спада и онзи 
Карл Густав Хемпел с пукнатия ради-
атор на колата, но много преди него 
Морис Шлик, Ото Нойрат, Рудолф 
Карнап. Според тях науката просто е 
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задръстена с остатъци от метафизика-
та, т.е. нормативни и ценностни съж-
дения, които й пречат да се развива 
позитивно. Съждения от типа „Снегът 
е красив”, или „Трябва да има спра-
ведливост на този свят” или „Луната е 
направена от синьо сирене”, или „Бог 
съществува” — нямат корелат в дейст-
вителността. Няма такова състояние 
на нещата в света, което да съответства 
на подобни съждения в езика. Те не 
могат да бъдат верифицирани (вери-
фицирани = да получат потвърждение 
от наблюдението на емпирични фа-
кти). Как можете да потвърдите, че Бог 
съществува чрез наблюдение? Не, Бог 
не е емпирически наблюдаем и следо-
вателно единственият ни извод е, че 
подобно съждение – което нито може 
да се потвърди, нито да се отхвърли 
въз основа на наблюдение, просто не 
принадлежи на позитивната наука. То 
принадлежи на религията (или на тео-
логията, или на поезията, или на пра-
вото, или …). По-късно сър Карл По-

пър предлага да заместим принципът 
на верификацията (емпирическата 
проверка на съжденията като крите-
рий за научност) с принципа на фал-
сификацията (или едно съждение при-
надлежи на науката само ако то може 
да бъде емпирически опровергано). 
Трябва ли да се отърсим от подобни 
ценностни съждения? Или напротив 
– те са собственият обект на изслед-
ване на „науките за духа”? Позитивис-
тки или анти-позитивистки са науки-
те за културата? Засега мога да кажа 
само, че и двете решения са грешни. 
А във вторник ще се опитам да ви 
представя феноменологичната глед-
на точка. И тогава ще се колебаем 
между натуралистко и културалист-
ко описание на състояния на нещата. 
 
Колкото до въпроса има ли при Дил-
тай дуализъм на методите? О, да, оп-
ределено. Той е от тези – анти-по-
зитивистите. Но не съм сигурна, че 
правилно си спомням въпроса.

http://nauka.bg


1066  Българска наука, лято 2015 г.

Как се правят? Кой ги прави? И – 
защо? Къде е мярката, че се случва 
нещо, а не – че някой се опитва да 

бъде оригинален. И има ли днес научна 
революция? 
Откакто светът се е осъзнал като обект от 
физическата реалност, а човекът — като 
част от видимия свят, въпросът за истин-
ността на науката е бил мярката, която е 
събирала и разделяла полюсите на науч-
ната мисъл. Позицията на всеки опонент, 
освен личния му аргумент, е включвала 
онази част от тезата на познатото и по-
знаваемото, която съответният учен е мо-
гъл да проумее и осъзнае. Т.е. - да види. 
А да видиш нещо, означава най-малкото 
вътрешно в себе си да си приел, че съ-
ществува, че го има. Или, казано по друг 
начин, между опита и непознатото пред 
учения стои бариерата на неговите чув-
ства и опит. Дали всичко е опит, или е 
просто чувство, т.е. неподвластно на раз-
ума ни емоционално отношение? Тези 
въпроси си ги задавали и преди познати-
те ни древни гърци, защото все още сме 
свикнали да започваме обяснението 
на научната си позиция от този оп-
ределен етап в развитието на наша-
та цивилизация.* Но нещата винаги 
са били познаваеми за едни повече, 
а за други — по-малко. И парадок-
сално — опитът, натрупан в опре-
делен исторически етап, винаги е 
ставал реална обществена бариера за 
„проглеждането” на новото. 
До XVII век с научни открития се е зани-

мавала предимно науката, развивана от 
религията, която се опира изключител-
но на метафизиката. Cлед XVII век по-
степенно материалистичното отношение 
към науката измества религията от хра-
ма на научните изследвания и те стават 
не просто материалистични, но и в зна-
чителна степен—атеистични, каквито са 
в немалка степен и днес за европейската 
наука. Парадоксът в науката е, че човекът 
днес вярва в Бога, но не признава Него-
вите неразбираемо дошли творения.
Но непременно ли новото е съвсем 
ново? Дали езотериката е другото 
име на науката, която е изпревар-
вала преди векове религиозното 
познание, така както днес физика-
та изпреварва значително психиче-
ската нагласа на хората, разкривай-
ки ни новите хоризонти на Битието!
Кое е познаваемото и кое непозна-
ваемо за всяка раса**? И кое се на-
рича в новите понятия раса!
Как човек „вижда” истините за себе си? 
Къде е мястото на рутината и чувствата? 
И колко дълго можеш да не прозираш 
това, което за други вече е факт?
А сега — отговорите според мнението на 
онези, които проправят пътя на новото 
днес:
През 2000 година от ООН се признава 
официално съществуването на наука-
та информациология. Информаци-
ологията според определението на И. 
И. Юзвишин, нейния основоположник, 
е: „генерализационно единна наука за 

Още веднъж за научните 
революции

Автор: Розалия Александрова
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всички информационни явления, мик-
ро- и макрокосмически процеси в при-
родата, обществото и Вселената като 
цяло.“ Информациологията е и наука за 
информационното поле — фино физично 
поле с определени свойства. (19) Цялото 
пространство на Вселената е изпълнено 
с тази най-фина материя, която се със-
тои от полеви вихри — двойки спирали 
с лява и дясна ориентация.  В това поле 
се пренася информация, а не — енергия. 
Преносът на информация е мигновен до 
всички точки на Вселената. Скоростта на 
разпространение на информационно-по-
левите вихри е милиарди пъти по-бърз от 
скоростта на разпространение на светли-
ната. Човек е информационен обект на 
Вселената. Всичко, което се отнася за ос-
таналите обекти в еволюционния процес, 
се отнася и за човека.
Така стигаме до направленията за обно-
вяване, които би трябвало по логиката на 
практическата им значимост за човека да 
бъдат на първо място.
Медицинската наука. 
Ето някои от нейните клонове, които вече 
са променени:
Генетика. Профилактика. Социална ме-
дицина. Диагностика. И всичко останало 
в медицинската наука.
За хората, които се занимават професио-
нално и човешки с медицината главното 
днес е проблемът с преодоляването на 
духовната ограниченост на материали-
стичния подход в медицината. 
Главен коз – моралът е физично по-

нятие и всичко започва от разби-
рането на този съвременен посту-
лат.***
Кой е все пак материалистичният под-
ход? Преди всичко този, който отчита и 
регистрира факти, процеси и конкретни 
доказателства в хода на проучването. А 
после ги интерпретира (анализира, срав-
нява и класифицира), като взема пред-
вид само част от възможния инстру-
ментариум, т.е. законите, действащи 
в познатите 4 нива на реалността: твър-
до тяло, течно тяло, газообразно тяло и 
плазма. Все още за учени, които се под-
чиняват на този подход, познаването 
на елементарните частици  е в някаква 
степен чиста екзотика. Да, има такива 
частици. Те са тук. И какво от това. Ние 
познаваме ли споменатите по-горе тела? 
Да, познаваме ги. Друго няма, не се пипа 
или вижда. Ето този подход се нарича 
материалистичен. Законите в него са по-
знати и доведени до кристална яснота. 
Но дали наистина е така? И по старому 
— обяснението на процесите и явления-
та не започва с първопричината — горе, 
а с причините — долу. В грубата материя, 
поради което се нарича материалистичен 
подход.
За другия подход. Той не е нито материа-
листичен, нито идеалистичен. Той е този, 
който обединява двата подхода. 
Материалистичния и идеалистич-
ния. И се нарича информациологи-
чен. Законите, които действат във 
видимия – материален свят на 1-4 
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ниво**** (19) имат своята първопри-
чина, идея или т.нар. план в по-висшите 
нива на реалността — финоматериалния 
свят на 5 и 6 ниво на реалността – това 
на физическия вакуум и първичното тор-
сионно (информационно) поле. Има и 
седмо (първо в обратен ред) ниво, което 
е непознаваемо дори за учените инфор-
мациолози. Седмото ниво е нивото на 
Абсолюта, на Твореца на всичко види-
мо и невидимо. (19) Тези три невидими 
нива са нивата на материята с най-мал-
ките елементи, затова пък с най-висока-
та плътност. В тях се намира онова, което 
сме свикнали да наричаме – идеално. Но 
то е и материално. Което не означава ве-
ществено. Измерва се в определени стой-
ности, които спрямо веществените обек-
ти на Вселената имат високи минусови 
стойности от порядъка на 10-12. Всъщност 
т.нар. идеално и материално са различни 
нива на една материална реалност и дори 
използването само на това откритие на 
древните тайни знания от съвременната 
физика, променя хода на еволюцията във 
всяка област на човекознанието, и разби-
ра се, най-много — на медицинския клон 
от науката.
Кои са най-сериозните предизви-
кателства към пионерите на ин-
формациологията в медицинската 
наука, т.е. в информационната ме-
дицина*****?
Преди всичко — преодоляване на духов-
ната ограниченост****** на материали-
стичния подход в медицината. А това 

означава включването на достигнатите 
познания за 4, 5 и 6 ниво на реалността, 
т.е. осъзнаване, разбиране и прилагане 
на законите, които действат  в рамките на 
тези нива на реалността, съотнесени към 
проблемите на лечебната теория и прак-
тика.
Съчетаване на досегашните методи и но-
вите такива в полза на здравето на чове-
ка. 
Целите на лечебния процес се налага да 
се преосмислят във връзка със законите 
на информационното поле.
Генералният подход в обучението на мла-
дите кадри трябва да се съобрази с нови-
те цели и знания. 
С бързи темпове напредва развитието на 
новите технологии в медицинската наука 
и практика. Те вече са не само съобразе-
ни с развитието на електрониката, но и 
радикално нови; методиките и прибори-
те за осъществяване на лечебно-диагнос-
тичния процес — също.
Необходимостта от включването на пове-
че български учени изследователи в този 
процес „е презряла” – време е за послед-
ния влак.
Няколко думи за мотивацията, коя-
то води до създаване на ново поколение 
и нови технологии и методи за защита, 
лечение и благотворно въдействие върху 
човека и околната среда и опазването му 
в екстремално опасните условия за живот 
на Земята, макар  много от тях да са пре-
дизвикани от самото присъствие на чове-
ка на тази планета. Това е неспособността 
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на традиционната западна медицина да 
решава сложни медицински проблеми и 
да предпазва населението на Земята от 
промените, които настъпват в общество-
то и климата. А както се оказва и в пре-
настройването на магнитната мрежа на 
Земята, която до 2012 година ще функцио-
нира вече в нов вибрационен режим. (10) 
 „Човекът, явявайки се част от биосфера-
та, се подчинява на нейните закони и се 
държи в съответствие с нейните ритми.“ 
(5) Липсата на яснота по отношение на 
духовната компонента на профилакти-
ката и лечебния процес и разпокъсаност-
та на медицинската наука на все повече 
обособени  нейни клонове създават преч-
ки при генерализационното осмисляне 
и вземане на правилни решения, така че 
да се запази човекът като сложна биоло-
гическа система  и неговата „клетъчна 
резонансна синхронизация“ като 
един обект от информационната 
Вселена. Ето механизма на клетъчната 
резонансна синхронизация: около и въ-
тре в клетката съществува информацион-
но (торсионно) поле, най-фината физич-
на материя, която предава информация 
за цялостното състояние както вътре в 
системата на клетката, така и на други-
те клетки, органи и системи в и на целия 
организъм на човека. Този факт създа-
ва условие при откриване на здравосло-
вен проблем у човека върху него вече да 
се прилага „интегрално въздействие“, а 
значи към лечебната, профилактичната 
и защитната функция на медицинската 

наука да се включи инструментаруимът 
и на енерго-информационното въздейст-
вие. Или, казано с терминологията на ин-
формационната медицина — трябва да се 
осъществи и енергийната (оттук нататък: 
енерго-информационната — бел. моя) 
защита и лечение на човека. (5) Вече се 
изследват усилено параметрите на енер-
го-информационната система на човека 
(5), която включва преди всичко „създа-
дената от природата интегрална сис-
тема за защита на организма на чо-
века.“ И на базата на това разбиране са 
създадени новите технологии, техники и 
прибори за енерго-информационно въз-
действие. Енерго-информационната за-
щита на човека е част от интегралната му 
защита, която като неин основен фактор 
все още се пренебрегва от много учени. 
Какво представлява енерго-инфор-
мационната защита? И защо е важна 
за човека? Основната причина е, че тя 
влияе върху всички нива на защита на 
човека — лимфната, имунната, генетич-
ната, кръвоносната, ендокринната, ЦНС, 
антиоксидантната система на човека и 
преди всичко върху състоянието на клет-
ката. (5)
Енерго-информационината защита 
представлява опазване и правилно функ-
циониране на всички центрове в енерго-
информационното поле на човека.
Главен енерго-информационен канал 
за връзка е енерго-информационният 
канал, който отговаря за дейността на 
гръбначния стълб. „Енергията във вид на 
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вибриращи потоци се движи по гръбнач-
ния стълб, по основната енергомагистра-
ла...“ След това се разпределя по главни-
те енерго-информационни канали чрез 
съответния техен отвор. (11) Главните 
енерго-информационни центрове на чо-
века са енерго-информационни полета с 
отвори — фокуси или т.нар. чакри, които 
отговарят за насочване на енерго-инфор-
мационния поток към определени органи 
и системи в организма на човека. Напри-
мер: енерго-информационният отвор 
в областта на средата на гърлото е 
свързан с дейността на щитовидната и 
паращитовидната жлеза. А също така 
и за нервните сплитания на шийно и 
раменно сплитания и на гръкляна. Фи-
зическите прояви на дисбаланса в този 
енерго-информационен поток могат да 
бъдат: болки в гърлото, заболявания на 
щитовидната жлеза, простуда. Пси-
хичните прояви на дисбаланса на пото-
ка могат да бъдат изостаналост, ма-
ниакалност, потиснатост. (11)
Принципът на предаване на информация 
в човешкия организъм е както при всяка 
друга система или обект и навсякъде дру-
гаде в информационната Вселена – всяка 
промяна се предава мигновено. Основни-
ят проблем при възникване на болестта 
е, че някъде, в някоя зона, орган, систе-
ма, клетка не пристига пълната (здраво-
словна) информация или изобщо няма 
информация. А да има информация оз-
начава да се захранва информационното 
поле на всяка клетка, орган или система с 

определена вибрация, състояща се от ин-
формационни и енергийни вихри, които 
минават по енерго-информационните 
магикстрали до клетката, когато става 
въпрос за човека и всеки друг биологич-
но активен обект. 
Нивата на защита на организма са: обща 
защита на организма, защита на органи-
те, клетките, мембраната, молекулярна 
защита, енерго-информационна система 
на защита. (5) Последната защита - енер-
гийната******* (енерго-информационна-
та — бел. моя) — се оказва в основата на 
цялостната защита на човека. Тя е пред-
ният страж, който поема предизвикател-
ствата на отрицателните външни и въ-
трешни въздействия върху организма на 
човека. Когато се наруши тази защита, се 
появява болестта.

От какво трябва да се предпазва чо-
век днес?

А. Преди всичко от собствените лоши 
мисли и чувства. И за здравето ни 
важи мъдрата поговорка: Господ дава, 
ала в кошара не вкарва.  „Всяка дума, 
всеки звук, произнасян от нас, вся-
ка мисъл, излъчвана от нас, изкри-
вяват физическия вакуум около нас 
и създават торсионни полета. Тези 
полета могат да бъдат  с дясно или 
ляво въртене (в зависимост от ми-
сълта или думата) и въздействието 
им върху всеки друг човек, а и вър-
ху нас самите може да бъде положи-
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телно или отрицателно.“ (13)  Като 
куриозен може да се се приеме фактът, 
че в Русия група учени се занимава с из-
следване на ... псувнята. Последната е 
доказано отрицателно натоварена и 
въздейства по съответния начин - сил-
но отрицателно както върху човека, 
който я произнася, така и върху човека, 
към когото е адресирана. Съществува-
щите Кирлианови прибори фиксират 
тотален спад в нивото на енергийните 
и информационните тела на човека.(16)  
Обратното - изследване на влиянието 
на молитвата върху християни, мю-
сюлмани и будисти показват, че в същия 
момент аурата (условно наименование 
на енерго-информационното поле на чо-
век или друг биологично активен обект) 
на изследваните е плътна и светла, т.е. 
с високи положителни стойности. (16)

Освен това човек трябва да се пред-
пазва и от:
Б.  несанкционираното въздейст-
вие от други хора, т.е. от техните лоши 
мисли, чувства и постъпки спрямо него; 

В. отрицателното геопатогенно въз-
действие - на земните кухини, естестве-
ни или изкуствени като подводни реки, 
метро, канализация и др.; 

Г. отрицателния електромагнитен фон 
и конкретни близкостоящи прибори с 
електромагнитно излъчване, което не се 
измерва само с електромагнитния пре-

нос примерно на разстояние 2-2,5 метра 
от човека, а на неговата невидима, но за-
дължително присъстваща компонента от 
фина физична материя, а именно - от-
рицателното торсионно (информацион-
но) поле на електромагнитното поле или 
обект. 
Какво е измереното вредно въздействие 
на електромагнитните полета според  
Барсуков В.С. върху нервната и др. сис-
теми в организма на човека: “синдром на 
“отслабеното познание” (проблеми с па-
метта, усложнения при възприемане на 
информацията, безсъние, депресия, гла-
воболие);  синдром на “частичната атак-
сия”; синдром на “арто-мио-невропатия”; 
върху сърдечно-съдовата система: невро-
циркулярна дистония, лабилен пулс и 
кръвно налягане, склонност към хипо-
тония, болки в областта на сърцето, ла-
билни показатели на кръвта”; имунната 
система: потискане на Т-лимфоцитите, 
изявена зависимост на имунните реакции 
в зависимост от вида на електромагнит-
ното поле; половата система - понижение 
на функцията на сперматогенезата, заба-
вяне на ембрионалното развитие, нама-
ляване на лактацията, вродени дефекти, 
усложнена бременност и раждане” и т.н.
Един пример за енерго-информационно 
излъчване, насочено срещу здравето на 
човека: например от телевизор, който е 
включен:
излъчване на отрицателно електромаг-
нитно поле от самия апарат; 
излъчване на отрицателния информа-
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ционен поток на информационно ниво, 
който съпровожда и електромагнитното 
поле от апарата;
излъчване на отрицателна информация 
чрез съдържанието и посланието на пре-
даването — когато са такива;
излъчване на отрицателния информа-
ционен поток на информационно ниво, 
който съпровожда аудио-визуалното из-
лъчване на предаването; 
непозволеният 25 или подобен кадър 
(несанкционирано въздействие), ако има 
закодирано послание от създателите или 
поръчителите на дадено предаване, пре-
димно на рекламните клипове или фил-
ми с насилие, ужаси и др. отрицателни 
образи и послания.     
  
Д. в много редки случаи - отрицателно 
космическо излъчване при изригване на 
слънчеви кластери. 

Методите за енергийна (енерго-инфор-
мационна — бел. моя) защита (5)  могат 
да бъдат разнообразни — от предпазване 
от електромагнитни полета чрез понижа-
ване и неутрализиране нивото на тяхното 
излъчване до адаптиране на организма 
чрез активирането на системата му за за-
щита чрез „модификация на собствения 
биополеви статус“. (5)  

Технологиите, които са създадени само 
от руски учени и вече са излезли на паза-
ра, постоянно се усъвършенстват повече 
от 20 години и са над 40 вида. (5)

Според ползвателя те биват два вида: за 
лично ползване или за общо ползване. 
Като предназначение могат да бъдат: ди-
агностични, лечебни, профилактични, 
освен това — технологии и средства за ак-
тивна защита и за пасивна защита. Има 
средства за защита на целия организъм, 
както и за въздействие и протекция на 
отделни органи и системи.
Според технологията им на изработва-
не — информационни прибори или при-
бори излъчватели, т.е. в изработката на 
последните има електронна компонента. 
Те могат да бъдат полезни съответно - с 
по-продължително или по-краткотрайно 
въздействие върху организма на човека. 
(5)
За да се ползват настоящите и бъдещите 
придобивки на информационната физи-
ка в медицината, трябва да се имат пред-
вид някои основни положения:
Човек трябва сам да поиска да си помог-
не с тяхна (на новите технологии) и ле-
карска помощ. Въздействието върху бо-
лестта не може да се случи без знанието 
на пациента или против волята му;
Болестта е път на развитие и е един от 
вариантите за усъвършенстване на духо-
вността тук, на Земята, преди всичко за 
пациента. Тя е път на духовно развитие 
и за лекаря; 
Оздравяването ще бъде факт, ако бо-
лестта е постигнала духовните си цели 
чрез страданието;
Когато използва новите технологии и 
всяко друго лекарство, пациентът полу-
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чава помощ както отгоре (от нивото на 
реалността, от което  е дошъл), така и от-
долу – семейство, лекари и други, с които 
контактува;
Тези технологии се появяват сега, за-
щото съзнанието на човека е достигнало 
тази степен на развитие, при която му 
се дава възможност да ползва законите 
на информационното поле, нещо, което 
преди са правели шамани, „магьосници”, 
билкари и други, надарени със знания за 
информационното поле;
Лекарството, дори и на информацион-
ната медицина, е „патерица” (12) – само 
помага. Човек се лекува сам, като развива 
своето съзнание (14);
Моралът трябва да се преосмисли като 
контрапункт на разрушителните въз-
действия, водещи до болести, епидемии, 
пандемии, катаклизми в земен мащаб. 
10-те принципа (18), които обуславят не-
говата градивна сила, са дадени на хората 
преди 2000 години не за да ги огранича-
ват, а да им помагат да преминат трудно-
стите на земното битие, постигайки ис-
тинските цели на съществуването си тук. 
Земният човек в момента на раждането 
си забравя какъв е бил там, горе, преди да 
се прероди в един конкретен живот. Но 
силите, които го подкрепят, и тези, които 
го подлагат на изпитания, действат не-
зависимо от този факт. Въпросът е дали 
съзнателно ще бъдем част от този процес.  
И на чия страна.

Обяснителни бележки:

* — Сега учените стигат до остатъци-
те от атлантската култура, които се 
разпространяват, тръгвайки от Бал-
каните. (9)  Т.е. има доказателства, че 
от нашата протобългарска култура, 
десетки хиляди години преди елинската 
(9), започва цивилизационното разви-
тие  на петата, арийската раса, която 
включва всички народи, които живеят 
днес на 5-те континента (13);   
** — „Според сведенията, получени от 
посветени, на Земята е имало общо пет 
човешки раси.  Под понятието „човешка 
раса“ се разбира не нация, а цивилиза-
ция. Например първата раса е на първата 
цивилизация. Нашата раса е пета.“ И по-
нататък: „Част от останалите на Земята 
хора, основно атланти - представители на 
четвъртата раса, оживяла...“ (13)
*** — Моралът е физично понятие. „От 
изследвания по биология е известно, че 
този филтър чисто анатомично има де-
сет процепа (на торсионното поле на мо-
зъка- бел. моя) или една решетка, която 
пропуска оживотворени идеи, които са в 
резонанс с нея. Ако няма резонанс, про-
пуснатите идеи са болестотворни, неза-
висимо дали вярваме в тях или не. Като 
(човешко — бел. моя) слово този десе-
тпроцепен филтър се намира в най-до-
бър резонанс с 10-те морални принципа, 
регистрирани върху Мойсеевите скрижа-
ли, написани на иврит. Тези 10 морални 
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принципа са известни като 10 Божи запо-
веди и те обединяват цялата етика и мо-
рал на съвременната наука и морал. Или, 
ако искаме да създадем правилен и ожи-
вотворен модел на нов морал в съвремен-
ните хора във всичко, което ги учим, тези 
10 принципа трябва да се съдържат.“ (18);  
**** — Според Генадий Шипов (19) има 
„седем нива на реалност :1) твърдо тяло 
(Земя); 2)течност (вода); 3) газ (въздух); 
4) плазма (огън); 5) физически вакуум 
(етер); 6) първични торсионни (инфор-
мационни – бел. наша) полета (поле на 
съзнанието); 7) Абсолютното “Нищо” 
(Божествена монада).“ Той сравнява на-
именованията на съвременните физични 
понятия с тези на учението Агни йога;
***** — Що е информационна медицина? 
Наричат я и квантова медицина. Това е 
медицината, която преди всичко отчита 
наличието на по-висши нива на реалнос-
тта и в съответствие с тях диагностицира, 
лекува и предпазва от болести.
****** — духовна ограниченост в случая 
означава невиждането, неразбирането 
на новите достижения за законите на ин-
формационното поле и  освен това свър-
зането им само със знанията за първите 4 
нива на реалността. Като цяло неразбира-
не на връзките, които съществуват между 
всички 7 нива на реалността в тяхната ця-
лостност и взаимодействие във Вселена-
та и проекцията им тук, на Земята.
******* — енергиен и енерго-информа-
ционен са различни понятия. В този слу-
чай, преди него и след това авторът В.С. 

Барсуков използва понятието „енергиен“ 
неточно. Там, където съществува енер-
гийно поле, то винаги се съпровожда или 
по-точно, е породено от информационно 
(торсионно) поле, което е негова матри-
ца. (19)
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 „Фестивалът е вътрешно проти-
воречив феномен на художествена-
та култура. От една страна, сто-
ят древните традиции и обичаи. 
Чрез тях се актуализира нацията, 
осмислена чрез вечно случващо се 
настояще. От друга страна, са ху-
дожествените дейности, които жи-
веят собствен живот, различен от 
останалите празнични ритуали. И 
накрая, въвлечени сме във всеобхват-
ния стремеж към универсализъм и 
унификация на днешното общество. 
Точно това прави изследването на 
фестивалите на изкуства особено  
интересно -  те съдържат в себе си 
както общовалидността и достъп-
ността на модерните ценности и 
идеи, така и интимността от пре-
живяването на автентични худо-
жествени събития на общност от 
посветени.” 

 Любомир Кутин

Фестивалите и съборите на народно-
то творчество (или фолклора) в Бъл-
гария добиват все по-голяма слава и 
представляват интерес за все повече 
хора от различни възрастови, поло-
ви, професионални, а и национални 
категории. Сгушени в китни планин-
ски селца или поместени в живописни 

градчета, които са прочути с легенди, 
митове, езически ритуали и патрио-
тични дела още от времето на Кубра-
това Велика България, фолклорни-
те фестивали имат някаква харизма, 
някаква мистичност, която привлича 
хората, които търсят разнообразие в 
сивото ежедневие, а и още нещо – те 
търсят своите корени, които са били 
позабравени покрай ежедневните им 
грижи.
Ето защо хората възприемат тези съ-
бори и фестивали като нещо различ-
но, нещо забавно, нещо, което ги от-
деля от мислите им и им позволява 
да бъдат естествени и да се отпуснат. 
Според  д-р Любомир Кутин „тради-
ционните фестивали като всеки праз-
ник са място за „високо общуване”. 
Зрелището също е неотменима част 
от едно фестивално събитие, като му 
придава специфичен колорит. Спо-
ред Кутин феномените на фестивал-
ната практика може да се разглеждат 
през призмите на празника, ваканци-
ята,  регионалното, пейзажа на гра-
да, зрелището, пространствените и 
времевите измерения, институциите, 
участието на артистите, художестве-
ното съдържание. Според изследване 
на Европейската асоциация на фести-
валите в европейския музикален свят 

Фолклорните фестивали в 
България: същност и културни 
политики

Автори: Елица Барукчиева, Нина Ценова 
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фестивалът се определя като „праз-
нично събитие, обединена програма 
от художествени изпълнения, която 
надхвърля качеството на всекиднев-
ното програмиране, за да постигне 
ниво на изключителна празничност 
на определено място. Следователно 
тя притежава уникална привлекател-
ност, която може да бъде поддържана 
само за определен период от време.”
От гледна точка на културологичното 
изследване обаче, за да имат целена-
сочена и непрекъснато обновяваща се 
културна политика, фолклорните фес-
тивали трябва да бъдат разгледани де-
тайлно от възникването им до наши 
дни, като се опише тяхната роля за об-
ществото и за националното самосъз-
нание.
Фолклорът е  част от официалната 
култура, възпроизвеждана и подкре-
пяна институционално. Фолклорът е 
съвкупност от фолклорни изкуства и 
„народния гений”.  През първата по-
ловина на 20 в. се усеща целта на бъл-
гарската интелигенция, образованите 
среди да запази, образци на българ-

ския фолклор като резултат на творче-
ския гений на народа и неговото пуб-
лично осъзнаване като ценност.
Провеждат се дискусии за изграждане 
на национална идентичност на бъл-
гарите, чийто обект е българският на-
роден гений.  Мястото на съхранената 
традиция е селото, своеобразен резер-
ват на народностното и ценностите на 
автентичното. Градът обаче е мястото, 
където се обсъждат ценностите на ав-
тентичната българска култура, там се 
и съхранява тя.
Стремежът е фолклорът да се превър-
не  в културен ресурс за потребление 
на разнообразни равнища. Развитие 
на тези процеси наблюдаваме и след 
60-те години на 20 в., по времето на 
Социализма. В последното десетиле-
тие на 20 в. фолклорът отново играе 
специфична роля като ресурс на сим-
воли и начин за изграждане на нацио-
нални идентичности.  
В началото на 20 в. думите на проф. 
Иван Шишманов за фолклора като 
култура, свързана със селото, с начи-
на на живот на прединдустриалното 
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общество, отразяват промени, харак-
терни за преминаването на границата 
между две столетия. Днес, отново на 
прехода между две столетия, наблю-
даваме активно присъствие на фолк-
лора и фолклорното в различни сфери 
на обществения живот. 
Тодор Живков през седемдесетте го-
дини на XX век разработва идеята за 
фолклора като тип художествена кул-
тура с два основни акцента – фолклор-
ната култура като начин на живот, и 
фолклорните изкуства. В последното 
десетилетие е възможно представяне-
то на фолклора и като висока култура. 
Фолклорът притежава самоценност 
и същевременно функционира  като 
ресурс за човека и обществото. Отми-
рането на фолклора е изглеждало си-
гурно в продължение на столетие, но 
днес той е необходимост за индивида 
и обществото. 
 Разглеждат се тенденциите и посоки-
те на възможно и очаквано развитие 
на фолклора в цялостния му образ 
като култура и като памет. Така, на-
пример, фолклорните събори, надпя-
вания, регионални фестивали и други 
сценични представяния на фолклора 
предполагат самостоятелно изследва-
не и анализ от гледна точка на място-
то, на което се случват участниците в 
тях .

В сферата на културната политика на 
национално равнище през шейсетте 
– седемдесетте години  се налага раз-
бирането за фолклора като изкуство, 
свързано с древността, основа за из-
граждане на „националното“, „непре-
ходното“, „българското“. 
Градът също започва да произвежда 
фолклорна култура, а не само селото 
(като пазител и хранител на традици-
ята). 

Градът произвежда фолклор от 60-те 
години насетне чрез специализира-
ните институции в сферата на обра-
зованието и културата: училището, 
културният дом, младежкият дом. Все 
още обаче “селото” е сочено като “хра-
нител на традицията”. 
Фолклорът като култура на селото, на-
учна конструкция, наричан още кла-
сически фолклор, чрез разнообраз-
ни елементи се вписва в културата на 
града като част от културни политики, 
свързани с изграждане на образи на 
идентифициране. Това го включва и 
в новите механизми за предаване на 
културата, в това число и като инфор-
мационни технологии: електронни и 
печатни медии, Интернет и др.
От 60-те години фолклорната тради-
ция бива представяна на сцена – по 
време на фестивали и събори. Фолк-

Брой 80, лято 2015



www.nauka.bg           1079 

лорът е представян на стадион, на 
площад, в театрална зала. Явления на 
регионалната фолклорна култура, с 
особен акцент маскарадните игри, пе-
ене, танцуване или свирене се превръ-
щат в наследство на града. Те се проду-
цират и се възприемат като свързани с 
представите за възстановената тради-
ция от миналото. Те са получили своя-
та „автентичност”. Конструирането на 
фолклора като наследство има своите 
идеологически рамки. Необходимо е 
да обърнем поглед към първото десе-
тилетие на комунистическото упра-
вление. Наскоро след неговото утвър-
ждаване се налага строг контрол върху 
честването на традиционния празни-
чен календар. В публичното простран-
ство празничната сфера замира. По 
същото време се прави опит за създа-
ване на официален календар съгласно 
новата идеология. През 60-те и 70-те 
години на ХХ в. по различни причини 
се наблюдава обръщане към фолклор-
ната култура. И по-точно внимание-
то е насочено към онези елементи на 
българския фолклор, които говорят за 
неговата древност. Във фолклорната 
култура се търсят корените на древ-
ни култури (Манова 1999). „Да се из-
дирят и възродят забравени старинни 
народни обичаи, които, художествено 
оформени, се изнасят на показ, за да 

насаждат любов към народното твор-
чество и да възпитават патриотични 
чувства” (Манова 1999:132). Интересът 
е насочен към преоткриване и „възста-
новяване” на традиционни празници, 
легитимиращи предхристиянска същ-
ност. Наред с възпитателния ефект на 
старите обичаи, има и ясна тенденция 
за преосмисляне на фолклора като 
изкуство, но в сферата на широките 
маси. 
Преосмислянето на фолклорната кул-
тура като ценност за социалистиче-
ското общество обаче се придружава 
от отмахване от фолклора на рели-
гиозни елементи или чуждестранни 
елементи в маскарада или словесния 
фолклор. Фолклорът се реконстру-
ира в равнища: празникът в селото, 
квартала, града, когато участниците 
в художествената самодейност са част 
от програмата, и представянето пред 
публика – публики, които не познават 
локалната култура. Локалната култура 
се изразява в играта с маски, пеенето, 
музицирането, танцуването и тяхното 
представяне по общински прегледи, 
събори, в последното десетилетие на 
ХХ в. по време на разнообразни кул-
турни събития. Групата маскирани, 
певци, танцьори се превръща в пъту-
ващ екип от играещи, които предста-
вят локална култура в сценичен вари-
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ант, изнасяйки я. Това вече са локални 
или регионални различия на българ-
ския фолклор, изведен като нацио-
нална ценност.
След 1990 г., в резултат на политиче-
ски промени, културните различия 
стават публични и са основа за пред-
ставяне на етнични общности на рав-
нището на културата. Етничното и 
религиозното стават основни елемен-
ти, които се изразяват от фолклорна-
та култура. По този начин възникват 
фестивали и събори като: Фестивал 
на етносите в България в Несебър и с 
участието на Министерството на кул-
турата; Фестивал на турския фолклор 
(на Балканите).
Има също фолклор на тракийците в 
Кърджали, македонски (като музика 
и стъпки) танци и песни от Македо-
ния в изпълнение на мюсюлмани от 
Македония; татари от Румъния, които 
комуникират с другите групи на тур-
ски; група от Албания. Има фестивали 
на фолклора на ромите, каракачаните 
(Сливен и региона, Казанлък), власи-
те, татарите (събор на татарите на Бал-
каните).
 Според текста на Ирена Бокова култур-
ната политика по времето на социали-
зма разработва градове с исторически 
ресурс, природни дадености и култур-
но наследство като потенциал в градо-

ве - емблема за България — Пловдив 
(Старият град като място на интеркул-
турна комуникация), Несебър (древ-
нохристиянско наследство), Велико 
Търново (средновековна столица) и 
др. Днес културното наследство остава 
непроменено като ресурс и начин на 
оживяване на градовете, които по вре-
мето на Социализма са били културни 
средища. Поради разнообразни ико-
номически причини, особено през со-
циалистическия период, цитираните 
градове показват различен капацитет 
за изграждане на стратегии за местно 
развитие и регионална устойчивост. 
Безспорно разработването на нацио-
нално равнище на приоритети за от-
делни градове като Несебър, Пловдив 
– създаването на “Старият град” като 
“живо място за култура и изкуство” 
или региони като Пиринска Македо-
ния — Гоце Делчев, са добра основа за 
разработване на културния ресурс за 
местно развитие. 
Съществуват множество дати в офи-
циалния календар, чието честване се 
свежда до фолклорни елементи. Тук 
се нареждат националните събори и 
надпявания, регионалните празници 
(Китна Тракия, Рожен и др.), които об-
вързват специфики на традиционната 
култура в регионалните й варианти с 
нейните пространствени очертания. 
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Редно е да отбележим множество-
то международни фестивали, които 
буквално изникнаха през последните 
5-6 години редом с утвърдените като 
Бургаския фолклорен фестивал: във 
Велико Търново, в Пловдив — в рам-
ките на летните празници на града и 
др. Утвърждават се празници, които 
съчетават традиция, фолклорно из-
куство и съвременна култура: Карна-
валът на виното в Ямбол (1 февруари 
– Трифон Зарезан) с участие на групи 
за маскарадна обредност и изпълни-
тели на изворов фолклор; карнавалът 
на плодородието в Шумен (св. Пет-
ка) – с представянето на традиционен 
маскарад и карнавални елементи и др. 
Тук става въпрос за изграждане на об-
рази на града и градското въз основа 
на културни факти, които очертават 
определена територия. Тези процеси 
обхващат общински центрове — гра-
дове като Завет, Разградска област, с. 
Дорково, (Родопите), Велико Търново 
и редица други, чиято териториална 
идентичност се изгражда на основата 
на фолклорни фестивали с междуна-
родно участие, назовавани „междуна-
роден фестивал“. Образите на местния 
фолклор като уникален се съчетава с 
други образи: средновековна столица, 
етническо турското се „изразява“ чрез 
представяне на фолклора или танцо-

вата култура на турци и мюсюлмани 
от Балканите (гр. Кърджали) или от 
Турция (гр. Завет) и др. Ценностно 
се преосмисля местното, локалното. 
Това е тенденция в обратна посока на 
тази, която събира на едно място и в 
определено време общности с култур-
ни специфики. Тук се търси местната 
специфика, резултат от политики на 
идентичности.
Сега фолклорът се мисли и се ползва 
като изразител на „местното“, специ-
фичното, уникалното. И то се проек-
тира на равнище „международно”. 
Нашата традиция и нейната ценност 
се препотвърждават чрез междуна-
родното участие — интересът на дру-
гите към нас. Представата за фолк-
лора като изкуства на равнището на 
националното се развива до равнище 
„международна култура”. Но въпреки 
това в по-национален план фолкло-
рът като национална ценност все още 
стои в сферата на локалното, превръ-
ща се в културна политика на местно 
равнище. Създаваната представа за 
хомогенна фолклорна култура като 
културна конструкция на политическо 
равнище губи значимост. Национал-
ната територия се представя чрез свои 
отрязъци, с които местните изграждат 
по нов начин връзки. Територията на 
общината, на града, по-рядко на реги-
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она, се мисли по нов начин - селището 
придобива връзки с континента Евро-
па. Ето защо фолклорните фестивали 
и досега се подпомагат само на местно 
ниво.
Преодоляването на местното при кон-
струирането образа на българския 
фолклор в публичното пространство, 
където присъстват широката публи-
ка, медиите обикновените хора, се съ-
четава с конструиране и поддържане 
на представата за фолклора като па-
мет, забравено минало и много рядко 
като явление от нашата съвременност. 
Локализирането на фолклора като 
събитие, като празник трябва да  ста-
не  физически осезаемо отново чрез 
медиите, а популяризирането и под-
ходящата организация на съответния 

фолклорен фестивал по случай това 
събитие трябва да стане посредством 
общовалидна културна политика за 
фолклорните фестивали, целенасоче-
на и финансираща ги. Информации за 
събития, звукови картини, репортажи 
по телевизионни канали, фотомате-
риали в пресата, страници в Интернет 
могат да помогнат за това фолклор-
ните фестивали да придобият своята 
известност и да бъдат посещавани от 
много хора, но за да могат усилията, 
хвърлени по осъществяването им, да 
имат някаква парична възвръщаемост 
или такава на базата на голямата по-
сещаемост и удовлетворение на пуб-
ликата, Министерството на културата 
трябва да създаде културна политика 
за всички фолклорни фестивали.
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(статията е написана с финансова-
та помощ на проект BG051PO001 — 
„Под к ре па за раз ви тие на на уч ния 
по тен ци ал на мла ди уче ни-ху ма ни-
та рис ти и ук реп ва не на про фе си о-
нал ни те им кон так ти със све тов но 
ут вър де ни уче ни в тях на та на уч на 
сфе ра“)

В своята книга „Поетика на мита” 
Елеазар Мелетински обръща 
внимание на това, че в начало-

то на ХХ в. митологията престава да 
се разбира само като средство за удов-
летворяване на любознателността на 
първобитния човек и започва да се 
разглежда като тясно обвързана с об-
редовия живот на племето и свързано-
то с този живот „свещено слово”, кое-
то има основна прагматична функция 
– да регулира и поддържа определен 
природен и социален ред (Мелетин-
ски 1995: 7). Това ново разбиране на 
митологията оказва влияние върху 
художествените концепции на реди-
ца писатели модернисти от началото 
на ХХ в., които, разочаровани от по-
зитивистичния рационализъм и ево-
люционизъм, откриват в архаичните 
митологични представи изход от кри-
зисната културноисторическа ситуа-
ция. Според Мелетински „стремежът 
да се излезе извън пределите на соци-

алноисторическите и пространствено-
времеви рамки, за да се прояви общо-
човешкото съдържание, е бил един от 
признаците на прехода от реализма на 
ХІХ в. към модернизма, а митология-
та, по силата на своята изконна симво-
личност, се оказва удобен език за оп-
исание на вечните модели на личното 
и обществено поведение, на същност-
ните закони в социалния и природен 
космос” (Мелетински 1995: 8). Но как-
во точно в архаичната митология при-
влича модернистите? 
Мирча Елиаде (Елиаде 1994: 104) ак-
центира на един изключително важен 
аспект на митологията. Според него 
наличието на мита за „вечното за-
връщане” във всички древни култури 
„говори за една онтология, останала 
незаразена от идеята за времето и за 
ставането” (к.а. – М. Е.). Търсенето 
точно на тази онтология кара част 
от писателите-модернисти да насо-
чат вниманието си към митологията и 
към най-древните митологични ядра. 
Елиаде сочи, че примитивният човек, 
давайки кръгова посока на времето, 
унищожава неговата необратимост. 
Нито едно събитие не е необратимо, 
никоя промяна не е окончателна. Тази 
кръгова посока на митологичното вре-
ме привлича интелектуалците модер-
нисти. Митологичната концепция, че 

Змейова сватба - по следите на един 
мотив в българския литературен 
модернизъм

Автори: д-р Иван Христов, Институт за литература
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времето може да бъде върнато, че чо-
векът може да се възроди, способства 
в нея да се вижда възможен изход от 
кризата, ново начало за човечеството. 
Така отчуждението, омразата, светов-
ната война могат да бъдат премахнати 
чрез едно ново възраждане – връщане 
към праначалата на човечеството. 
Актуализирането и новата модернист-
ка интерпретация на митологични мо-
тиви в българската литература започва 
с Пенчо Славейков. Ключовата фигу-
ра на Славейков ни дава основание да 
видим в творчеството му протичане-
то на различни културни тенденции 
в тяхното изначално състояние. Ако 
отговорим в известен смисъл задълбо-
чено на въпросите, свързани с модер-
нисткото разбиране на митологията у 
Славейков, това в значителна степен 
ще ни доближи до начина, по който 
модернистите се отнасят към мито-
логичното и в по-сетнешните етапи 
на българския модернизъм. Третира-
нето на проблема за митологичното в 
поемата „Змейново любе” от неговата 
книга „Епически песни” е показателно 
за иновативността на модернизма в 
това отношение. 
Още заглавието на поемата ни отпра-
ща към един изконен по мнението на 
етнолозите обред, а именно лазару-
ването. Именно тук Пенчо Славейков 

се насочва към космогоничния мотив 
змейова сватба. Този мотив е свър-
зан с едни от най-древните митоло-
гични представи, които отвеждат към 
архетипи, близки на всички култури. 
Той може да бъде открит в народните 
песни за девойка, отвлечена от змей. 
Въпреки всички исторически преврат-
ности това митологично ядро е запа-
зило своята цялост, защото е свързано 
с обредите за инициация на младежи-
те в племето. Девойка, която е била 
лазарка, вече може да встъпи в брач-
ни отношения. Тези обреди се отнасят 
към началото на пролетната аграрна 
нова година. Освен че са били стро-
го пазени от намесата на чужденци, 
поради своя сакрален характер, дос-
тъпът до свещените устни текстове, 
съпътстващи обредите, е ограничен и 
по полов признак. В традиционната 
култура ритуалът е разигран като пос-
ветеният умира символично и отива в 
отвъдния свят, след което се връща в 
света на живите, придобил нови зна-
ния и умения и с по-висок социален 
статус. 

Народните песни, които съдържат 
мотива змейова сватба, разказват за 
това как змеят напада една от най-
личните девойки в патриархалното 
село. Обикновено тези песни имат два 
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финала. В единия от тях девойката ус-
пява да се спаси. В другия тя умира и 
отива в отвъдното. Вариантът, в който 
девойката се спасява, е възникнал по-
късно, когато сакралният елемент е 
изчезнал и страхът от силите на злото 
е намалял. В народната песен „Радка 
и змей” се разказва за това как кога-
то змеят долита със змейове и змеици 
запалва къщата на своята избраница 
(Бнт ІV 1961: 207, нататък позовава-
нето е по това издание). Изгарянето 
на дома като символ на нарушаването 
на хармонията на патриархалния кос-
мос е изключително важен момент за 
фолклорния образец. Тази хармония 
ще бъде възстановена, когато от своя 
страна Радка запали сено, в което има 
билки разделни, и така ще се избави 
от змея. В своята интерпретация Сла-
вейков запазва архаичната структура 
на мита, но прави и редица нововъве-
дения. За финал на своята поема той 
предпочита варианта, в който девой-
ката отива в отвъдното, но модернизи-
рането на мотива протича в няколко 
посоки. Неслучайно митичното чудо-
вище носи името Огнян. Второ – ни-
какви билки не могат да помогнат на 
хубава Яна:

– Свива се сърце и памет се губи...
Дружки, неверници, змейно ме люби.

Пусти остали вси билки чемерни.
Ох, не напусто са облаци черни!
                                 (Славейков 2002: 30)  

Като въвежда мотива за сърцето и па-
метта, Славейков психологизира об-
раза. Той редуцира космогоничния 
пласт за сътворението на света и въ-
вежда мотива за човешката страст. Тук 
именно Славейков се разделя с колек-
тивния смисъл на мита, като насочва 
вниманието си към отделната лич-
ност. На трето място той утвърждава 
модернисткия мотив за желанието на 
човека да се докосне до невероятното, 
непознатото, отвъдното – за сметка на 
скучното, познато земно съществува-
не в патриархалната общност. Герои-
нята в поемата на Славейков вече не 
е жертва, принесена на хтоничните 
сили в името на колективното благо-
денствие, а е призвана да осъществи 
своето индивидуално пътуване към 
един метафизичен свят. Чрез своята 
интерпретация Славейков отваря вра-
тите, през които този мотив тръгва в 
литературата на българския модерни-
зъм.
Нека сега обърнем поглед към поета-
експресионист Гео Милев и да видим 
как мотивът змейова сватба намира 
своята модернистка интерпретация в 
неговото творчество. Ще се насочим 
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към неговата стихосбирка „Иконите 
спят” (1922) и по-конкретно към поема-
та „Змей”. Вече обърнахме внимание 
на това, че в народната песен „Радка 
и змей” запалването на къщата от хто-
ничните сили е символ на разрушения 
патриархален космос. За фолклорния 
образец на мотива змейова сватба е 
изключително важно възстановяване-
то на космосмическия ред. Вече посо-
чихме и наличието на два варианта на 
сюжета. В единия младата жена отива 
в отвъдното, а в другия, благодарение 
на своя ум успява да се спаси. Но в ин-
терпретацията на Гео Милев „Змей” е 
важно тъкмо обратното, не новото съг-
раждане на патриархалния космос, а 
неговото разрушаване. 
И Гео Милев се насочва към мотива 
змейова сватба, защото е пределно 
абстрактен и универсален. Той разказ-
ва за борбата между доброто и злото и 
така постига един общовалиден сюжет. 
Този мотив е толкова универсален, че 
се среща в митологиите на всички кул-
тури. Той е изключително подходящ 
да изрази точно онова, от което Гео 
Милев се интересува най-много – дъл-
бинната онтология на съществуване-
то. Но как се отнася интерпретацията 
на Гео Милев спрямо фолклорния об-
разец? Тя пренебрегва познавателната 
и информационната функция на фол-

клорния първоизточник. За архаична-
та митология е важно структуриране-
то на първоначалния хаос в космос и 
преодоляването на страха от смъртта 
чрез информация. У Гео Милев липс-
ва страх от смъртта, дори напротив – 
безспорно е желанието за разтваряне 
в нейната метафизика:

Остави ме! 
– Змей Огнен е моят любовник!
посред пламък и вихри гръмовни
– змейове с бели жребци, 
в златни каляски змеици –
                                 с развени 
                                 далече
                                 крила
       всяка вечер
       той идва при мене

                                       (Милев 1980, ната-
тък цитатите са по това издание) 

Това е съществено изместване по от-
ношение на фолклорния модел. В 
този смисъл бихме могли да кажем, че 
„Змей” следва варианта, предпочетен 
от Славейков, т.е. по-архаичния вари-
ант, в който девойката отива в света на 
хтоничните сили, но само доколкото 
сънят се явява вход към отвъдното. Ос-
вен чрез съня, който често е третиран 
от митологията като временно състоя-
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ние на смърт, Гео Милев интерпрети-
ра мотива и чрез любовния екстаз:

Ела: 
Притисни ме с безумни, свирепи ръце 
        до своята люспеста гръд от червени 
звезди, 
        до своето зверско сърце, 
мокро в морава кръв: 
 вземи, изгори ме с пламтящата стръв 
         на свойте целувки – 
         грабни ме оттук ти, 
   отлети, 
   отнеси ме 
– далече, далече, далече – 

Ако при Пенчо Славейков ставаше въ-
прос за копнеж на модерната душа по 
отвъдното, то тук е налице едно пла-
менно, екстатично желание за съпри-
косновение с другия свят. И сънят, и 
любовният екстаз за митологичния 
човек са път към постигане на времен-
на смърт или временно общуване с от-
въдното и промяна в социалния статус. 
Милев изоставя епическото говорене 
на фолклорния образец в трето лице 
и го замества с лирическата Аз-фор-
ма. Така той постига важната за него 
промяна от епическо към лирическо 
начало. При тази трансформация ко-
лективният смисъл на фолклора се за-
пазва само в един дълбинен пласт от 

смисловостта на творбата. Милев из-
мества протичането на действието от 
действителността към зоната на съня, 
а както знаем от теорията на Фройд, 
сънят е подстъп към дверите на под-
съзнателното. Интересно е как Гео 
Милев използва езика, за да постигне 
внушението за сън, за кошмар, като 
по този начин се доближава до израз-
ните средства на сюрреализмаѝ. Това 
внушение е предизвикано чрез после-
дователното прокарване на неопреде-
лености.
Първо, творбата задава една посто-
янна пространствена неопределеност 
на мястото на съприкосновение меж-
ду героинята и нейния любовник – 
змеят. Митичното същество се явява 
„посред пламък и вихри гръмовни”, 
т.е. на пределно неопределено място, 
не в селото или на полето, както във 
фолклорните образци, а като че ли в 
самото съзнание на своята избраница. 
В следващите редове женският глас в 
поемата призовава:

грабни ме оттук ти, 
              отлети, 
              отнеси ме
– далече, далече, далече –
                 зад гори, планини, стръмни 
бездни и гробища: 
                 в свойто царство без име
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След пределно абстрактното наречие 
„далече”, повторено три пъти, сякаш за 
да засили неопределеността на топоса, 
езикът на поемата се насочва към при-
видно конкретни места – гори, плани-
ни. Веднага след това обаче запраща 
отново в абстрактността на „стръмни 
бездни”, връща в конкретното „гроби-
ща”, за да завърши с неопределеното 
назоваване „в свойто царство без име”. 
Единственият пространствен маркер, 
използван, за да обозначи мястото, 
което обитава чудовището, е абстракт-
ното наречие „Там!”. Чрез това лутане 
между абстракция и конкретика Гео 
Милев постига една сюрреалистична 
образност. Виждаме колко бързо се 
сменя определеността на топоса от ре-
алното към свръхреалността. Същия 
извод налагат и следните редове: 

аз падам надолу
– с мене ти – 
 летим 
 през огън и дим и звезди, 
    зелени въртопи змии, 
      настръхнали копия 
– по невидими стръмни пътеки –

Единствено в подвижната материя на 
съня може да се извърши това главо-
ломно превъртане от падане към лете-

не сред „огън и дим, и звезди”, за да 
се стигне до халюцинативното нат-
рупване на образите „зелени въртопи 
змии”, „настръхнали копия” и отново 
до раздвоението между конкретиката 
и неопределеността на „по невидими 
стръмни пътеки”. Бихме могли да оч-
акваме, че след това интензивно из-
граждане на кошмара творбата ще за-
върши със събуждане на съзнанието и 
възстановяване на изгубената хармо-
ния, но Гео Милев не е предпочел този 
финал. След като се събужда от съня, 
съзнанието на лирическия говорител 
попада „В зората на местност безлюд-
на”, т.е. като че ли в друг сън. Нека 
обърнем внимание на обстоятелстве-
ното пояснение за място „в зората”. 
Тази на пръв поглед алогична опреде-
леност е характерна за асоциативното 
мислене и за т.нар. „поток на съзна-
нието”, похват широко използван от 
сюрреалистите. 
Освен последователна пространствена 
неопределеност в творбата е прокара-
на и последователна времева неопре-
деленост. Нищо не подсказва кога се 
развива действието. В началото разби-
раме, че „всяка вечер” змеят посеща-
ва своята любима. Действието проти-
ча едновременно в реалното време на 
съня и в митологичното време на мита, 
но това протичане е толкова абстракт-
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но, че то би могло да се случва както 
в древността, така и в съвременността. 
В царството на митичното същество 
„няма ни ден, ни година, ни утро, ни 
вечер”, т.е. отречени са всякакви про-
фанни характеристики на ежеднев-
ното време. Оказва се, че дори когато 
се събужда „в зората на местност без-
людна” и можем да предположим, че 
е настъпила сутринта, лирическият 
говорител продължава да сънува. Но 
самото сънуване също е разколебано, 
защото в края на поемата героинята 
оплаква „чудовищния труп” на своя 
сън. Така единствено в конвенциите 
на сюрреализма нещо толкова неопре-
делено и абстрактно, каквото е сънят, 
може да се превърне в нещо толко-
ва конкретно. Всичко в тази поема се 
случва на границата – между съня и 
действителността, между реалността 
и свръхреалността, между мита и еже-
дневието.

Нека сега да обърнем внимание и на 
последователното разколебаване в 
идентичността на лирическия говори-
тел. След заглавието „Змей”, което от-
праща към хтоничното мъжко начало 
във фолклорния образец, следва епи-
графът „Мене ме, мамо, змей люби...” 
(к.а., Г. М.) и стиховете „Остави ме!/– 
Змей Огнен е моят любовник!” Така 

още със започването на творбата на-
блюдаваме едно разколебаване на 
езика по полов признак. Това разко-
лебаване продължава и по-нататък. 
След като героинята моли змеят да я 
отнесе в „царство без име”, се обръща 
към него с думите „– о, сън! о, чудови-
ще! –”. И тук е налице разколебаване 
в естеството на самия змей, защото 
той е едновременно и сън, и чудови-
ще. Може да се каже, че сънят е само-
то чудовище. Но като сън чудовище-
то не е нещо извън самата героиня, а 
е плод на нейното подсъзнание. Тази 
двойствена природа на змея открива-
ме и в стиховете „О, знам:/Ти си Той!”, 
но вече като едно несъответствие в 
идентичността. Това интерпретиране 
на образа на змея е резултат от сама-
та междинна ситуираност на съня – 
между реалността и нереалното, меж-
ду живота и смъртта. Ако се позовем 
на Юнг, бихме могли да кажем, че в 
интерпретацията „Змей” Милев раз-
гръща два пласта на подсъзнателното 
(Jung 1959: 38). Първият, това е по-
върхностният пласт, който е персона-
лен, свързан с личния опит, вторият 
е по-дълбок и е колективен. Именно 
чрез разкриването на колективния 
пласт на подсъзнанието Милев дости-
га до ново третиране на митилигично-
то. В интерпретацията на митологич-
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ния мотив змейова сватба той върви 
в посока към възвръщане на колектив-
ните и митологични пластове на под-
съзнателно равнище плюс запазване 
на автономията на модерната лич-
ност, постигната от Пенчо Славейков. 
Концепцията на Гео Милев за ин-
терпретация на митилогичния мо-
тив змейова сватба е пример за това 
какви промени са настъпили в разби-
рането на митологията в българския 
модернизъм през 20-те години на ХХ 
в. Този етап на модернизма е и време-
то, в което се появява първата жена — 
професионална писателка Елисавета 
Багряна. Нека да насочим внимание-
то си към това как интерпретацията на 
мотива за девойка, отвлечена от змей 
намира своето продължение в една 
нейна творба, по какво си прилича и 
по какво се различава тази „женска“ 
интерпретация от предходните етапи 
на българския модернизъм. 
С оглед на анализа ще си позволя тук 
да цитирам цялото стихотворение: 

       Гергьовден

Ще накършат момчетата върбови 
клони, 
ще накитят вратите, иконите, 
и обор, и хамбари, и плевня висока, 
и кошара – за здраве на стоката.

А мъжете ще колят гергьовски кур-
бани
и щом бият вечерня камбаните, 
ще отидат жените със дискоси бели
да споходят пред празник умрелите.
Вечерта ще прекръстят децата зас-
пали, 
пред светията свещ ща запалят те
и ще легнат доволни, и сън ще съну-
ват, 
и ще бъде той светло празнуване.

Че в зори свети Георги, ранил преди 
всички, 
преди будните баби и птичките, 
своя бял кон ще яхне, през плет и 
огради
ще прескочи, ще иде в ливадите, 
ще се мерне в лозята, в горите ще ви-
кне, 
ще обходи посевите никнали, 
и ще благослови той по божа поръка
изкълнилите пролетни стръкове –
да пораснат, да станат до пояса 
нива, 
да достигнат до жътва небивала...

А момците ще вържат в градините 
люлки 
да люлеят момите и булките –
и над тях от овошките цвят ще се 
рони, 
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ще се слънцето смее през клоните, 
ще кънтят надалеко припевки и глу-
ми
и ще светят лицата им румени...

                                                  (Багряна 1998, 
нататък позоваванията са по това из-
дание)

В това стихотворение Багряна след-
ва по-скоро концепцията на Пенчо 
Славейков за актуализиране на ри-
туала около празника, като по този 
начин постига съвременно звучене. 
Вече анализирахме как Пенчо Сла-
вейков интерпретира и актуализира 
митологичния мотив змейова сват-
ба. Но разликата между „Змейново 
любе” и „Гергьовден” се състои в това, 
че Славейков тръгва от митология-
та. Този подход му помага да излезе 
от реалността и да стигне до едно из-
вънисторическо и общочовешко об-
общение, което е много важно за на-
чалния етап на модернизма. Багряна, 
за разлика от Славейков, тръгва от 
действителността. Нейното стихо-
творение отговаря на основната насо-
ка на лириката от това време. То руши 
поетиката на символизма като се за-
връща към действителността. Можем 
да кажем, че то се завръща към една 
селска действителност, към една ло-

кална колоритност. То осъществява и 
своеобразно завръщане към колекти-
витета. В него Багряна интерпретира 
празничния живот на колектива, а не 
вълненията на отделната личност. Въ-
преки това обаче стихотворението не 
губи своето универсално звучене. Как 
става така?

На първо място, освен наличието на 
лексика, която представя една все-
кидневна, селска действителност, от-
криваме и аксесоари на символизма. 
Така, преодолявайки поетиката на 
символизма, Багряна се явява негова 
наследница. Но универсализмът на 
стихотворението се постига и чрез ак-
туализирането на ритуала около праз-
ника „Гергьовден”. Този ритуал отново 
отвежда към мотива змейова сватба. 
Но ако Пенчо Славейков и Гео Милев 
в стремежа си да се върнат към най-
дълбинните, първичните извори на 
духовна култура се насочват към ин-
терпретацията на по-древни фолклор-
ни образци, то Багряна се насочва към 
по-късни варианти, върху които е сло-
жило отпечатък християнството. 

Ще обърнем внимание на значения-
та, закодирани в ритуала на празни-
ка Гергьовден. Те ще разкрият реди-
ца аспекти на Багряниния замисъл и 
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на начина, по който тя интерпретира 
митологията. Под християнската същ-
ност на свети Георги Победоносец се 
откриват древномитологични пла-
стове. Той е героят мъченик, с когото 
фолклорната традиция свързва езиче-
ските пролетни скотовъдни култове и 
мотивите за змееборството. Побежда-
вайки демона на злото (змей, дракон), 
той възстановява хармонията на бити-
ето. В митологичното съзнание свети 
Георги изключително много се добли-
жава до типа на културните герои – 
демиурзи, които унищожават хтонич-
ни чудовища.
В традицията светецът винаги се пред-
ставя като конник, който не само по-
беждава змея, но и освобождава де-
войката, предопределена за жертва. 
Така е изграден и образът му в народ-
ните песни и в иконографията. Но по-
бедата на свети Георги над змея може 
да се възприеме и като метафора за 
победата над студа, зимата, злото и ос-
вобождаване на пролетта и растежа. 

В обредните практики на празника са 
запазени множество езически елемен-
ти. Съществен момент в самия ритуал 
е жертвоприношението на агне – то се 
свързва и с жертвата, която Авраам е 
готов да принесе за прослава на своя 
Бог. Жертването на най-скъпото, ли-

шаването от него е своеобразна смърт, 
която трябва да предизвика нов жи-
вот и изобилие. Тематиката на някои 
от песните, изпълнявани на празника, 
отпраща директно към библейския 
мотив за Авраам и Исаак. Така жерт-
вата става предпоставка за бъдещото 
раждане. С идеята за преход към нова-
та аграрна година са и останалите оби-
чаи. Люлеенето на гергьовски люлки, 
напяването на пръстените, събличане-
то и забраждането на младите невести 
са все практики със соционормативен 
характер. Тези практики имат иници-
ационна същност, със сватбена насо-
ченост към продължаване на рода. Те 
имат задачата да обозначат приема-
нето на младите девойки в групата на 
зрелите жени, т.е. тяхната нова социа-
лизация.

Сега да обърнем поглед към стихотво-
рението и да видим как точно Багряна 
интерпретира тези значения. Прави 
впечатление, че в първите две строфи 
стихотворението въвежда в битовата 
страна на празника, в пресъздаването 
на обичая. В това битово пресъздава-
не на ритуала, който се е превърнал 
в навик, са замесени, на първо място, 
момчетата и после мъжете. Момчетата 
кършат върбови клонки, а мъжете ко-
лят своите гергьовски агнета, но това 
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е повече защото традицията повеля-
ва така и няма пряко отношение към 
сакралността. Това е по-скоро едно 
„мрачно” празнуване според отживе-
лите патриархални норми. За разлика 
от момчетата и мъжете, които са ули-
сани в битовото възпроизвеждане на 
значения, жените отиват на гробища-
та, една междинна зона на контакту-
ване с космоса, където осъществяват 
истинската медиация между тук и от-
въд, между сега и тогава. Така с идва-
нето на вечерта и тържествеността на 
празника, след биенето на камбаните 
се разкрива истинският носител на 
сакралното, и това са жените. Подоб-
но на Гео Милев Багряна използва 
похвата на съновидението. От трета 
строфа нататък действието като че ли 
се пренася в съня на жените. По този 
начин поетесата се доближава до раз-
бирането на Милев за изкуството като 
подсъзнателно. Сънят всъщност слага 
край на фалшивото „мрачно” патри-
архално празнуване, което, макар да 
е празнуване, е обвързано със зимата, 
студа и злото, които трябва да бъдат 
победени. В това се състои същински-
ят смисъл на празника. Така със съня 
започва светлото празнуване, което е 
възтържествуване на космоса над ха-
оса, на пролетта над зимата, на свети 
Георги над змея.

Багряна не представя съня като ин-
дивидуално състояние, той не е пре-
насяне в метафизиката само на една 
отделна героиня. В интерпретацията 
на Багряна сънят е колективен, той 
е преимущество само на жените, но 
е значим за колектива изобщо. Така 
дори контактуването с мъртвите бива 
изместено от истинското контактува-
не с един женски свят, в който се явява 
свети Георги. През съня Багряна стига 
до митологията. Но в това стихотво-
рение Багряна като че ли иска да оти-
де отвъд патриархалната митология, 
иска да се докосне до една изконно 
женска митология. За тази митология 
борбата със змея, която е сюжет в мно-
го фолклорни образци, отпада като 
ненужна, защото е резултат на един 
мъжки свят. В тази митология въобще 
е пренебрегнат антагонизмът и пред-
патриархалният женски свят е даден 
като изначално добър. Жертвата, за-
губата на най-скъпото биват отречени 
като мъжки. 

В колективния сън Свети Георги се съ-
бужда преди всички, той пръв разчуп-
ва нормите на мрака, на нощта, но и на 
зимата, на студа. Той се събужда дори 
преди „будните баби” – зорките охра-
нители за спазването на патриархал-
ните норми, и преди птичките – кре-
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пителите на фалшивата патриархална 
хармония. На едва пеещите птички 
в творбата Багряна противопоставя 
препускането на белия кон. В статия-
та „Елисавета Багряна и историята на 
българската женска литература” Миг-
лена Николчина разкрива значението 
на образа на Пегас в тази поезия (Ни-
колчина 2002: 33). Крилатият кон е 
конят на поетическото вдъхновение, 
който по заповед на Зевс удря с ко-
питото си планината Хеликон, за да я 
усмири. Под този усмиряващ удар из-
бликнал Конският извор — Хипокре-
не, свещеният извор на Музите. Пегас 
е конят на музите. Той е съществото, 
което може да отведе всеки, който го 
обязди, при извора на вдъхновението. 
В статията изследователката изяснява 
как жената в поезията на Багряна все 
повече се отдалечава от класическия 
си облик на муза и вдъхновителка и 
чрез странни сраствания с различни 
митове се превръща в ново, невижда-
но същество – а именно в покровител 
на музите, във вдъхновен творец, а не 
във вдъхновителка. Тази непозната 
героиня се стреми към Хеликон, въз-
седнала коня Пегас, за да го накара да 
удари повторно с копито по свещената 
планина и да обнови източниците на 

вдъхновението. Така тя воюва с едно 
утвърдено в патриархалната идеоло-
гия разбиране, според което „жената 
е муза, а музата вдъхновява, не твори” 
(Николчина 2002: 46). 

И така, Свети Георги препуска на своя 
Пегас и преодолява плетове и огради, 
за да иде в ливадите, горите и лозята, 
където мощно ще извика в противовес 
на тихата песен на пролетните птич-
ки. Защото това е вик – раждане на 
едно ново съществуване. В края на по-
емата следва ново връщане към дейст-
вителността. И тук се явява образът на 
любовта, необременена от патриар-
халните норми, което е окончателното 
преоткриване на света. Така в интер-
претацията на Багряна свети Георги 
бива видян като пазител на изначал-
ната и всеобща любов, предварително 
дадена, подобно на битието.

Ако обобщим направените разсъжде-
ния, бихме могли да заключим, че кос-
могоничният мит, който Пенчо Сла-
вейков интерпретира, е универсален и 
това му помага да достигне до общочо-
вешки значения – една основна задача 
на литературата на модернизма. Така 
поетът утвърждава близостта на ду-
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ховните търсения на българската ли-
тература с тези на европейската, като 
едновременно с това запазва родния 
характер на традицията, но на едно 
много дълбинно равнище. В начало-
то на ХХ в. Пенчо Славейков поставя 
началото на една нова модернистка 
идентичност, което се разкрива чрез 
интерпретация на мита, измествайки 
интерпретацията на историята. 
В своята интерпретация на мотива 
змейова сватба Гео Милев рефор-
мира редица аспекти на архаичната 
митология. Той се отказва от нейната 
функция да обяснява възникването на 
света, а съответно и от нейната медиа-
торска функция, и се насочва към про-
блемите на отделната личност. Милев 
силно редуцира нейната функция, 
свързана с етиката – нормативистич-
ната и санкционираща функция. Той 
заимства колективната насоченост на 
архаичната митология, но на подсъз-
нателно равнище, на ниво архетип. 
Онова, което запазва като основна на-

соченост на митологията, е проблемът 
за екзистенцията, проблемът за сми-
съла на съществуването. Така Милев 
разглежда проблемите на отделната 
личност, но на фона на едно митоло-
гично време и митологично простран-
ство.
Преодолявайки символизма, Багряна 
се явява негова наследница в антими-
метичната насоченост на своята пое-
тика. За разлика от Пенчо Славейков 
и Гео Милев, които в стремежа си да 
се върнат към най-дълбинните, пър-
вичните извори на духовна култура 
се насочват към интерпретацията на 
най-древни фолклорни образци, то 
Багряна се насочва към по-късни ва-
рианти, в които се откриват и христи-
янски елементи. За разлика от Пенчо 
Славейков и Гео Милев, които тръгват 
към митологията от готови, писмено 
фиксирани образци, Багряна тръгва 
към митологията от действителност-
та, като спори с утвърдени модели и 
по този начин постига новаторството 
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на своята поетика. 
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„Би могъл да предвожда армии. Няма 
спор. 

Някои хора са вдъхновили цели на-
роди за велики дела със силата на 
убежденията си. И той би могъл. 

Не защото мечтае за настъпващи 
пълчища или за господство над све-

та, или за хилядолетна империя. 
А просто защото вярва, че всеки е 

свестен дълбоко в душата си и ще се 
погаждса чудесно с всички други, ако 
положи поне мъничко усилия. Толко-
ва силна вяра, че е като обгърнал го 

пламък. Той си има мечта и всички 
сме част от нея, затова прекроява 

света наоколо...”
„Въоръжени мъже”

Тери Пратчет

Въведение

Основна цел на статията е об-
вързване на основните теории 
на лидерството с военното ли-

дерство и на тази база да се обоснове 
необходимостта от обучение на лиде-
ри в българската армия.
Допълнителни цели на статията са:
да се представят концепциите за ли-
дерството в големите социални групи, 

като част от тях е и българската армия 
да се разгледат основните моменти в 
теорията на военното лидерство
да се извърши кратка характеристика 
на военно лидерство в българската ар-
мия.
За да се реализират поставените цели 
се използва комплекс от научно-из-
следователски методи като: изготвяне 
на кратки исторически справки, пре-
глед на основни теоритични поста-
новки и понятия, представяне на воде-
щи автори по разглеждания проблем, 
разглеждане на идеи за военната под-
готовка, възпитание, обучение и обра-
зование на българския офицер, пред-
ставяне на извадки от програмите по 
лидерска подготовка в Националния 
военен университет „Васил Левски”, 
запознаване на извадки от програми-
те по „Лидерство” и „Основи на упра-
влението”.
Лидерството е пряко свързано с по-
требността на човек от власт, като 
една от потребностите, която трябва 
да бъде задоволена, за да може ли-
чността да премине към задоволява-
нето на други, за да може да се чувства 
пълноценна, одобрявана и следвана 

ВОЕННО ДЕЛО

Военното лидерство или необходимостта 
от обучение на лидери в армията

Автор: Гл. ас. д-р Елица Стоянова 
Петрова, НВУ „Васил Левски” 
Велико Търново
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от останалите хора. 
Съществуват различни определения 
за лидерството, но между всички тях 
има нещо общо – те са свързани с ка-
тегорията влияние и с властта, която 
един индивид има над друг(и).
За лидерството съществуват разно-
образни теории, като се тръгне от 
теориите за характерните черти на 
З.Фройд, К.Бърд, Р.Стогдил, Е. Гизе-
ли, Уорен Бенис и Хънт, премине през 
традиционните еднофакторни теории 
за лидерството на Левин и Ликърт, 
традиционните двуфакторни теории 
за лидерството ( в т.ч. теория за два-
та аспекта на ръководното поведение, 
управленска матрица на Блейк и Ма-
утън, теория на Таненбаум и Шмид) 
и се стигне до ситуационните теории 
(в т.ч. модел на ситуационното лидер-
ство на Хърси и Бланчърд, модел на 
ситуационното лидерство на Стинсон-
Джонсон, теория на Фидлър, теория на 
обстоятелствата, ситуационен подход 
‚‘път - цел‘‘ на Мартин Ивънс и Робърт 
Хауз, ситуационен модел  на Врум и 
Йетън, подхода на четирите рамки на 
Болман и Дийл) и още много други. 
Концепции за лидерството в го-
лемите социални групи
Лидерството в условията на човешки 
множества е “феномен на груповата 
психика и като такъв се разгръща в 

съзвучие със същността и свойствата 
на тези множества”1 
С волята си предводителите  се натрап-
ват на тълпата, която изгубила своята 
собствена воля, търси такива лично-
сти, на които да се опре. Усещането 
за непогрешимост поради масовата 
взаимна подкрепа в тълпата я тласка 
към сляпо подчинение. Възползвайки 
се от потребността за обожествяване 
на силата, водачът превръща себе си 
и идеите си в символ, в идол, когото 
другите сляпо следват. Той възвелича-
ва качествата си, добродетелите си и 
силата си. 
Водачът, според хипнотичната теза 
предизвиква състояние на хипноза 
или се възползва от вече наличното. 
Лидерът може да обсебва съзнанието 
на участниците, диктува им техните 
усещания, желания, поведение. Роля-
та на масите е ролята на хипнотизира-
ния, който се подчинява и се оставя да 
бъде воден. Само при такова съотно-
шение на позициите индивидът може 
да възприеме идеи, да регистрира усе-
щания и да извърши постъпки, напъл-
но несъвместими с характера и нави-
ците му. Тази концепция за лидерство 
дава интерпретация на съвременната 
цивилизация за общество, което се уп-

1 Джонев, С. Социална психология. том ІІІ, С., 
1997 г. (161)
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равлява чрез внушение.2

С. Московичи дава специфична оцен-
ка на основанията на лидерския ус-
пех3: „Водач става онзи, който успее 
да вникне в подсъзнанието на масите 
и да извади оттам забравеното ми-
нало, запечатано в тяхната култу-
ра. Когато успее да постигне този 
ефект на разкриване чрез формула, 
девиз, символ и т.н., той завладява 
мисленето на индивидите.”
Според теорията за възникващите 
норми4 хомогенизацията на поведе-
нието се обяснява с възникването на 
нормативни модели, които уеднак-
вяват поведението на множеството. 
Изправени пред проблеми, за които 
няма установени пътища за решение, 
индивидите се нуждаят от стандарти 
на поведение, които да бъдат следвани 
от всички и така да осигурят необходи-
мото за успеха единодействие. Когато 
масата има водач той дефинира цели-
те, сочи средствата, показва начини-
те. Неговото поведение е образец за 
действие. Той създава нормата, която 
индивидите следват, за да не загубят 
идентичността си с лидера. 

2 Джонев, С. Социална психология. том ІІІ, С., 
1997 г. (171)
3 Джонев, С. Социална психология. том ІІІ, С., 
1997 г. (172)
4 Джонев, С. Социална психология. том ІІІ, С., 
1997 г. (173)

Средствата за въздействие на водачи-
те според Густав Льобон са обаяние, 
твърдение, повторение и заразител-
ност. Според него, ако трябва инди-
видите да бъдат увлечени за момент и 
да бъдат убедени да извършат някакво 
действие, трябва да им се въздейства 
с бързи внушения, като най-здравото 
внушение е примерът. “Тълпите се во-
дят с модели, не с аргументи” – пише 
Густав Льобон в “Психология на тъл-
пите”. Дори самият личен интерес из-
чезва при механизма на „заразата”.
Ако разпространените чрез твърдение, 
повторение и заразителност схваща-
ния имат голяма сила, то е защото най-
после придобиват свойството, нарече-
но обаяние. Обаянието всъщност е вид 
“омагьосване на духа ни” от личност, 
произведение или учение.”Обаянието 
е най-мощният двигател на всяко 
господство”.5

Според Сава Джонев “ефективното 
постигане на целите, когато те са не-
съвместими у отделните субекти е не-
възможно без манипулация, така че 
другите да ни съдействат с чувството, 
че правят нещо за себе си”.6 Осъзна-
вайки, че не винаги кооперацията на 
целите е реално постижима, лидерите 
 5 Льобон, Г., Психология на тълпата. С., 1995 г. 
(92)
6 Джонев, С. Социална психология. том ІІІ, С., 
1997 г. (177)
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се стремят да накарат индивидите да 
работят за тяхната кауза. Ефективен 
водач може да бъде онзи, който про-
гресивно злоупотребява с емоциите – 
преувеличава и утвърждава. 
Основни моменти в теорията на 
военното лидерство
В средата на 80-те години на 20 век се 
забелязва определено засилен интерес 
на изследователите към такива теми 
като харизмата на ръководителя. Ана-
лизите и публикациите по темата ни 
дават основание да считаме харизмата 
на личността на ръководителя като ва-
жна съставка на управлението вообще 
и на военното лидерство в частност. 
В редица емпирични изследвания се 
подчертава позитивното влияние на 
харизмата върху военослужещите в 
армията. 
Харизма е форма на влияние върху 
другите чрез личностна привлека-
телност, предизвикваща поддръжка 
и признание на лидерството, което 
осигурява власт над последователите. 
Като източник на власт харизмата е 
свързана със способността на команд-
ващия офицер да влияе върху подчи-
нените си поради личните си качества 
и стил на ръководство. Този тип ли-
дерство се упражнява от хора, които 
стимулират другите около себе си за 
целенасочени действия, даже без да 

употребяват принудително влияние 
или официална власт. Хората се пре-
връщат в ентусиазирани последовате-
ли, защото визията на лидера им дава 
нещо, в което да вярват. 
Заедно с положителните страни на ха-
ризматичното управление можем да 
констатираме и деструктивни такива, 
свързани с негативни последици и със 
склонността на ръководителя към са-
мовлюбеност и самодоволство. Диз-
функционалните последици от хари-
зматичното управление се проявяват 
в загубване чувството на персонална 
идентичност, снижаване на предста-
вата на личността сама за себе си като 
тук се има предвид пълноценността на 
личността и др. 
Понятието харизма произхожда от 
християнската теология, а в социоло-
гията е било пренесено от Макс Вебер7. 
Според него харизмата е качество на 
личността, благодарение на което тя 
се възприема като свръхестествена, 
изключителна, притежаваща особени 
сили и свойства, недостъпни за дру-
гите, оценявана като обект на подра-
жание и притежавана само от лидера. 
Според Вебер още харизмата е преди 
всичко продукт на въображението на 
околните. 
Във връзка с манипулативния, но ви-
7 Вебер, М. Социология на господството. С., 
1992 г.
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соко ефективен подход в управление-
то се въвежда термин за обозначава-
не на един специфичен тип социално 
влияние, синтезиран в понятието ма-
киавелизъм. Като използват “Князът” 
(превеждан също като „Владетелят” 
или „Принцът”) и “Беседите” на Н. Ма-
киавели, изследователите му говорят 
за такъв стил на междуличностни от-
ношения, който осигурява максимал-
но социално влияние независимо от 
цената, която се заплаща в нравствено 
отношение. 
Според Макиавели е необходимо все-
ки лидер да е наясно със следните по-
становки и да се придържа към тях: 
Целта е властта, тоест – доминирането 
над другите. “Властта над другите е 
наркотик, с който се свиква лесно и 
който стимулира приемането на все 
по-големи и по-големи дози.” Това е 
желание, което не може да се удовлет-
вори напълно; следователно незадо-
волени остават дори и хората, при-
тежаващи огромна власт. А тъй като 
желанието за повече богатство и власт 
– капанът на властта – е по-силно от 
възможностите ни да ги придобием, 
стигаме до състояние, което Макиаве-
ли окачествява като “хронична неза-
доволеност”. Когато работите на хора-
та вървят, хората се държат нахално и 
дори арогантно, но когато е обратното, 

поведението им става сервилно и угод-
ническо. Той знае, че ако им се даде 
шанс, нямащите ще се държат точно 
толкова лошо, колкото и имащите.
По повод военното лидерство основна 
сентенция на автора е, че мирът не е 
нормалното състояние на човечество-
то. Основните елементи на човешката 
история съдържат в себе си или война, 
или подготовка за война. Всеки лидер, 
който не вярва в това, ще се провали, 
или поне ще се изложи на риска от 
провал. Добрият лидер осъзнава неиз-
бежността на конфликта и взема всич-
ки мерки да бъде готов за бой и побе-
да. 
Успешният лидер трябва да прите-
жава прозорливост по отношение на 
историческия момент, в който му се 
налага да действа. Успява онзи, който 
може да хармонизира своите дейности 
със своето време. Разбирайки уникал-
ността на момента, лидерът е в състоя-
ние да управлява по-ефективно. Спо-
ред Макиавели методите, които имат 
ефект при дадени обстоятелства, мо-
гат да имат катастрофални последи-
ци при други. Различните проблеми и 
различното им съдържание изискват 
и различен подход. 
Относно харизмата — Дори в “Прин-
цът”, който е написан в момент на 
криза и Макиавели вярва, че само дик-
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татура може да спаси родината му от-
деля място за качествата, които трябва 
да притежава управника. Това са чо-
вечност, състрадателност, религиозна 
вяра и искреност. Той знае, че грубата 
сила не е достатъчна; народът трябва 
да бъде и омаян… Макиавели описва 
това двойствено изискване за сила и 
чар, кураж и лукавост, като заявява, 
че лидерите трябва да имитират ка-
чествата на лъва и лисицата едновре-
менно. „Лисицата е умна и чаровна, 
но няма достатъчно сила да се защи-
тава. Лъвът от свой страна може 
да спечели всяка битка, но няма дос-
татъчно ум за да избегне капаните, 
които му поставя противника.”
В едно от най-прочутите си есета Ма-
киавели поставя въпроса за отноше-
нията между лидери и последователи; 
по-добре ли е да налагаме дисципли-
ната чрез стриктно прилагане на за-
коните – нещо, което означава непо-
колебима употреба на властта, с която 
разполагаме (и което автоматически 
кара хората да се страхуват от нас, а не 
да ни обичат), или да печелим обичта 
на своите последователи чрез силата 
на своя положителен пример (тоест, 
да предизвикаме обич а не страх)? Той 
бърза да добави, че е най-добре, ко-
гато предизвикваме и двете чувства, 
като избираме кое от тях да използва-

ме според обстоятелствата. Лидерите 
трябва да употребяват както моркова, 
така и тоягата. Те трябва да награжда-
ват хората, които са заслужили това, 
трябва и да наказват онези, които са се 
провалили. 
В “Новото изкуство на лидера” Уилям 
А. Коен8 разгръща един доста прагма-
тичен модел на лидерство, който се 
състои от ясно дефинирани правила 
за спазване от ръководителя на съот-
ветната система. Той гради този мо-
дел на основата на военния модел на 
лидерство и според него, ако лидерът 
се възползва от основните основните 
елементи на военния модел, ще може 
да ръководи във всякакви ситуации. 
Това е така, защото войната предста-
влява най-голямото лидерско предиз-
викателство поради риска, несигур-
ността, трудностите на обстановката, 
както и поради цената на успеха или 
неуспеха. Според автора смисълът на 
лидерството е прост – да мотивираш 
хората да работят, като използват мак-
сималните си възможности за пости-
гането на целите или задачите, които 
са  поставени. Ако човек иска да бъде 
лидер, може да се научи как да го на-
прави по същия начин, по който учи 
и другите умения. Моделът на предло-
женото лидерство може да се обобщи 
8 Коен, Уилям А. “Новото изкуство на лидера”,  
изд. “Класика и стил” ООД, София 2001 г.
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в осем универсални закона на военно-
то лидерство 9: 
Бъдете винаги честни. Това е 
основата на цялото лидерство. 
Ако лидерът не е искрен, никога 
няма да получи пълното дове-
рие на тези, които ръководи.
Познавайте добре работата 
си.
Изразявайте очакванията си. 
Показвайте повече желание. 
Ако лидерът не демонстрира 
достатъчно желание за рабо-
та, това ще важи и за остана-
лите. Ако не е обвързан с нещо, 
останалите също няма да бъ-
дат.
Очаквайте положителни ре-
зултати. 
Грижете се за хората си. Ако 
един лидер се грижи за хората 
си, те също ще се грижат за 
него. Обратното обаче също е 
вярно.
Поставяйте работата си на 
първо място. Мисията и хора-
та винаги трябва да стоят над 
грижата ни за себе си.
Бъдете най-отпред. Лидерът 
трябва да бъде винаги там, къ-
дето ще може да вижда и да го 
виждат. 
 9  Коен, Уилям А. „Новото изкуство на лидера“,  
изд. „Класика и стил“ ООД, София 2001 г., 71

Военно лидерство в българската 
армия – кратка характеристика

Във връзка с изследвания проблем съ-
ществуват разработки в областта на 
психологията, основи на управление-
то, управление на организацията, ор-
ганизационното развитие, военното 
лидерство. 
След Първата световна война в Бълга-
рия наред с професионалната подго-
товка на своите подчинени пред офи-
цера се поставя задачата за тяхното 
духовно възпитание. През 20-те и 30-
те години на ХХ век след приключва-
не на дискусия за това, какви качест-
ва трябва да притежава българският 
офицер – да бъде тесен специалист 
във военното дело или офицер с ши-
рока обща култура се стига до извода, 
че той трябва да притежава следните 
качества: професионални, т.е. военна 
подготовка; нравствено-психологи-
чески и педагогически; физически и 
интелектуални. След първата полови-
на на 30-те години в българската вой-
ска се налага понятието „водач”. След 
1944 г. понятието „водач” се заменя 
с „командир организатор и възпита-
тел”, което изразява единството меж-
ду професионални, нравствено-психо-
логически и педагогически качества.
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Борис Стоянов Дрангов офицер и во-
енен педагог

В българската военна история като 
образец на авторитетен военен ли-
дер се утвърждава полковник Борис 
Дрангов (1872-1917 г.). Неговият тип 
лидерство е събирателно понятие на 
най-добрите черти на командирския 
стил в мирно и военно време и се изра-
зява в съвкупност от похвати и умения 
за работа с хората. Тази съвкупност от 
характеристики се изразява с т.нар. 
“Длъжности на началника”, които 

представят психологическия портрет 
на този тип лидер.
Основно задължение на този тип ли-
дер е да служи на своята родина и на 
войниците си.10 Разкриват се начини-
те за изграждане на офицера: да жи-
вее сред войнишкия строй; да изучава 
духа, нравите, добродетелите и слабо-
стите на войнишката маса; да усвоява 
възвишената наука, която стои по-го-
ре от всички други – науката за упра-
вление на войнишката маса. От коман-
дира се изисква още да ръководи чрез 
личен пример. Висшо задължение на 
командира е да се грижи за войника. 
Полковник Дрангов съветва офицери-
те си: “Сближи се с воина. Бъди му ве-
рен другар. Дели с него радост, скръб 
и тегла. Във всички бойни войски, във 
всички времена любовта, доверието, 
взаимната преданост на началника 
към войници и на войници към начал-
ници творяха безсмъртни дела”.11 Ко-
мандирът пази войника и се грижи за 
неговото оцеляване. 
Военният лидер е задължен да под-
държа строга дисциплина, без да обез-
личава индивидуалността на воина. 

10 Вътов, К. Командирът-лидер — голямата 
цел при подготовката на бъдещите офицери В. 
Журнал 1997.№3, стр. 108-110

11Дрангов,Б. Избрани произведения. С.,1985, 
стр. 133
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Особено остро възстава той срещу гру-
бостта и унижаването на човешкото 
достойнство.
Промените в международната среда 
след 90-те години на ХХ век водят до 
преосмисляне на някои постановки, 
свързани с военното лидерство. В на-
чалото на 90-те години на миналия 
век на военното лидерство започва да 
се гледа като на процес на повлияване 
на другите, за да изпълнят задачите, 
като им се дава цел, посока и моти-
вация. Целта установява приоритети, 
обяснява важността и фокусира върху 
задачата. Посоката дава на военно-
служещите ориентация как да бъдат 
изпълнени задачите на основите на 
приоритетите, поставени от лидера. 
Мотивацията  ги  подтиква да бъдат 
инициативни, когато виждат нужда от 
действие. Тези промени в схващания-
та са свързани с разбирането, че арми-
ята трябва да се промени, като се пре-
върне в обучаваща себе си и другите 
организация, което да съответства на 
промените в схващанията за водене на 
бойни действия и новите заплахи за 
сигурността като тероризма. 
В края на 90-те години голяма попу-
лярност придобива разделянето на 
нивата на военното лидерство на три 
– пряко (младше), организационно 
(старше) и стратегическо. 

1. Пряко (младше) военно лидерство. 
То е свързано с директното изпъл-
нение на конкретните задачи. В бъл-
гарската армия най-ниското равни-
ще включва: командир на отделение 
(разчет, екипаж), на взвод, на рота и 
командир на батальон. Прякото ли-
дерство се упражнява чрез лично вли-
яние върху подчинените, фокусира се 
върху задачите и постигане на целите, 
въвеждане на процедури и диагнос-
тично решаване на проблеми. 
2. Организационно (старше) военно 
лидерство. Обхваща средните нива на 
управление в армията. За българската 
армия включва това са: полк, брига-
да, дивизия. Организационните ли-
дери влияят индиректно чрез повече 
нива на подчинение на преките лиде-
ри. Техните отговорности са съсредо-
точени върху непряко улесняване на 
изпълнението на задачите чрез реше-
ния, процедури, разпределение на ре-
сурсите и намаляване на несигурност-
та. 
3. Стратегическо военно лидерство. То 
формира организационната култура, 
разпределя ресурсите, дава стратеги-
ческата визия и подготвя подчинени-
те си формирования и армията като 
цяло за нейните бъдещи задачи. От-
говорност на стратегическите лидери 
е да интегрират организациите си в 
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дългосрочна перспектива с външната 
среда. 12

Поради динамичните изисквания на 
бързо променящата се среда команди-
рът трябва да бъде не само специалист 
в областта си, а и личност с високи ор-
ганизаторски способности. Неговият 
образ може да се представи като един-
ство на специалист, командир и лидер. 
Във всички поделения, подготвящи 
офицери за нуждите на българската 
армия, се усъвършенства системата за 
обучение, обогатява се опита, който 
офицерите придобиват след премина-
ване на различни курсове в армиите 
на НАТО. 
Програмите по лидерска подготовка в 
Националния военен университет са 
разработени да подготвят курсантите 
за военни лидери преминавайки през 
няколко равнища:
Първото равнище подготвя обучае-
мите за членове на колективи, като 
ударението се поставя върху колек-
тивната дейност и възприемането на 
ценностите на институцията, на ар-
мията. Хоризонталното и вертикално 
общуване, постепенното овладяване 
на управлението на междуличностни-
те конфликти са основните задачи на 
ниво индивид и отделение. Това става 
12  Семерджиев,Ц. Стратегически възглед 
на лидера в областа на отбраната и сигурноста“  
военен журнал№8 2000г.стр.8-14

през първата и началото на втората 
година от обучението.
Второто равнище, в края на втората и 
началото на третата година, подгот-
вя курсантите за лидери, които могат 
да прилагат на практика прякото ли-
дерство “лице в лице” т. е. да могат да 
въвличат в изпълнение на задачи, да 
мотивират за постигане на по-добри 
резултати, да анализират обратната 
връзка и вземат бързи решения. Тук 
техническите умения за конкретни-
те задачи имат голямо значение така 
както и комуникативните, без които 
лидерството не би се осъществило.
На третото равнище, края на третата 
и през четвъртата година, курсантите 
започват подготовка в областта на не-
прякото лидерство т.е. как самите те 
да работят с лидери. В обучението се 
създават по-сложни ситуации, в кои-
то курсантите поставят принципите 
на организацията над собствените си 
интереси. В практическата си дейност 
изграждат умение да делегират от-
говорност, да оценяват и да реагират 
на подадена информация, изобщо да 
развиват критично мислене. Всичко 
това се извършва с разбирането, че в 
центъра на цялата система е човекът с 
неговите проблеми.
Учебната програма по дисциплината 
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„Лидерство”13 е съобразена с изисква-
нията на военнообразователната сис-
тема за непрекъснатост във военното 
образование в неговите основни мо-
дули: военен университет, система за 
следдипломна квалификация, военна 
академия. Курсантите изучават:
основните психологически теории за 
личността;
психологическите характеристики и 
типологията на воинската личност и 
особеностите на нейното развитие в 
армейски условия;
въведение в теорията на лидерството 
и неговата природа;
лидерството и формите на социално 
влияние върху него;
социално-психологически климат и 
характеристика на човешките взаимо-
отношения в групата;
техники за ефективно общуване и осо-
бености на хоризонталното и верти-
кално общуване;
групова интеграция и групова соли-
дарност;
особености на армейската среда и ли-
дерските роли;
работа в екип – обвързване на целите 
с личните интереси; мотивираност  и 
висока комуникативност; чувство за 
принадлежност към екипа;
характеристика на стрес-факторите 
13 Учебна програма по „ Лидерство“. НВУ „ Васил 
Левски“, 2001

като причина за възникване на пси-
хични разстройства; стресът – съби-
тие, реакция, транзакция; симптоми 
на стреса (у мен и другите); копинг-
стратегии;
кризистна ситуация, кризисна интер-
венция и ролята на лидера;
обединяващата роля на лидера при 
преодоляване на различията (етни-
чиски, религиозни, социални) между 
хората
оценка на собствения стил; планиране 
и усъвършенстване на лидерското по-
ведение.
В преподаването се използват раз-
лични форми на обучение: семинари, 
лабораторни и групови занятия, ситу-
ационни и ролеви игри, решаване на 
тестове и казуси, разработване и за-
щита на реферати, дискусии, обсъж-
дане на препоръчани литературни из-
точници, психотренинги и др. 
В дисциплината „Лидерска 
подготовка”14 курсантите от НВУ „Ва-
сил Левски” изучават следните теми: 
Ефективно лидерство в организации-
те
Конфликти
Професионален стрес
Боят и екстремалния стрес
Рисково поведение 

14 Учебна програма по “Лидерска подготовка”. 
НВУ “Васил Левски”,  2010
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Суисидно поведение
В дисциплината „Основи на 
управлението”15 също се набляга на 
придобиването на теоритични и прак-
тически знания за същността на ли-
дерството и ръководството, мотивация 
на ръководителя, качества на лидера 
и ръководителя, стил на лидерство и 
ръководство, категорията власт и де-
легиране на властта.
В “Основи на управлението” се изуча-
ва същността на управлението, ево-
люцията на управленската наука и 
практика и основните теории на ме-
ниджмънта. Тук се разглеждат въпро-
си, свързани с изясняване на органи-
зационната среда и изискванията за 
рационално поведение и ефективност 
на организацията и ръководителя. 
Изяснява се съдържателната страна 
на управлението чрез изучаване на ос-
новните функции. Изучава се: ролята 
на мениджъра в управленския процес, 
неговите знания, умения и стил на ръ-
ководство; принципите, подходите, 
методите и технологията на управле-
ние; същностната характеристика на 
управленското решение, етапността 
на процеса и методите за изработва-
нето му; същността и видовете орга-
низационно-управленски структури; 
мотивацията като предпоставка за 
15 Учебна програма по “Основи на 
управлението”. НВУ “Васил Левски”, 2010

подобрено изпълнение; управление 
на групите, на промяната и конфли-
ктите, както и други категории за ус-
тановяване закономерностите на уп-
равленските процеси в организациите 
(стопански, военни, политически, ре-
лигиозни и други).
Можем да направим обобщението, че 
процесът на изграждане на лидерски 
качества у курсантите изисква балан-
сирано и умело съчетаване на раз-
лични области на науката. Налице е 
междудисциплинарност, като са пре-
прелетени науките: лидерство, военно 
лидерство, психология,  военна пси-
хология и управление. Едновременно 
с това ефективност би могла да се по-
стигне само, когато теоретичните зна-
ния се подкрепят с придобиването на 
практически умения каквито са раз-
личните форми на практическа ли-
дерска подготовка използвани в  НВУ 
„Васил Левски” тренинги, лагери, ста-
жуване, полеви занятия, практически 
учения.

Заключение
В статията беше направен опит да се 
обоснове необходимостта от обуче-
ние на лидери в българската армия и 
се наблегне върху съвкупността от на-
учни и теоретични знания и умения, 
придобити чрез умелата симбиоза на 
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различни научни дисциплини. Няма 
съмнение, че ефективни резултати от 
подготовката по лидерство и лидерски 
умения на курсантите у нас, в частност 
в Националния военен университет 
„Васил Левски” може да има само при 
наличие на взаимно допълване на 
знанията получавани в различни на-
учни области, комбинирани с практи-
ко-приложни елементи.
Същевременно бяха посочени някои 
основни постановки на автори из-
готвили концепциите за лидерството 
като - Густав Льобон, Московичи, Сава 
Джонев, Макс Вебер, Николо Макиа-
вели,  Уилям Коен, Борис Дрангов, 
К. Вътов, Ц. Семерджиев. За да под-
крепим тези теоретични постановки 
представихме част от българския опит 
в обучение на лидери в българската 
армия под формата на кратки извадки 
от учебни програми и в момента рабо-
тещи с необходимата резултативност 
и устойчивост в Националния военен 
университет.
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