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Димитър Тодоров завършва 
НМПГ „Акад. Л. Чакалов“ с 
профил физика. След това се 
дипломира бакалавър спе-

циалност „Инженерна физика“, Физи-
ческия факултет, СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. Към края на трети курс става 
член на „Групата по физика на плазма-
та и газовия разряд“. Магистратурата 
му продължава в областта на физика 
на плазмата. А към момента е докто-
рант, като темата на дисертацията му 
е в областта на източниците на отри-
цателни водородни йони.

1. Вие сте записал да учите Инже-
нерна физика. Как се стекоха обсто-
ятелствата, че да Ви заинтригува 
точно това?

Да, като бакалавърът завърших спе-

циалност инженерна физика. Първо-
начално смятах да уча информатика, 
но в последния момент се разколебах. 
Може би една от причините е, че в 
училище (НПМГ) бях профил физика, 

Наука

Димитър Тодоров  - един 
физик в България

Автор: Яна Ненчева

Списание  “Българска наука”, брой 87 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Снимка 1. Снимка на Димитър Тодо-
ров пред все още незавършения то-
гава стеларатор Wendelstein 7-X, 
Грейфсвалд, Германия
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а другата е че физиката е нещо доста 
необятно и колкото повече научаваш 
за дадено нещо, толкова по-интересно 
ти става. За нещастие след като започ-
неш да се занимаваш с физика разби-
раш, че е толкова необятна наука, че 
нямаш време да разбереш всичко, кое-
то ти е интересно и трябва да се насо-
чиш към някакво тясно направление. 
Но все пак това е едно от хубавите 
неща. Колкото и да четеш, винаги има 
нещо ново, което да научиш.

2. Какъв беше момента, в който ос-
ъзнахте, че именно това искате да е 
вашето занимание? С какво смятате, 
че щяхте да се занимавате иначе?

Както казах, когато завърших гимна-
зия реших, че искам да продължа да 
се занимавам с физика. Тогава не съм 
мислил много напред, какво ще правя 
след като завърша (а може би трябва-
ше...). Иначе човек се занимава с това, с 
което го сблъска съдбата. Какво щеше 
да бъде, ако не бях избрал физиката не 
се знае. Програмирането е една опция, 
макар че от моя скромен опит на мен 
ми изглежда малко скучно, но може 
би просто в началото е така, а като на-
влезеш става интересно.

3. А как решихте да запишете док-
торантура?

Хаха, добър въпрос. Тук смятам да ци-
тирам една картинка в phdcomics.com 
за това, кои записват докторантура: 
“Foolish young people without a job” 
(„Глупави млади хора, без работа”).

4. Има много скептицизъм, когато се 
каже, че се занимаваш с наука тук 

в България. Много от завършили-
те още бакалавър се насочват към 
чужбина. Обмислял ли Сте да учите 
сходна специалност, но извън Бъл-
гария?

В България наука може да се прави. 
Да, трудно е, но не е невъзможно. Ина-
че мислил съм за чужбина, но никога 
сериозно. Все още не ми се напуска 
България. Но смятам, че това е дълга 
тема, така че ще спра дотук.

5. Какво смятате, че пречи на наука-
та в България, за да се развива така, 
както би ни се искало?

Финансовият въпрос е в голяма сте-
пен двигателния апарат на нещата. 
Дори да имаш добре оборудвана ла-
боратория, трудно се намират млади 
хора, които биха искали да се занима-
ват само заради това, че им интерес-
но. Някои заминават за чужбина по 
някакви програми и продължават да 
се занимават с наука, а други просто 
се насочват в друга насока, която е 
по-добре заплатена и по-малко време 
отнемаща. Защото, в науката не е като 
да си на фиксирано работно време и 
когато приключих да си ходиш. Тя из-
исква отдаденост.

6. С какво се занимава вашата лабо-
ратория?

Както споменах, съм част от „Групата 
по физика на плазмата и газовия раз-
ряд” във Физически факултет към СУ 
„Св. Климент Охридски”. И както под-
сказва името, тематиката ни е свър-
зана с газови разряди и плазма. Към 
момента дейността ни е в две направ-
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ления – теоретична и експериментал-
на работа.
Теоретичната е свързана с моделира-
не на отрицателни водородни йони 
за допълнително нагряване на тер-
моядрена плазма, разработени с ог-
лед на международния токамак ITER 
(BATMAN (BAvarian Test MAchine for 
Negative ions) и SPIDER (Source for 
the production of Ions of Deuterium 
Extracted from RFplasma – в превод 
на бълг. - източник на отрицателни 
деутериеви йони, извлечени от висо-
кочестотна плазма)), както и на ма-
тричния източник разработван в ла-
болаторията на групата ни.
Експерименталната е свързана с рабо-
та по матричен източник и оптимизи-
ране на дейността му.
(бел. на интервюиращия: ITER е меж-
дународен токамаков инженерно-из-
следователски проект, създаден с цел 
да докаже научната състоятелност и 
технологичната осъществимост на 
производствен (не експериментален) 
термоядрен реактор. Думата „тока-
мак“ идва от руския израз „ТОроидаль-
ная КАмера в МАгнитных Катушках“ и 
е експериментално устройство с торо-
идална форма, т.е. подобна на кравай 
форма, в което се създава и удържа ви-
сокотемпературна плазма. Главната 
цел на провежданите експерименти е 
да се постигне управляем термоядрен 
синтез, който е един от най-перспек-
тивните бъдещи енергийни източни-
ци.)

7. Това опасно занимание ли е ? На 
мен ми звучи страшно! Може ли да 
избухне например и вредно ли е за 
околните? Вие като занимаващ се в 
тази сфера застрашен ли Сте по ня-

какъв начин?
Самите източници на отрицателни во-
дородни йони са напълно безопасни. 
Единствената опасност се крие в из-
ползването на водород, защото както 
знаем при взаимодействие с кислород 
при определени условия е силно из-
бухлив газ. Но затова се взимат пред-
пазни мерки и досега не съм чувал да 
е имало инциденти.
Относно ITER и термоядрения синтез, 
това е процес на сливане на леки ядра 
( бел. на интервюиращия: Атомното 
ядро е центърът на атома, в който е 
съсредоточена основната му маса и 
неговата структура определя химиче-
ския елемент. То е съставено от един 
или повече протони и нула или повече 
неутрони.  Броят на протоните и неу-
троните в едно ядро са свързани - в ле-
ките ядра те са приблизително равни, 

Снимка 2. Димитър Тодоров в лабора-
торията по атомна и ядрена физика 
във Физическия факултет, СУ
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докато по-тежките ядра имат по-го-
лям брой неутрони. ), докато в същест-
вуващите атомни централи енергия 
се получава при делене на ядра. За да 
протече процеса на сливане (или т.нар. 
термоядрен синтез) е необходимо да 
приложим енергия отвън – чрез Джа-
улово нагряване, електромагнитни 
вълни и високо енергетични снопове 
от неутрални водородни/деутериеви 
атоми.
Ако образно казано дръпнем шалте-
ра, на който и да един от споменати 
източници на енергия реакцията мо-
ментално спира. Или казано по-успо-
кояващо - термоядреният синтез осъ-
ществяващ се в установките на Земята 
няма начин да стане неконтролиран. 
И другото е, че при него почти няма 
радиоактивен отпадък.

8. Разбрах, че сте бил на workshop 
във Варшава през студентските си 
години. Какви изследвания провеж-
дахте там?

Точно така. В четвърти курс, когато 
бях бакалавър имаше възможност да 
се отиде на студентски уъркшоп във 
Лабораторията по тежки йони към 
Варшавския университет (това беше 
първия уъркшоп, през следващите го-
дини се проведоха още два, ако не ме 
лъже паметта). На самия уъркшоп бя-
хме 7 човека от България, 8 от Испа-
ния и 3-ма от Полша.
Реално изследвания не сме провежда-
ли. По-скоро имахме възможност да 
се сблъскаме с това, какво е истински 
експеримент. Разделиха ни на няколко 
групи, като всяка имаше отделна зада-
ча. Аз бях в групата, която трябваше 
да прави гама-спектроскопия, имаше 

още групи за йонна оптика, теоретич-
на ядрена физика, измерване живота 
на възбудени нива и още няколко, за 
които в момента не се сещам.
Въпреки че експериментите бяха 
нещо не толкова сложно (нямаше да 
откриваме нищо ново), трябваше да 
направим всяка стъпка самостоятел-
но, е имахме си двама ръководителя, 
които да ни помагат. Иначе задачите 
които трябваше да направи нашата 
група включваше конструиране на 
мишената, настройване и калибри-
ране на детекторите и обработка на 
резултатите - всичко това ни отне 
две седмици работа по почти цял сле-
добед. Иначе си спомням, че в деня в 
който ни бяха заделили време на уско-
рителя се оказа, че нещо се беше по-
вредило. И не можеше да ни осигури 
необходимите йони, за които си бяхме 
сметнали мишената. Наложи се в по-
следния момент да се прави нова.

Снимка 3. Пред синхотрон-а в Лабола-
торията по тежки йони, Варшава по 
време на студентски workshop
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Снимка 4. Представяне на резулта-
тите от проведения експеримент, по 
време на workshop във Варшава

9. През 2014-та Сте бил на ESCAMPIG 
(http://www.escampig2014.org/
program.html), как Ви се стори об-
становката там? Какви да наблю-
денията Ви върху чуждестранните 
екипи, с които се срещнахте?

Ако трябва да бъда честен има конфе-
ренции и конференции. Тази беше от 
тези конференции, които не са от тол-
кова високо ниво. И за да не ме раз-
бере някой грешно – конференцията 
е доста голяма, посещава се от доста 
големи имена в сферата на физика на 
плазмата, но повечето резултати, кои-
то се представят са от съвсем текуща 
работа. Как да кажа…  някак си по-
скоро среда видиш, кой върху какво 
работи или да се запознаеш с някой, с 
който да обсъдите бъдеща съвместна 
работа. Специално на тази конферен-
ция имаше и много докторанти като 
мен. Това беше първата ми междуна-
родна конференция. Беше време за 
сверяване на часовника.
Следващите конференции, които имах 
възможността да посетя, вече бяха 

по-тясно свързани с моята тематика. 
Имах възможността да се запозная с 
много повече хора, както и да науча и 
разбера доста повече неща. 

Снимка 5. Пред постера по време на 
ESCAMPIG-2014 с колежка от Ка-
захстан

10. Бил сте и в Германия по лятно 
училище в Германия. Ще ни разка-
жете ли малко повече?

Това беше точно преди да започна 
магистратурата си. Беше лятно учи-
лище, организирано от Института по 
физика на плазмата Макс-Планк. Лят-
ното училище беше относно физика 
на плазмата съответно и се провежда-
ше в сградата на института, където се 
помещава и стеларатора Wendelstein 
7-X (установка за термоядрен синтез 
с магнитно удържане на плазмата, 
подобна на токамака, но с по-сложна 
конфигурация на магнитното поле).
Продължи една седмица, като всеки 
ден имахме лекции по различни тема-
тики – физика на плазмата, токамаци, 
стеларатори, числено моделиране на 
плазма, диагностика и т.н.. Училището 
беше много интересно и полезно. Лек-
торите бяха едни от водещите имена 
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във физика на плазмата, пък и имах 
възможността да обменя контакти с 
много колеги (също студенти) от най-
различни държави и да се запозная с 
работата им.
В края имахме и обиколка из инсти-
тута и видяхме процеса на строене 
на Wendelstein 7-X. Всъщност ни каза-
ха, че ние ще сме едни от последните 
хора, които ще го видят отвътре, за-
щото тъкмо предстоеше да монтират 
и последния модул от кожуха на сте-
ларатора.

Снимка 6. Димитър Тодоров, седнал в 
една от намотките на стеларатор 
изложен пред Института по физика 
на плазмата Макс-Планк, гр. Грейфс-
валд, Германия

11. А с какво се занимавате в момен-
та?

В момента основно се занимавам (кол-
ко успешно не знам) с писане на дисер-
тация, а отскоро и водя упражнения 
по физика в Техническия университет.

12. Разбрах, че Сте участвал в създа-
ването на проекта „Докторантски 
чай“. За какво става въпрос?

Първо силно е да го наречем проект и 
второ не съм участвал в неговото съз-
даване. То е по-скоро една идея, която 
на мен ми хареса и реших да се вклю-
ча, така че да помагам с каквото мога. 
Реално отскоро се занимавам по-ак-
тивно и почти веднага си намерих по-
мошници, на които много благодаря. 
Иначе „Докторантският чай” беше 
част от един проект на Физическия 
факултет за подпомагане на докто-
рантите. Идеята беше да се органи-
зират ежеседмично срещи, на които 
всеки да има възможност да предста-
ви, с какво се занимава, както и да се 
опознаем самите докторанти. Ако ви 
е интересно може да посетите страни-
цата на „Докторантския чай” (https://
phdtea.wordpress.com/) - там има мал-
ко повече информация, както и за 
предстоящите теми, за които ще се го-
вори на чая.

13. Това е доста идеалистично начи-
нание. Смятате ли, че ще продължи 
традицията си и след завършването 
на проекта?

Дори да е такова, много често наука-
та се движи от идеалисти (особено в 
България), така че мисля че ако има 
достатъчно упорити хора, нещата ще 
продължават не само да се случват, но 
и да стават по-добри. А иначе от нача-
лото на година чая бих казал, че върви 
много добре и то донякъде заслугите 
са твои (бел. на интервюиращия: об-
ръща се към мен, тъй като сме колеги 
от университета и от скоро помагам 
в организирането на „Докторантския 
чай” ). 

14. Какви са бъдещите Ви творче-
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ски планове така да се каже?

Творческият ми план е да седна и да 
си напиша дисертацията в близките 
два-три месеца. А за по-далечното бъ-
деще… има време, напоследък съм на 
максимата живей за момента.

15. Как Ви промениха годините в 
университета? Промениха ли миро-
гледа Ви?

Не бих казал, че годините в универси-
те са ме променили. Относно мирогле-
да, той се промени. Доста неща осъз-
нах, че не са така както съм си мислил. 
Но по-добре да не говорим за тях, за-
щото някои са песимистични, а все 
пак трябва да сме оптимисти.

16. Какво Ви дава работата? Как Ви 
вдъхновява?

Хаха, на този етап я разглеждам като 
хоби, което за щастие не ти бърка в 
джоба, а само ти отнема от времето. 
Макар че ако трябва да бъдем искрени 
в доста голяма степен нямаш фикси-
рано работно време и си имаш своята 
свобода, така че просто от теб си зави-
си как ще си направиш програмата.

17. Как си почива един учен след 
дългия работен ден?

Не мисля, че в края на работния ден 
учения и обикновения човек се разли-
чават. А специално за мен формулата 
е среща с добри приятели и студена 
бира. Винаги работи. Е, в зависимост 
от деня дозировката е различна. Така 
че наздраве!

Снимка 7. „Всяка конференция си има и 
официална вечеря, а понякога върви и 
със забавления”. 
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Списанието „Българска нау-
ка“ организира конкурс за 
селфи с научно колие. По-
кажете как носите колие 
закупено от магазина на БГ 

Наука.
Всички снимки трябва да бъдат из-
пратени под формата на коментар във 
Facebook поста в страницата на БГ На-
ука.

Тази снимка, която събере най-много 
харесвания ще бъде печеливша, а ав-
торът й ще спечели колие по избор.

http://url.nauka.bg/konkurs

Победител е Яна Димитрова с 66 
Like. 
Благодарим на всички участници.

Наука

Виж кой е победителя 
в конкурса за селфи с 
научно колие

Автор: Наука.бг

Списание  “Българска наука”, брой 87 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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Предлагаме на вниманието ви 
списък с безплатни източ-
ници на знание, които пред-
лагат всякакъв тип инфор-

мация – от исторически документи до 
красиви постери, които да поставите 
на стената си. 

1. Милиони научни статии са дос-
тъпни онлайн чрез Sci-Hub 
Уебсайтът Sci-Hub е дело на невроло-
га Александра Елбакян, която е нещо 
като Робин Худ в науката. Сайтът оси-
гурява безплатен достъп до всички 
статии, публикувани от големите из-
датели, като Elsevier и Springer, които 
очакват да заплатите по 40 долара за 
всяка статия, която искате да прегле-
дате. 
Затова, ако искате да получите достъп 
до определена научна публикация, 

Наука

7 страхотни научни 
източника, до които 
имаме безплатен достъп

Автор: Росица Ташкова 
Източник: http://www.sciencealert.com/

Списание  “Българска наука”, брой 87 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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първо проверете в Sci-Hub. Сайтът 
може и да не съществува още дълго, 
затова се възползвайте, докато все 
още е възможно. 
- http://sci-hub.io

2. Над 16 000 страници от проучва-
нията на Дарвин за еволюцията 
В чест на 155-тата годишнина от изда-
ването на „За произхода на видовете” 
от Чарлз Дарвин, са публикувани - он-
лайн и достъпни за всички - 16 000 ви-
сококачествени изображения от него-
вите проучвания върху еволюцията. 
Дигитализирането на повече от поло-
вината ръкописи на Дарвин е отнело 7 
години на Американския музей по ес-
тествена история. През цялото време 
се добавят все повече от тях. 
От музея твърдят, че документите 
„покриват 25-годишния период, през 
който Дарвин се убеждавал в еволю-
цията; открил естествения отбор; дал 
обяснение на адаптацията, развитие-
то на видовете и разклоняването на 
дървото на живота и написал „За про-
изхода на видовете”.” Можете да полу-
чите достъп до тях тук. 
- http://www.amnh.org/our-research/
darwin-manuscripts-project

3. Всички лекции по физика на Ри-
чард Фейнман 
Ричард Фейман е бил нещо като рокз-
везда в света на физиката, а лекциите 
му в Калифорнийския технологичен 
институт, през 60-те години, са били 
легендарни. Въпреки че записи на 
тези лекции могат да бъдат намере-
ни в YouTube, в продължение на дълги 
години най-добрият източник е била 
поредицата от три томаThe Feynman 
Lectures. За щастие, тя вече е достъпна 

безплатно онлайн в уебсайта Feynman 
Lectures.

4. Невероятни снимки с висока ре-
золюция от мисиите Аполо са дос-
тъпни за сваляне във Flickr 
Вероятно си мислите, че и преди сте 
виждали снимки от стъпването на чо-
века на Луната, но не сте видели нищо 
от това велико събитие, докато не 
разгледате тези възхитителни фото-
графии. Наскоро НАСА публикува във 
Flickr 9200 изображения с висока ре-
золюция от архива на проекта Аполо. 
Те са заснемани по време на всяка ми-
сия до Луната, осъществена от човек 
– на отиване и връщане.

5. Документалните филми на NOVA 
Science Now може да бъдат гледани 
безплатно онлайн 
Искате ли да надникнете в мозъка на 
Айнщайн и да разберете как да пови-
шите капацитета на паметта си? Или 
да видите невероятни машини за че-
тене на мисли? Каналът за докумен-
тални филми NOVA Science Now дава 
безплатен достъп до селекция от фи-
лмите си, която можете да гледате он-
лайн тук. 

http://www.sciencealert.com/all-of-richard-feynmans-physics-lectures-are-now-available-free-online
http://www.feynmanlectures.caltech.edu/
http://www.feynmanlectures.caltech.edu/
http://www.feynmanlectures.caltech.edu/
https://www.flickr.com/photos/projectapolloarchive/albums
http://www.pbs.org/video/2304532333/
http://www.pbs.org/video/2304532333/
http://www.pbs.org/video/2303503361/
http://www.pbs.org/video/2303503361/
http://www.pbs.org/show/nova-science-now/
http://www.pbs.org/show/nova-science-now/
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6. Хиляди документи на Айнщан
През 2014 Принстънският универси-
тет започна проекта Digital Einstein 
Papers – сайт със свободен достъп до 
обширното писмено наследство на 
Алберт Айнщайн – около 80 000 доку-
мента. 
В проекта са включени всякакъв тип 
писма, статии, пощенски картички, 
тетрадки и дневници - от младежките 
години на Айнщайн, до края на живо-
та му. При смъртта на Айнщайн през 
1955, те са останали в Принстън и из 
други архиви, тавани и кутии от обув-
ки, разпръснати по света. Щастливи 
сме, че имаме толкова лесен достъп до 
тях днес. 

7. НАСА дава безплатен достъп до 
файлове с висока резолюция на не-
вероятните си постери, посветени 
на „космическия туризъм”
Достъпна е цялата колекция от по-
стери, посветени на космическия ту-
ризъм на НАСА, наречена „Visions of 
the Future“, която включва сцени на 
туристи, летящи с балон под лилаво-
то сияние на Юпитер и разхождащи 
се през обширни подземни аквариуми 
на неговата луна Europa. 
Те не се ограничават с нашата Слън-
чева система, но предлагат и екзопла-
нетна колекция. Постерите може да 
изглеждат като картини от фантасти-
чен роман, но дизайнерите на Лабора-
торията за реактивно движение към 
НАСА са базирали всичко, което виж-
дате, на истинската наука.

http://www.alberteinstein.info/manuscripts.html
http://www.alberteinstein.info/manuscripts.html
http://www.jpl.nasa.gov/visions-of-the-future/
http://www.jpl.nasa.gov/visions-of-the-future/
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Само 28% от изследователи-
те в науката, технологиите, 
инженерството и математи-
ката са жени. Този процент 
е изключително нисък и 

дори тревожен. Големи таланти биват 
пропилявани, тъй като жените често 
са обезкуражавани да градят кариера 
в науката или да учат в университета 
дисциплини, свързани с нея.
Медиите определено са изиграли роля 
за изобразяването на учения като по-

беляло старче, затова ние ви предла-
гаме списък с невероятни жени-учени 
от нашето време. Списъкът определе-
но не е пълен, но вярваме, че е пред-
ставителен за всяка от научните дис-
циплини. 

Италианският физик д-р Джианоти е 
една от движещите сили зад открива-
нето на Хигс бозона в ЦЕРН, което тя 

Наука

Девет забележителни 
жени в науката и 
технологиите

Автор: Росица Ташкова 
Източник: http://www.iflscience.com

Списание  “Българска наука”, брой 87 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Фабиола Джианоти Маргарет Хамилтън
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провъзгласи през юли, 2012. Сега тя 
е генерален директор на ЦЕРН, наче-
ло на персонал от 2 513 души и 12 000 
други инженери от 608 университета 
и научни института от цял свят.

Маргарет Хамилтън е компютърен 
специалист, отговорен за написване-
то на бордния код, който позволил на 
мисиите Аполо да се приземят на Лу-
ната. Тя е публикувала над 130 статии, 
доклади и бюлетини за шестте глав-
ни програми и 60 проекта, в които е 
участвала през кариерата си.

Ада Йонат

Професор Йонат е отговорна за от-
криването на атомната структура на 
рибозомата, за което е наградена с 
Нобелова награда за химия през 2009. 
Рибозомите са сложни молекулни ма-
шини, които синтезират белтъци чрез 
свързване на аминокиселини една с 
друга и са основна част от клетките.

Шърли Ан Джаксън

Доктор Шърли Ан Джаксън е амери-
кански физик и първата американка 
с африкански произход, която е защи-
тила докторат в Масачузецкия техно-
логичен институт. По време на зна-
менитата си кариера, тя работи като 
председател на Комисията за ядрено 
регулиране на САЩ, а и сега е 18-тия 
президент на Политехническия ин-
ститут Ранселар. 

Саманта Кристофорети

Капитан Кристофорети е италиански 
астронавт, пилот на Военновъздуш-
ните сили и инженер. Тя е пътувала 
до Международната космическа стан-
ция, като представител на Европей-
ската космическа агенция 2014/2015 
и държи рекорда за най-дълъг полет в 
Космоса на жена, както и за най-дълъг 
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непрекъснат полет в Космоса на евро-
пейски астронавт (199 дена, 16 часа и 
42 минути).

Джаки Инг

Професор Инг е настоящият изпъл-
нителен директор на Института по 
биоинженеринг и нанотехнологии в 
Сингапур. Тя е един от най-младите 
професори на Масачузецкия техноло-
гичен институт, като е станала такъв 
през 2001 – само на 35 години. Нейни-
те проучвания са фокусирани върху 
синтезата на иновативни нанострук-
тури за приложение в биомедицина-
та и катализата и е автор на над 330 
статии.

Мариам Мирзакхани

Професор Мирзакхани е първата жена, 
която печели Медал на Филдс – най-

високото отличие, което един матема-
тик може да получи. Тя е наградена за 
изключителния си принос към разби-
рането за динамиката и геометрията 
на Римановите повърхнини – специа-
лен клас извити повърхнини, използ-
вани във физиката и математиката. 

Елизабет Блекбърн

Професор Блекбърн е настоящият 
президент на института за биологич-
ни изследвания Салк и е наградена с 
Нобелова награда за физиология или 
медицина през 2009 за нейното про-
учване върху теломерите – структу-
рите, които се разполагат в краищата 
на хромозомите и предпазват гене-
тичния материал.
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Джоан Лиу

Доктор Лиу е канадски лекар и меж-
дународен президент на Лекари без 
граници. Нейният екип първи се от-
зова при епидемията от Ебола в Гви-
нея. Смята се, че нейната навременна 
реакция и натискът, който е оказала 
на световните лидери и властите, от-
говорни за общественото здраве, са 
били ключов фактор за ограничаване 
на вируса.
  

Всяка седмица нови продукти

Уникален дизайн и без аналог в България

След поръчка е при вас за по-малко от 72 
часа.

100% медицинска стомана и 
професионална изработка

БГ НАУКА МАГАЗИН
http://nauka.bg/products
Поръчай и помогни на науката в България.

БИЖУТА + ХИМИЯ+ 

МОЛЕКУЛИ+ МЕДИЦИНСКА  

СТОМАНА + ИЗРАБОТЕНИ В 

 
 

 
 

КОЛИЕТА ОТ МЕДИЦИНСКА 
СТОМАНА С ФОРМАТНА 

НА СЕРОТОНИН, КОФЕИН, 
ДОПАМИН, АТОМ, ШОКОЛАД 

(ТЕОБРОМИН), ЧЕРВЕНО 
ВИНО И ДР.

http://nauka.bg/taxonomy/term/1304
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В епоха, в която науката и 
техниката са се развивали 
с огромна скорост поради 
индустриалната револю-
ция, ролята на мъжете и 

жените продължава да бъде строго 
определена. Жените често си оставали 
у дома, за да се занимават с домакин-
ството, докато господата от средната 
класа можели да се отдадат на науката, 
математиката и инженерството, кои-
то били запазена територия на бога-
ташите. И все пак някои жени успели 
да разрушат общоприетия модел, доп-
ринасяйки значително за развитието 
на различни научни дисциплини. 

Мери Анинг (1799-1847)
Близо до град Лайм Реджис в Англия, 
семейство Анинг развивали бизнес, 
като събирали и продавали фосили. 
Дъщеря им Мери израснала, събирай-

ки фосили, преди съществуването на 
думата „динозавър”. През 1812 брат й 
открил първия цял череп на ихтиоза-
вър, а по-късно Мери извадила целия 
скелет.
Когато баща й починал, тя продължи-
ла семейния бизнес. Мери се превър-
нала в експерт по фосили и геология. 
Много от най-изтъкнатите геолози ис-

Наука

Велики жени учени от 
Викторианската ера
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кали тя да ги придружава при посеще-
нията им в Лайм Реджис, за да се учат 
от нея. На нея се приписва открива-
нето на първия плезиозавър, първия 
изкопаем птерозавър, който някога е 
намиран извън Германия. Тя е първа-
та, която предполага, че това, което са 
наричали „безоарови камъни“, всъщ-
ност са били изкопаеми изпражнения 
на ихтиозаври и плезиозаври. 
Въпреки нейните невероятни научни 
записки и световноизвестни находки, 
тя остава извън научната общност. 
Макар и един от най-изтъкнатите екс-
перти по палеонтология, именно по-
заможните господа, на които тя про-
давала вкаменелостите, били тези, 
които получавали признание за на-
ходките, а не тя.

Ада Лъвлейс (1815-1852)

Родена с името Ада Гордън, тя всъщ-
ност е единствената законна дъщеря 
на поета лорд Байрон, който напуснал 
майката на Ада, когато тя била само 
на един месец. Тази горчивина била 
от части причината майката на Ада да 
насърчи в нея любов към науката, ма-
тематиката и логиката, с надежда, че 
тя няма да се занимава с изкуствата. 
Като дете, тя изобретявала причудли-
ви летящи машини и изучавала ди-
аграмите на машини, изработени по 
време на индустриалната революция. 
Тя ще се превърне в Лъвлейс, когато 
се омъжва за Уилям Кинг, който след 
това бил направен граф Лъвлейс. Ада 
се запознава с Чарлз Бабидж и двама-
та стават добри приятели.
През 1837 Бабидж показва на Лъвлейс 
плановете си за това, което той нари-
ча „Аналитична машина“, която се счи-
та за най-ранния пример за компю-
тър, а Лъвлейс била очарована. Когато 
работела върху статия за машината, 
Лъвлейс добавя метод за използване 
на машината, който изчислява чис-
лата на Бернули. Днес той се счита за 
първата компютърна програма, което 
прави Ловлейс първият в света ком-
пютърен програмист. По-късно мето-
дът вдъхновява друг компютърен ге-
ний: Алън Тюринг.

Беатрикс Потър (1866-1943)
Лесно е да си представим откъде Бе-
атрикс Потър е почерпила вдъхнове-
ние, за да напише „Зайчето Питър”, 
като погледнем идиличните хълмове 
и долини в Северна Англия, сред кои-
то е живяла. Вероятно тези пейзажи 
са породили в нея и една друга нейна 
страст: ботаниката. Потър рисувала 
красиви илюстрации на растения, но 

Портрет на Ада Лъвлейс, свиреща 
на пиано, направен от Хенри Фи-
липс през 1852 г.
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интересът й към тях не бил повърх-
ностен и впоследствие се фокусирал 
върху микологията.
Тя била очарована от начина, по който 

гъбите се възпроизвеждат и развила 
теория за тяхното поникване. Въпреки 
нарастващите си познания в областта 
и експериментите, които тя провежда, 
методите на Потър били отхвърлени 
от директора на Кралската ботани-
ческа градина, заради нейния пол и 
аматьорски статут. Въпреки това, тя 
настояла, като написала първата си и 
единствена научна статия и я предос-
тавила на Линеевското общество, ма-
кар че се наложило да бъде предста-
вена от приятеля й Джордж Маси, тъй 
като не било позволено на жени да 
присъстват на докладите. През 1997 
Линеевското общество се извини за 
сексизма, който са проявили.

Hygrophorus puniceus, илюстрация на 
Беатрикс. Credit: Armitt Museum and 
Library.

В статията, тя описва своите експери-
менти по отглеждане на гъби и доку-
ментиране на техния жизнен цикъл, 
плодни тела и базидиоспори. Тя била 
помолена да продължи работата си по 
темата, но скоро се прочула с книгите 
си за деца и едва десетилетия по-къс-
но, нейните наблюдения за спорите на 
гъбите били потвърдени от други уче-
ни. Смята се, че тя е един от първите 
хора, които предположили, че лишеи-
те представляват мутуалистично вза-
имодействие между гъби и водорасли. 
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През 2015 са публикувани над 1 
милион статии в областта на 
биологичните науки – повече 

от всякога и отразяващи огромния 
прогрес в тази област. Но все по-голе-
мият брой оттеглени статии, доведо-
ха до широко разпространеното схва-
щане, че резултатите, които учените 
публикуват, все по-често са невъзпро-
изводими. Оттеглянето на 64 статии 
през август миналата година от един 
от най-големите световни академич-
ни издатели - Springer, накара научния 
свят да потръпне. Друг пример е отте-
глянето през 2010 г. на многократно 
цитирания доклад, публикуван в The 
Lancet през 1998 г., според който има 
връзка между ваксините и аутизма.
Не съществуват качествени проучва-
ния за оценка на количеството невъз-
производими изследвания, но онлайн 
достъпът до публикуваните резулта-

ти позволява по-голям контрол. Ре-
цензираните публикации са от много 
голямо значение за напредъка в ме-
дицината, така че опасенията относно 
тяхната точност трябва да се взимат 
на сериозно.
Причините за невъзпроизводимостта 
на изследванията много по-често се 
дължат на грешка, отколкото на из-
мама. Тези причини попадат в три ос-
новни категории. Първата включва 
недостатъци в начина, по който изсле-

Наука

Как да предотвратим 
публикуването на „лоша 
наука”

Автор: Росица Ташкова 
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дователите провеждат и анализират 
своите проучвания, както и проблеми 
в областта на дизайна на експеримен-
та и статистическия анализ. Втората 
включва различни стимули - напре-
дък в кариерата, безвъзмездно фи-
нансиране и възможни финансови 
конфликти на интереси, които могат 
да изкушат изследователите да нару-
шат добрата научна практика.
Трета причина, по-рядко обсъждана, 
е свързана с това как статиите се пре-
глеждат и приемат за публикуване. 
Научните издания са основният ин-
струмент за разпространяване на на-
уката, но въпреки това все още не се 
полагат достатъчно активни усилия, 
за да се прецени как най-добре да се 
представят резултатите от изследва-
нията.
Научните списания могат да направят 
повече, за да се осигури валидност-
та на статиите, които те публикуват. 
Например, време е да се помисли за 
прекратяване на традицията списани-
ята да пазят рецензентите анонимни. 
Анонимността може да защити рецен-
зентите от репресивни мерки, пред-
приети от недоволни автори, но може 
и да насърчава писането на егоистич-
ни или повърхностни рецензии.
С няколко изключения, списанията 
не публикуват коментарите на рецен-
зентите, нито отговорите на редакто-
рите или авторите. Тези съобщения 
би трябвало да се публикуват, като 
след това може да се използват за не-
зависими изследвания на качеството 
на партньорската проверка.
В областта на физиката е прието про-
учването да се публикува онлайн пре-
ди да е рецензирано, като това се въз-
приема все по-широко и в областта на 

биологичните науки. Уебсайтът The 
F1000Research публикува статиите 
онлайн и след това се стреми да полу-
чи оценки от комисия от рецензенти 
и/или по-широката научна общност. 
Сайтът също така насърчава публи-
куването на потвърдителни изслед-
вания, които са от жизненоважно 
значение за научния прогрес, но пред-
ставляват по-малък интерес за списа-
нията и съответно за учените.
По-голямата част от учените провеж-
дат изследванията си по правилния 
начин; малка част не го правят. Пред-
приемайки стъпки като тези, описани 
по-горе, за да се подобри процесът на 
публикуване, ние можем да гаранти-
раме, че изследванията ни ще устоят 
на изпитанието на времето.
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Европа се нуждае от по-дина-
мична икономика и бързо 
растящи иновативни ком-
пании като Google, Apple, 
Facebook и Amazon, ако иска 

да преодолее изоставането на произ-
водителността си, спрямо САЩ, спо-
ред доклад, изготвен от Европейската 
комисия.
Научните изследвания и иновациите 
са в основата на икономическия про-
грес. Въпреки това, докладът показва, 

че ЕС все още се нуждае от засилване 
на ролята на науката, научните изслед-
вания и иновациите, за да допринасят 
за икономическия растеж и създава-
нето на висококачествени работни 
места чрез мулти-факторна произво-
дителност - производителността, коя-
то не идва от труда или капитала, а се 
задвижва от научноизследователска 
и развойна дейност (R&D), иноваци-
ите и информационните и комуника-
ционни технологии (ИКТ). Според до-
клада „Science Research and Innovation 
performance of the EU ”, по отношение 
на тези дейности икономиката на ЕС е 
след тези на САЩ и Южна Корея.
Докладът е съставен от политически 
анализатори и икономисти от Генерал-
ната дирекция за научни изследвания 
и иновации на Европейската комисия, 
която е събрала данни от източници 
като Службата за изследвания на ЕС, 

Наука
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Google, Apple, Facebook и 
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Съвместния изследователски център, 
Евростат, EVCA и Организацията за 
икономическо сътрудничество и раз-
витие, за да се изгради една картина 
на научните изследвания и иновации-
те в Европа и техните силни и слаби 
страни. 
Най-важната констатация е, че ЕС ос-
тава заключен в сектори като автомо-
билостроенето, а делът на високотех-
нологичното производство, като това 
на фармацевтични продукти, ИКТ и 
биотехнологии, е по-нисък от този на 
САЩ и много по-нисък, отколкото в 
Южна Корея.
Въпреки, че тук са много от най-до-
брите университети в света, Европа 
има по-малко бързо растящи инова-
тивни частни компании с глобален об-
хват, отколкото в САЩ или Китай. Та-
кива фирми са от решаващо значение 
при превръщането на икономиката на 
ЕС в по-високотехнологична и по-про-
дуктивна. 
Част от проблема е, че ЕС не инвести-
ра достатъчно в основните двигатели 
на иновациите, въпреки че е постиг-
нат напредък. От началото на финан-
совата криза през 2007 г. и следващи-
те години на стагнация, ЕС е увеличил 
размера на парите, които влага в на-
учноизследователска и развойна дей-
ност до над 2% от БВП, но това остава 
под целта от 3%.
Макар и най-големият източник на 
научни публикации в целия свят, ЕС 
не винаги произвежда най-добрата 
наука, се казва в доклада. 
Освен това, бизнес средата в ЕС би 
могла да бъде и по-привлекателна за 
иновациите. Част от проблема е, че не 
само съществува далеч по-малко рис-
ков капитал в Европа, но фондовете за 

рисков капитал не разполагат с маща-
ба или обхвата, необходими за растеж 
на фирмите от ранен етап, до межди-
нен и от него до превръщането им в 
глобални играчи.
По отношение на лекотата, с която се 
развива бизнес, докладът показва, че 
Европа изостава от САЩ и Южна Ко-
рея. ЕС се опитва да разреши този про-
блем чрез програма за оптимизиране 
на регулациите - REFIT.
И накрая, за да получат достъп до 
по-широк набор от знания и умения, 
европейските компании трябва да 
погледнат по-далеч - към сътрудни-
чество извън ЕС, се казва в доклада.
Китай се утвърждава все повече по 
отношение на R&D. От 2000 г. той е 
увеличил разходите си за R&D четири 
пъти - от под 5% през 2000 г. до около 
20% през 2013 г., променяйки глобал-
ния пейзаж напълно. 
По отношение на дела на патенти, 
произтичащи от международни съ-
трудничества, между 2000 г. и 2013 г. 
САЩ са изпреварили ЕС, въпреки че и 
в двата региона се наблюдава увели-
чаване на броя на тези споразумения 
в рамките на същия период. 
Въпреки че Китай се превърна в клю-
чов партньор на ЕС, САЩ изглежда се 
възползва повече от възможностите, 
които идват от сътрудничеството с 
тази развиваща се икономика, се каз-
ва в доклада.
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Във Фукушима е в ход дъл-
га, тежка борба за връща-
не към нормалния живот. 
Докато работниците по-
чистват замърсените земи 

около печалния реактор, евакуирани-
те се питат дали да се върнат обратно 
по домовете си, запечатани след ава-
рията преди 5 години. Самата елек-
троцентрала остава опасна зона след 
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бедствието, като работниците са едва 
в началото на сложната, рискована ра-
бота по локализиране на разтопено-
то гориво и откриването на начин за 
премахването му.
Земетресението с магнитуд 9 по ска-
лата на Рихтер, което разтърси Севе-
роизточна Япония на 11 март 2011 г. и 
40-метровото цунами, което последва, 
доведоха до смъртта на 15 893 души, 
а 2 572 са обявени за изчезнали. Уни-
щожени са 127 290 сгради и са нане-
сени щети на над един милион други. 
То причини и аварията на АЕЦ Фуку-
шима I и евакуацията на 150 000 души 
в радиус от 20 километра от атомната 
централа, както и в районите, които 
най-силно са пострадали от земетре-
сението.
Сега, „ядрените бежанци“ са изпра-
вени пред дилема: Колко радиация 
в бившите им домове е безопасна? С 
херкулесови усилия, властите досега 
са събрали около 9 милиона кубиче-
ски метра замърсена почва и листа и 
са измили сградите и пътищата, с цел 
намаляване на излагането на ради-
ация при престой на открито до 0,23 

микросиверта на час. През септември 
миналата година, правителството за-
почна да отменя изцяло или частично 
заповедите за евакуация за седемте 
общини в рамките на 20 км от цен-
тралата. С напредването на работата, 
властите очакват, че на 70% от еваку-
ираните ще им бъде позволено да се 
завърнат у дома до пролетта на 2017.
Но евакуираните са разкъсани от въ-
проси за безопасността и компенсаци-
ите, които трябва да получат. Мнози-
на твърдят, че са били принудени да 
се приберат у дома, въпреки че нивата 
на излагане на радиация според тях 
все още са твърде високи. „Нямаше об-
разование по отношение на радиация-
та“ - казва Кацунобу Сакураи - кметът 
на Минамисома, където 14 000 души 
бяха евакуирани след инцидента. „За 
много хора е трудно да вземат реше-
нието да се върнат, без да знаят как-
во означават тези равнища на радиа-
ция и дали са безопасни“ - казва той. 
Някои граждански групи съдят пра-
вителство и Токийската електриче-
ска компания (TEPCO), собственик на 
централата Фукушима, за плановете 
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им да прекратят плащанията на ком-
пенсации за тези, които избират да не 
се върнат у дома. Силно замърсените 
райони в близост до ядрената центра-
ла ще останат недостъпни за неопре-
делено време.
Условията в централата са „много ста-
билни“, според мениджъра ѝ Акира 
Оно, който наскоро заяви това пред 
репортери. Радиоактивността от яд-
реното гориво е спаднала значително 
за последните 5 години, казва той. Но 
почистването е възпрепятствано от 
това, че не се знае къде точно се нами-
ра ядреното гориво. Миналата година 
мениджърите се съгласиха да изведат 
от експлоатация обекта за следващи-
те 30 до 40 години. Премахването на 
разтопените маси ядрено гориво и 
разрушаването на четири реакторни 
зали на завода може да струва 9 ми-
лиарда долара. TEPCO възнамерява 
да започне премахването на ядрените 
отпадъци от реакторите през 2021.

Едно голямо препятствие бе отстра-
нено през декември 2014, когато са 
премахнати последните от общо 1535 
горивни пръта, съхранявани в басей-
ните за изразходвано ядрено гориво 
на четвърти блок. Някои се страхува-
ха, че е възможно охлаждащата вода да 
се е оттекла от басейна и да е оставила 
горивото изложено на въздуха, което 
да е довело до прегряване по време на 
инцидента. Но това не се е случило.
Според Оно, най-голямото предизви-
кателство в момента е замърсената 
вода. Непрекъснато се излива охлаж-
даща вода върху стопените активни 
зони на блокове 1, 2 и 3, за да се запа-
зи горивото от прегряване и нова ава-
рия. Водата изтича в мазетата на сгра-
дите на електроцентралата, където 
се смесва с подпочвените води. За да 
намали количеството на замърсените 
води, просмукващи в океана, TEPCO я 
събира и съхранява в 10-метрови сто-
манени резервоари. Сега те са запъл-

Стоманените резервоари за съхранение на радиоактивната вода.
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нили почти пространство наоколо и 
съдържат 750 000 тона вода. Прави-
телството оценява експериментални 
техники за пречистване на водата от 
главния радиоизотоп - тритий. Оно 
казва, че е крайно необходимо да се 
намери решение, преди да е свършило 
мястото за повече резервоари.
 TEPCO са намерили начини за от-
клоняване на подпочвените води от 
обекта, намалявайки инфилтрация-
та с около 150 тона на ден. Сега са на 
път да се справят и с останалата част. 
Взаимствайки техника за изграждане 
на временни подземни бариери при 
строежите на тунели, изпълнител на 
поръчката е прокарал 1500 тръби 30 
метра надолу към основната скала, 
създавайки нещо подобно на подзем-
на ограда, опасваща четирите реак-

тора. Солев разтвор, охладен до -30°С, 
циркулиращ в тръбите, ще замразява 
почвата между тръбите; замръзнала-
та стена би трябвало да държи под-
почвените води навън и замърсената 
вода вътре.
Най-трудната задача е отстраняването 
на остатъците от горивото. Моделите 
и анализите на TEPCO показват, че по-
голямата част или дори цялото гори-
во в реактора на блок 1 се е разтопило, 
прогорило е корпуса на реактора, пад-
нало е на дъното на задържащия съд 
и вероятно е разяло бетонната основа. 
Блокове 2 и 3 са пострадали частично, 
а част от гориво може да е останало в 
активните зони.
В опита си да потвърди местоположе-
нието и състоянието на разтопеното 
гориво, Международният изследо-
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вателски институт за извеждане от 
експлоатация на ядрени мощности 
(IRID), създаден от TEPCO и други, е 
изследвал вътрешността на реакто-
рите с мюони. Братовчеди на електро-
на, мюоните се генерират с трилиони 
всяка минута, когато космическите 
лъчи достигат горните слоеве на ат-
мосферата. Те се абсорбират или раз-
пръсват, със скорост, която зависи от 
плътността на даден материал. Тъй 
като уранът е по-плътен от стоманата 
и бетона, с помощта на изображения-
та, получени чрез мюоните, може да се 
локализират останките от горивото.
През февруари 2015 г., екип от КЕК 
(High Energy Accelerator Research 
Organization) в Цукуба достави два 
мюонни детектора с размерите на 
ван, които TEPCO постави в близост 
до реактора на блок 1 на нивото на зе-
мята. След месец на събиране на мюо-
ни, детекторите потвърдиха, че не е 
останало гориво в ядрото. Тъй като те 
са разположени на нивото на земята, 
устройствата не дават информация 
за мазетата на сградата на реактора 
и не е станало ясно къде е горивото и 
в какво състояние. TEPCO планира да 
използва роботи, които да съставят 
карта на местоположението на оста-
тъците от горивото, така че да може 
да се разработи стратегия за премах-
ването му.
Вторият екип е разработил детекто-
ри, които наблюдават мюоните пре-
ди и след като преминат през даден 
обект, обещавайки по-точна картина 
на вътрешността на реактора. За Фу-
кушима, учените от Националната ла-
боратория Лос Аламос в Ню Мексико и 
Тошиба са изградили огромни детек-
тори, които са имали намерение да по-

ставят извън блок 2. Изпълнението на 
това е отложено, защото TEPCO са ре-
шили първо да изпратят робот в съда 
за задържане. 
Докато властите се борят да се почис-
ти площадката и да се върнат жите-
лите, някои местни са решили сами да 
се опитат да си осигурят безопасност. 
През 2014 г. група от предприемчиви 
гимназисти в град Фукушима, извън 
зоната на евакуация, са стартирали 
международен проект по радиацион-
на дозиметрия. Около 216 ученици и 
учители от шест училища в префек-
тура Фукушима, шест други места в 
Япония, четири във Франция, осем от 
Полша, както и две в Беларус, носели 
дозиметри в продължение на 2 седми-
ци, като същевременно поддържали 
подробни дневници за местонахожде-
нието си и какво са правели. „Исках да 
знам колко висока е дозата ми на екс-
позиция и да я сравня с тази на хората, 
живеещи на други места“ - обяснява 
Харука Онодера, член на Научен клуб 
към гимназията във Фукушима, който 
замислил проекта. Учениците публи-
кували своите открития през ноември 
миналата година в списанието Journal 
of Radiological Protection. Тяхното за-
ключение е: „Учениците във Фукуши-
ма не са изложени на значително по-
високи нива на радиация“, отколкото 
тези, които живеят на друго място, 
казва Онодера.
Това може би е добра новина за жи-
телите на града Фукушима, но слаба 
утеха за разселените хора, които сто-
ят пред перспективата да се върнат 
вкъщи, близо до разрушената ядрена-
та централа.
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Изследователка от Ру-
сия е направила пове-
че от 48 милиона ста-
тии - почти всяка една 
рецензирана и пуб-

ликувана статия на света - свободно 
достъпни онлайн. Сега тя отказва да 
свали сайта, въпреки съдебно разпо-
реждане и дело, заведено от Elsevier 
- един от най-големите световни из-
датели. 
За тези от вас, които все още не го из-
ползват, въпросният сайт е Sci-Hub 
- нещо като Pirate Bay в света на на-
уката. Той е създаден през 2011 г. от 
невролога Александра Елбакян, коя-
то е била разочарована, че не може 
да си позволи да осъществи достъп 
до статиите, необходими за нейното 
изследване. Оттогава сайтът се из-
ползва масово със стотици хиляди 
изтеглени документа дневно. Но в 
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края на миналата година, Ню Йорк-
ският окръжен съд е наредил сайтът 
да бъде свален - нареждане, с което 
Елбакян е решила да се бори, като 
предизвика дебат за това чие прите-
жание е науката.
„Заплащане от 32 долара е лудост, 
когато трябва да прегледате или про-
четете десетки или стотици статии, за 
да проведете проучването си“ – каза 
Елбакян пред Torrent Freak миналата 
година.“ Всеки трябва да има достъп 
до знания, независимо от дохода или 
принадлежността си. И това е абсо-
лютно законно.“
Абонаментите за списанията са ста-
нали толкова скъпи, че водещи уни-
верситети, като Харвард и Корнел 
признават, че не могат вече да си ги 
позволят. Изследователите също де-
монстрираха своята позиция, като 15 
000 учени се заканиха да бойкотират 

Elsevier, заради изключително висо-
ките такси. 
Не ни разбирайте погрешно, изда-
телите също са допринесли за раз-
витието на науката - те насърчават 
по-добрите изследвания, благода-
рение на партньорските проверки, 
а преди Интернет да се появи, те са 
били от решаващо значение за раз-
пространението на знания. Но през 
последните години, все повече хора 
започват да се питат дали издатели-
те все още помагат на напредъка на 
науката. В действителност, поняко-
га манталитетът „публикуваш или 
загиваш“ създава повече проблеми, 
отколкото дава решения - с нараства-
щия брой хищни издатели, които 
таксуват изследователите, за да пуб-
ликуват работата им - често без ка-
чествена партньорска проверка или 
дори редактиране. „Ако даден изсле-
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довател иска да бъде разпознаваем 
и да изгради кариера, той трябва да 
има публикации в тези издания” – 
казва Елбакян в отворено писмо до 
съдията в Ню Йорк. 
Тук се намесва Sci-Hub. Когато тър-
сите определена статия, сайтът се 
опитва незабавно да я изтегли от пи-
ратската база данни LibGen. Ако това 
не сработи, Sci-Hub е в състояние да 
заобиколи системата за плащане на 
изданието, благодарение на набор от 
ключове за достъп, които са били да-
рени от анонимни академици. Това 
означава, че Sci-Hub има достъп до 
всяка статия, публикувана от голе-
мите играчи, включително JSTOR, 
Springer, Sage и Elsevier, и ще я доста-
ви до вас безплатно в рамките на се-
кунди. Сайтът след това автоматично 
изпраща копие от този документ към 
LibGen.
Това е много добре за нас потреби-
телите, но е разбираемо, че големи-
те издатели са ядосани. Миналата 
година в съда на Ню Йорк бе поста-
новено съдебно разпореждане срещу 
Sci-Hub, което ограничи достъпа на 
потребителите (нещо, от което Ел-
бакян се изплъзна, премествайки го 
на нова локация), а сайтът също така 
е съден от Elsevier за „непоправими 
щети“ - експерти предполагат, че 
това дело ще донесе на издателя от 
750 до 150 000 долара за всяка неле-
гално свалена статия. 
„Според мен самият бизнес модел на 
Elsevier е незаконен“ – казва Елба-
кян пред Torrent Freak, позовавайки 
се на член 27 от Всеобщата декла-
рация за правата на човека на ООН, 
според който „всеки човек има право 
свободно да участва в културния жи-

вот на обществото, да се наслаждава 
на изкуствата, да участва в научния 
напредък и да се ползва от неговите 
достижения”.
„Ако Elsevier успее да свали нашите 
сайтове или ни принуди да ги изме-
стим в тъмния интернет, това ще де-
монстрира една интересна идея – че 
обществото няма правото на знание” 
– казва тя. „Ние трябва да спечелим 
срещу Elsevier и другите издатели и 
да покажем, че това, което правят 
тези търговски компании е напълно 
грешно.”
За да бъдем честни, трябва да отбе-
лежим, че Елбакян е донякъде защи-
тена от факта, че се намира в Русия 
и не притежава имущество в САЩ, 
така че, дори Elsevier да спечели де-
лото, ще му бъде много трудно да си 
получи парите.
И все пак, това е смело решение и с 
интерес ще следим резултата от бит-
ката – защото, ако има нещо, от което 
светът се нуждае, това е научното по-
знание. Междувременно, Sci-Hub все 
още е достъпен за всеки, който иска 
да го използва, а Елбакян не смята да 
променя това.
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Когато през 1964г е прясно 
дестилирано, малцовото 
уиски The Glenlivet,  има 
нужда да се смекчи в буре-
то. То е нов вид спирт, кой-

то е с кристално прозрачен цвят, има 
богат вкус на зърнени култури, с лек 
опушен ечемичен малц, леко е плодо-
во и подобава на разтворител.
Петдесет години по-късно, течност-
та вече е с тъмен кехлибарен цвят, а 
опушеният аромат е изчезнал. Леките 
плодови наченки са узрели в богати 
плодови нотки; има характеристики 
на карамел, мед, шоколад и лека оста-
тъчна танинова сухота. По голямата 
част от спирта се е изпарила през го-
дините, но е стигнало, за да се напъл-
нят 100 бутилки, които се продават 
(всяка на стойност 25 000 долара)
В началото, прясно дестилираното 
уиски се е съхранявало в неутрален 

Наука

Уискито и бъчвата – Наука, 
за това как спиртът става 
по-добър с времето.

Автор: Десислава
Източник: http://popsci.com

Списание  “Българска наука”, брой 87 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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контейнер от неръждаема стомана, но 
се оказало, че бурето е много важно. 
Др. Бил Лумсден (*дестилатор на уис-
ки Гленморандже и Ардбег и експерт 
по дървото) посочва , че катализира-
нето на дървото е ключова реакция за 
развитието на аромата и комплексно-
то узряване на уискито.
Съединенията на дървото, особено 
как е било овъглено и как е било съх-
ранявано през годините, са фактори, 
които са от значение за цвета на уис-
кито, неговият вкус и усещането в ус-
тата.  

Например бърбънът, по закон, тряб-
ва да узрява в неупотребявани преди 
това бурета. Уискито, обикновено уз-
рява в бурета използвани за бърбън 
или шери. Бърбънът узрява в дъбови 
бурета от Америка, докато уискито 
понякога зрее в европейски дъбови 
бурета. Голяма част от  уискито на Те-
неси, включително Джак Даниълс, е 
минало през въглен преди да започне 
да отлежава, за допълнителна фил-
трация.
Преди да се налее уискито в буретата, 
те биват изпечени (повечето в Европа) 
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или обгорени (най-често в Америка). 
Това овъгляване на бурето, филтри-
ра спирта, чрез абсорбация  и отчасти 
премахва нежеланите вкусове. Нещо 
подобно, на филтрирането на водата, 
вкъщи. 
Околната среда извън бурето също 
оказва влияние. По време на темпе-
ратурните промени между топлите 
и студените сезони, течността се раз-
ширява и се попива в дървото, което 
ускорява тези дървесни взаимодейст-
вия. Заради малките температурни 
разлики в Шотландия, уискито узрява 
по-бавно от това в Кентъки.

Самото дърво добавя аромати към  
уискито, с помощта на три вида съе-
динения. Влошеният лигнин в дър-
вото добавя ванилин (ванилов и мар-
ципанов вкус), а лактоните придават 
маслен кокосов вкус. Американският 
дъб има по-висока концентрация на 
лактони от европейския дъб, зато-
ва силният кокосов аромат е един от 
факторите за експертите по дегуста-
ция да разберат, че алкохолът е отле-
жавал в американски дъб. В графика-
та по-горе от книгата Tasting Whisky 
от Лю Брайсън, лигнин и лактони са 
основната част от това, което е с ети-
кет „дървен вкус“
В диаграмата „дървесна подправка“ се 
отнася до трето съединение: стипчи-
вият вкус на танини -също извличан 
от дървесината. (Танините се съдър-
жат в чая и орехите). Европейският 
дъб е по-богат на танини от американ-
ски дъб, така че отново дегустатори 
често могат да се досетят, в кое буре 
е отлежавал спиртът. Както се виж-
да на графиката, танинът поддържа 
извличане на алкохола с течение на 

времето, така че в някакъв момент не-
говото влияние изпреварва вкусовете 
придадени от лактоните и лигнините. 
На този етап уискито е с вкус на стар 
мокър дънер, отколкото на купа с ва-
нилов пудинг. Околната среда и тук 
оказва влияние, защото в Кентъки 
бърбънът ще намери своя баланс меж-
ду четвъртата и деветата си година на 
отлежаване, докато в Шотландия ще 
му отнеме между десет и осемнадесет 
години.
И накрая, след петдесет години, ко-
лекционерското уиски The Glenlivet 
е достигнало своя баланс между зря-
лост и дървени аромати.  
А какво стана с опушения аромат?
Брайн Дейвис (от Lost Spirit Distellery) 
специалист по опушено американско 
уиски, дълго време е изучавал нау-
ката криеща се зад опушването. Той 
споделя: „Колкото повече остаряват, 
толкова повече фенолите се свързват 
с други неща в разтвора, които офор-
мят нови съединения като например 
органични карбоксилни естери, които 
придават меден вкус. В известен сми-
съл се получава опушване за мед“
Опушеният аромат в уискито, обикно-
вено идва от изгорелия торф (образу-
ван от напълното разлагане на расте-
нията при блатни условия), който е на 
път да се превърне във въглища, кои-
то да се използват за сушенето на ече-
мика. Той се измерва в лабораториите, 
по качество на фенолите, които не из-
чезват при ветровити дни (за разлика 
при пикниковия огън), а се трансфор-
мират в бурето.
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Попитахме изследовате-
ли, от различни обла-
сти и етапи от кариера-
та си, как четат научни 
статии. Въпреки че това 

става все по-лесно с натрупването 
на опит, трудности съществуват и от 
всеки учен зависи сам да открие и 
приложи техниките, които му пома-
гат да се справи с тази задача най-
добре. Отговорите са редактирани 
за по-голяма яснота и краткост.

Какъв подход използвате при чете-
нето на статия?

Започвам да чета абстракта. След 
това, пропускам въведението и прех-
върлям статията, за да прегледам 
фигурите. Опитвам се да определя коя 
или кои са най-важните и се старая 
да разбера много добре какво точно се 
случва на тях. После чета заключение-

то. Едва тогава се връщам към техни-
ческите детайли, за да си изясня въз-
никналите въпроси, ако има такива.
Джеси Шанахан – кандидат магистър 
по астрономия в Уеслианския универ-
ситет в Мидълтаун, Кънектикът.

Първо придобивам обща представа, 
като чета абстракта и заключение-
то. Последното ми помага да разбера 
дали целта, описана в абстракта, е 

Наука

Как (сериозно) да четем 
научните статии

Автор:  Росица Ташкова
Източник: http://www.sciencemag.org 

Списание  “Българска наука”, брой 87 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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била постигната и дали представля-
ва интерес за моето проучване. Също 
така, винаги преглеждам графиките 
и фигурите, тъй като те ми помагат 
да си изградя първо впечатление за 
статията. След това, обикновено про-
читам цялата статия от началото 
до края, като преминавам през секци-
ите, както са подредени, за да мога да 
проследя процеса на работа, както ав-
торите са решили да го представят.
Ако искате упражнението да има сми-
съл, трябва да сте наясно какъв тип 
информация искате да получите на 
първо време, и след това да се фоку-
сирате върху нея. Целта ви може да 
е да сравните своите резултати с 
представените от авторите, да пос-
тавите своите анализи в определен 
контекст или да ги разширите, като 
използвате данните от новите проуч-
вания.

Сесилия Тубиана – учен от Института 
Макс Планк за изследвания на Слън-
чевата система в Гьотинген, Германия.

Ако целта ми е просто да разбера ос-
новните положения, ще прочета аб-

стракта, после ще прегледам фигу-
рите и ще претърся обсъждането за 
важни точки. Мисля, че фигурите са 
най-важната част от статията, за-
щото абстрактът и изложението 
може да бъдат манипулирани така, 
че да разказват убедителна история. 
След това, ако има нещо, което не ми е 
ясно, чета методологията.
Ако искам да се задълбоча в статията, 
обичайно я прочитам цялата, а после 
чета и някои от предходните публи-
кации на същата група изследовате-
ли или други трудове по същия въпрос. 
Ако има препратка след някое особено 
интересно или противоречиво изрече-
ние, също я проверявам. В случай, че ми 
трябват повече детайли, търся до-
пълнителна информация. 
Освен това, ако изследването на ав-
торите е сходно с моето, проверявам 
дали данните им съвпадат с нашите 
открития или има някакви несъот-

Джеръми Борнигер
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ветствия. Ако има такива, мисля за 
това какво може да води до тях. В до-
пълнение, обмислям какво би се случи-
ло в нашия модел, ако бяхме използва-
ли същите методи, като тях, и какво 
можем да научим от това. Понякога 
е важно да обръщате внимание защо 
авторите са решили да проведат да-
ден експеримент по конкретен начин. 
Дали авторите са използвали неизвес-
тен метод или стандартен тест и 
защо. 
Джеръми Борнигер – докторант по 
неврология в Държавния универси-
тет на Охайо, Кълъмбъс.

Винаги започвам със заглавието и аб-
стракта. Това ми подсказва дали ста-
тията ме интересува и дали ще успея 
да я разбера – както от научна, така 
и от езикова гледна точка. След това 
чета въведението, за да разбера въ-
проса и се прехвърлям директно към 
фигурите и таблиците, за да получа 
впечатление за данните. После чета 
обсъждането, за да видя как статия-
та се вписва на фона на това, което 
вече се знае.
Обръщам внимание и на признанията 
за ограничения и правилните заключе-
ния, изведени от данните. Някои хора 
имат много големи претенции и за 
мен това е знак да внимавам. Опитвам 
се да преценя дали дизайнът на експе-
римента е подходящ за проверяване на 
хипотезата, която се изследва.
Задълбочавайки се в оформянето на 
аргументите, фигурите и обсъждане-
то, мисля за това кое е новото и въл-
нуващо в проучването, кои части от 
него са биологично или логично свър-
зани и значими и кои са най-застъпени 
в литературата. Също така, взимам 

предвид кои точки съответстват на 
предходните ми хипотези и научни въ-
проси.
Кевин Бейнке – докторант по здрав-
ни науки за околната среда в Универ-
ситета на Мичиган, Ан Арбър. 

Стратегията ми за четене зависи 
от статията. Понякога започвам с 
прехвърляне през страниците, за да 
видя каква част от нея съответства 
на това, което ми е необходимо. Ако 
може директно да се приложи към 
настоящия ми проект, ще прочета 
статията внимателно, с изключение 
на въведението, което вероятно вече 
ми е познато. Но винаги се опитвам 
да разбера дали има конкретни паса-
жи или фигури, на които трябва да 
обърна специално внимание. След това 
чета свързаната с тях информация в 
резултатите и обсъждането.
Също проверявам дали има препратки, 
които може да ме интересуват. Поня-
кога ми е любопитно да видя кои из-
следователи в областта са били или 
не са били цитирани, за да видя дали 
авторите се опитват да игнорират 
някои аспекти от проучването. Често 
откривам, че допълнителните фигу-

Кевин Бейнке 
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ри съдържат най-любопитните и ин-
тересни резултати. Особено, когато 
резултатите са свързани с части от 
областта, които авторите не са за-
сегнали или са неясни, или не помагат 
за интерпретацията на цялостната 
картина.
Гари МакДауъл – кандидат на нау-
ките по биология на развитието към 
Университета Тъфтс в Медфорд, Маса-
чузец, и гостуващ учен в Boston College. 

Когато чета статии, предпочитам 
да си записвам, вместо да изчета ог-
ромно количество текст, от който в 
крайна сметка не запомням нищо. За-
това, когато например чета основна-
та информация, си запазвам определе-
ни информативни изречения от всяка 
статия по даден въпрос, в документ 
на Word. Записвам си и коментари или 
нови идеи или въпроси, които възник-
ват в съзнанието ми, докато чета. В 
бъдеще ще трябва само да препрочета 
този документ, вместо всяка отдел-
на статия.
По същия начин, когато искам да разбе-
ра как да проведа даден експеримент, 
си създавам таблица в Excel, в която 
съм обобщила как различните научни 
колективи са се справили с него.
Лина Колучи – докторант по програ-
мата Harvard-MIT Health Sciences and 
Technology.

Обикновено започвам с абстракта, 
който ми дава бърза представа за как-
во става въпрос в изследването. След 
това чета цялата статия, като ос-
тавям методите последни, освен ако 
не разбирам резултатите или експе-
риментите са ми непознати.
Резултатите и методите ви позво-
ляват да разберете дали статията 
е научно прецизна. Винаги мислете за 
това какъв тип експерименти са про-
ведени и дали те са най-подходящите 
за поставената цел. Уверете се, че 
авторите са използвали подходящи и 
достатъчно на брой контроли. Често, 
заключенията може да са базирани на 
ограничен брой проби, което понижа-
ва значимостта им. 
Обичам да си принтирам статията 
и да подчертавам най-важната ин-
формация, за да мога само с един бърз 
поглед да си припомням основните мо-
менти. Най-важните точки са неща-
та, които променят мисленето ви по 
отношение на темата, върху която 
работите, както и тези, които ви да-
ват нови идеи и насоки.
Лахлан Грей – заместник-началник 
на Лабораторията по невропатогене-
за на HIV към Burnet Institute и научен 
сътрудник към Катедрата по инфек-
циозни заболявания на Университета 
Монаш в Мелбърн, Австралия. 
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Това, което избирам да чета е свърза-
но с областите, в които провеждам 
изследвания и с неща, които предиз-
викват голям интерес и обсъждане, 
защото те определят посоката, в коя-
то водим психологията или науката. 
Най-често това, което се опитвам да 
получа от статиите са методологи-
ята, дизайна на експеримента и ста-
тистическия анализ. И затова за мен 
е най-важно какво са направили авто-
рите (методи) и какво са открили (ре-
зултати).
Може да бъде интересно да се разбере 
защо авторите смятат, че са прове-
ли изследването (въведение) и какво 
според тях означават резултатите 
(обсъждане). Когато става въпрос за 
област, за която знам много, обикно-
вено тези раздели не ме интересуват 
особено, защото те често отразяват 

теоретичните пристрастия на авто-
рите и представят само един начин 
на мислене и интерпретация на ре-
зултатите. Но когато областта ми е 
слабо позната, тогава ги чета много 
внимателно, защото така научавам 
доста за предположенията и обясни-
телните подходи в тази област на из-
следвания.
Брайан Нозек – професор от Катедра-
та по психология на Университета на 
Вирджиния и изпълнителен дирек-
тор на Center for Open Science в Шар-
лътсвил.

Първо чета много бързо: целта на пър-
вото четене е да разбера дали ста-
тията ми е интересна. Ако е, чета я 
втори път, по-бавно и с внимание към 
детайлите.
Ако статията е жизнено важна за мо-
ето изследване – и ако е теоретична 
– взимам само изходната точка и след 
това правя всичко останало по свое 
усмотрение, без да поглеждам стати-
ята. Понякога това е болезнено бавен 
процес. Понякога се ядосвам на авто-
рите, че не пишат достатъчно ясно, 
като изпускат много важни точки и 
се спират на излишни глупости.
Улф Леонхарт – професор по физика в 
Научния институт Вайзман в Реховот, 
Израел.

Брайан Нозек 
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Почти винаги първо чета абстракта и 
продължавам със статията само, ако 
той ми подсказва, че тя ще е важна за 
мен. След това, ако темата на стати-
ята ми е добре позната, преглеждам 
бегло въведението, като прочитам 
само последния му параграф, за да съм 
сигурен, че знам какъв е конкретният 
въпрос, който се разглежда в стати-
ята. После преглеждам фигурите и 
таблиците, чета или прехвърлям ре-
зултатите и накрая правя същото с 
обсъждането.
Ако не познавам добре тематиката 
на проучването, обикновено чета въ-
ведението много по-внимателно. След 
това преглеждам набързо фигурите и 
таблиците и чета резултатите.

Чарлз Фокс – професор към Катедра-
та по ентомология в Университета на 
Кентъки в Ликсингтън.

Важно е да се осъзнае, че четенето на 
статии трябва да става по съкрате-
ната процедура, за да имаме време да 
вършим останалите си задължения 
– писане, провеждане на изследвания, 
посещение на срещи и събрания, пре-

подаване и оценяване. Когато бях док-
торант, четях заключенията и ме-
тодите на академичните статии в 
списанията и отделни глави, вместо 
целите книги.
Рима Уилкс – професор в Катедрата 
по социология към Университета на 
Британска Колумбия, Ванкувър.

Като главен редактор на Science, не-
прекъснато се налага да чета и осмис-
лям статии, които засягат чужди за 
мен области. Обикновено започвам с 
резюметата на съответните редак-
тори, които са предназначени за хора 
като мен: които се интересуват от 
всичко, но са специалисти само в една 
област. След това проверявам дали 
някой е написал новинарска статия за 
изследването. После проверявам дали 
друг автор е описал изследването по 

Марша МакНът
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начин, който е разбираем и за неспе-
циалисти. 
След това се захващам с абстракта и 
накрая се насочвам към самата ста-
тия, като чета въведението, заклю-
ченията, преглеждам фигурите и про-
читам целия текст.
Марша МакНът – главен редактор на 
Science.

Какво правите, когато попаднете на 
нещо, което не разбирате?

Обичам да чета онлайн, за да мога лес-
но да проверявам в интернет думите, 
които не разбирам.
МакНът

Ако има само няколко неясни неща в 
статията, си записвам да ги проверя 
по-късно. Ако ми е много трудно да я 
чета, се опитвам да намеря обзор или 
учебник, за да получа необходимите 
знания, за да продължа. 
Има много акроними и жаргон, който 
може да са специфичен за тематика-
та, затова обикновено не се задълба-
вам в детайлите. Но винаги се старая 
да разбера използваните методи.
Шанахан

Обикновено веднага проверявам неща-
та, които не разбирам. Останалата 
част от текста може да няма сми-
съл, ако не разбера някоя ключова фра-
за или жаргонна дума. Но това често 
ме води в лабиринт от безкрайно въз-
никващи въпроси и отговори (Какво е 
Х? А, Х влияе на Y. ...Тогава какво е Y? и 
т.н.). Може да бъде забавно, защото 
научаваш как всичко е свързано, но ако 
времето те притиска, това може да 
те разсее и отдалечи от належащите 

задачи.
Понякога, всички тези жаргонни думи 
в статията може да замъглят смисъ-
ла и целта на експериментите. В тези 
случаи трябва да се запитате: „На 
какъв въпрос са се опитали да дадат 
отговор авторите?“ Така можете да 
определите дали са успели или са се 
провалили.
Борнигер

Зависи доколко неразбираемите неща 
ми пречат да схвана основните идеи. 
Обикновено не се опитвам да разбе-
ра всички детайли с първото четене. 
Ако неразбираемите части се окажат 
важни за проучването ми, тогава пи-
там колегите си или се опитвам да се 
свържа директно с автора. Последно-
то нещо, което правя е да проверя пре-
пратките, защото времето може да е 
ограничено, а личният контакт обик-
новено спомага много по-ефективно за 
решаването на конкретни проблеми.
Тубиана

Понякога е достатъчно да прочетеш 
статията и всички непознати тер-
мини се изясняват накрая. Ако върви 
много трудно, обикновено на помощ 
идва търсенето и четенето на допъл-
нителна информация. Набързо прове-
рявам темата, методите и жаргона 
в Гугъл. Понякога се налага да прочета 
статията няколко пъти, докато не-
щата започнат да придобиват сми-
съл.
Грей

Въпросът, който си задавам е: „Трябва 
ли да разбера какво означава това, за 
да получа каквото ми е необходимо от 
статията?“ Сега чета статии, които 
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са от далечни за мен области и често 
не ми трябва нищо повече от повърх-
ностно познание за темата. Ако ста-
тията не ми е полезна без да разбирам 
всичко от нея в дълбочина, тогава 
търся повече информация.
Нозек

Наскоро ми се налагаше да чета много 
статии, които са извън моята област 
и съдържаха много непознат за мен 
жаргон. В някои случаи успявам ди-
ректно да получа информацията, коя-
то ми трябва от фигурите и табли-
ците. В други случаи използвам Гугъл, 
за да разбера някои термини и концеп-
ции или чета цитираните проучвания, 
за да разбера по-добре поставените 
въпроси. Понякога статията е толко-
ва неразбираема (за мен), че изобщо не 
я чета.
Фокс

Затруднява ли ви понякога четенето 
на статии и как се справяте с това?

През цялото време. Ако статията е 
свързана с проблем, който се опитвам 
да реша, можете да бъдете сигурни, че 
в нея има ключови неща, които не раз-
бирам. Но това объркване е възмож-
ност за мен – аз съм невеж, трябва да 
се образовам. И тази статия може да 
ми помогне.
Същевременно, някои статии са напи-
сани ужасно и не си заслужават. Някой 
друг със сигурност е описал концепци-
ите по-ясно и предпочитам да насоча 
усилията си към разбиране на същи-
ната, вместо да се занимавам с нечия 
слаба граматика.
Нозек

Най-много се затруднявам, когато 

статията не е в моята конкретна об-
ласт, ако е много дълга и пълна с тех-
нически жаргон. В тези случаи я разде-
лям на части и я чета в продължение 
на няколко дни, ако това е възможно. 
Когато статията е много сложна, по-
мощта от колега също е от полза.
Шанахан

Да, много често. Затова съм си изгра-
дил собствени стратегии за четене, 
като разговарям с други учени и на 
принципа проба и грешка. Случвало се 
е и да захвърля статията с раздразне-
ние и никога повече да не я погледна.
Бейнке

Да, в тези случаи в важно да осъзнаеш, 
че някои от статиите са резултат 
от дълги години усилен труд на голям 
брой учени. Очакването да разбереш 
всичко за един следобед не е реалис-
тично.
Борнигер

Често се затруднявам! Но не е нуж-
но толкова задълбочено разбиране на 
всяка една част от статията. Освен 
това, трябва да сте наясно – има ли 
неща в нея, които бихте искали да пов-
торите, но нямате опит с тях и смя-
тате, че може да станат „достъпни“ 
чрез сътрудничество с други учени?
Тубиана

Ако усещам, че статията е много ва-
жна за това, което правя, оставям я 
за известно време и после пак се връ-
щам към нея няколко пъти. Но ако е 
прекалено трудна, тогава се налага да 
се откажа от нея, освен ако някой ко-
лега не успее да ми я обясни.
МакДауъл
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Има ли нещо друго, което бихте ис-
кали да ни посъветвате?

Ако попадна на важна статия, която 
искам да разбера в пълнота, намирам 
начин да я представя пред публика. 
Най-добрият начин да разбера мате-
рията е като говоря за нея и повдигам 
въпроси.
Също така си намерете добър соф-
туер за съхранение на библиографска 
информация. Аз използвам Mendeley за 
изследванията си.
Колучи

В началото четенето на научни ста-
тии е бавен процес, но след няколко го-
дини съзнанието се оформя така, че си 
създаваме умствена библиотека и ни 
е лесно да подреждаме статиите по 
менталните си рафтчета. След това 
можем набързо да прехвърлим дадена 
статия и вече сме наясно какъв е ней-
ният принос.
Уилкс 

Бъдете търпеливи. Не се страхува-
те или срамувайте да използвате 
Wikipedia и други подобни източници, 
например публикации в блогове, за да 
обогатите познанията си по дадена 
тема. Задавайте много, много въпро-
си. Ако не можете добре да разберете 
статията, разговаряйте с хора от об-
кръжението си. Ако все още сте обър-
кани, а е много важно да разберете 
концепцията, пишете на авторите.
Бейнке

Не се колебайте да говорите с по-оп-
итни изследователи. Ще направите 
услуга на ТЯХ, като ги помолите да ви 
обяснят значението на сложна ста-

тия, използвайки термини, които вие 
разбирате. Всички учени имат нуж-
да от повече опит в обясняването на 
сложни понятия, чрез прости терми-
ни.
МакНът

Ако е възможно, четете повече. Опи-
тайте се да поддържате библиограф-
ски файл с обобщение на статията, 
важните точки, дори една-две фигури, 
както и цитати. Обърнете внимание 
на различните начини на структури-
ране на статията и на различните 
стилове на писане. Това ще ви помогне 
да развиете стил, който е ефективен 
и уникален.
Шанахан
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Асен Йорданов е извес-
тен в чужбина като Assen 
Jorfanoff - (Jerry). Име-
то му е произнасяно на 
английски като “Джор-

даноф”, и се е смятало най често от 
италиански произход като Джорда-
но, или от руски с двойно еф накрая. 
Нито едното, нито другото е вярно.
 
Асен Йорданов е чист българин, син 
на д-р Христо Йорданов Павлов от 
Враца, завършил университета в 
Щутгарт Германия и получил докто-
рат от университета в Рощок. После 
директор на Академията в Свищов, 
преди да се учреди Софийския Уни-
веситет и след това в София като член 
на водещия български елит. Баба му 
Марийка е посрещнала с пътека от 
червено платно слезлия от парахо-
да княз Александър фон Батенберг 
дошъл в първия български дом да  

управлява освободената България. 
Йорданов е кръстен с българското 
царско име “Асен”. 

Наука

Българина Асен 
Йорданов и още

Автор:  Петър Атанасов

Списание  “Българска наука”, брой 87 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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Ръката на Асен Йорданов се чувства 
и днес, но искам да добавя, че Асен 
Йорданов не е единствения, който е 
предвижвал редица световни въпро-
си. Интернета, сигурността в транс-
порта, авиацията, магнетофоните са 
разработвани от хиляди по цялата 
планета.  Всеки е допринесъл повече 
или по малко. Особеното в всяко не-
гово начинание е огромната смелост 
в първите стъпки и далечно виждане 
за проблеми засягащи живота на ми-
лиони. Трябва да погледнем с очите 
от неговото време. Днес всички лес-
но обикалят света, но само 20 години 
след първите самолети, това е било 
безумна смелост. 
Някъде Асен е успял докато е жив, 
другаде дълго след като го няма. Но 
това, което в важно, е дълбоката сле-
да, която е оставил в живота на ми-
лиони в нашата планета. Съдба или 
късмет или удивителна смелост. 
Може би звучи невероятно и едно-
странчиво. Остава учените да кажат 
своята дума. Малко са тези които 

са го забелязали преди, но фактите 
ясно го казват.

Един залив в Антарктида е с неговото 
име Jordanoff Bay. Образа му е между 
строителите на авиацията в САЩ в 
летището Lа Guardia в Ню Йорк. Над 
милион летци и поддържащ персо-
нал в много страни, включително 
Русия, които знаят неговото име и са 
ползвали неговите книги, за да се на-
учат да летят. Неговия принос в ави-
ацията е известен и в България. 

Много може да се види от страница-
та на Пламен Антонов pantonov.com, 
или неговата биография от сестра му 
Милка Йорданова Маркова и много 
публикации и патенти в САЩ и дру-
гаде. 

Напоследък група българи от Ню 
Йорк повдигат въпроса, че когато ка-
цат в България хората са посрещнати 
с името Враждебна, което съвсем не 
показва, че са добре дошли. Минало-
то си е отдавна отишло, когато много 
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от хората пристигащи в България ги 
смятаха за врагове и бяха третирани 
враждебно или когато Враждебна бе 
мястото където се хвърляха боклуци-
те на София. Но въпроса съвсем не е 
за името на село или район Враждеб-
на. То може да си е същото, докато не-
говите жители решат друго. Въпроса 
е за името “Враждебна” на летище 
София, което явно не носи някакъв 
престиж или международно призна-
ние за България и нейните въздушни 
линии. И Българските въздушни ли-
нии знаят най добре, че едно име ши-
роко познато в световната авиация 
вдъхва доверие за страната, както за 
персонала, така и за пътниците.
 
Затова напоследък е съставен иници-
ативен комитет от групата на авиоли-
ниите и ветерани летци, зa преиме-
нуване на летище Враждебна като 
Jordanoff Airport Sofia по случай сто 
годишнината от създаването от Асен 
Йорданов на Първия български са-
молет. Предложението е изпратено 
до Плевнелиев, Борисов и министъ-
ра на транспорта.  БТА приготви една 
пресконференция по този случай.

Видеозапис на тази пресконферен-
ция може да се види в сайта на БТА 
тук.

Значението на името Йорданов е 
отразено с издаването на Пощен-
ска марка с първия български само-
лет, Юбилейна сребърна монета от 
10 лева и превеждането на неговата 
основна книга “Вашите криле”, под-
готвила над милион летци. Така име-
то на Йорданов ще стане известно и 
сред цялата съвременна световна 

общност в авиацията . Само в Русия 
са отпечатани сто хиляди от неговия 
основен учебник “Your Wings”. 

Има много исторически причини за 
избирането на името Асен Йорданов.  
Той участва в създаването на първия 
пътнически самолет Дъглас 3. Над 
40 президенти и вице президенти 
на видни американски компании го 
препоръчват като капацитет в авиа-
цията.

Докато в областта на авиацията 
Йорданов е широко известен, него-
вия аналитичен ум на изобретател 
е принесъл за неща широко ползва-
ни днес, но създадени твърде рано 
преди своето време и не довеждат до 
широка известност на неговото име. 
Името му може да не е така известно, 
но тяхното приложение засяга мили-
они днес.
 

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_o8sfyjj3
http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_o8sfyjj3
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БГ Наука представя колекция “Възраждане” 
Всеки ден нови заглавия

http://nauka.bg/

http://nauka.bg/taxonomy/term/1313
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1. Разсъждения Витанови под дейст-
вието на топлото февруарско слън-
це, едно феодално кафенце и една 
гира от 5 килограма.

Въпреки, че е февруари, на-
вън е доста топло и един 
от авторите на тази статия 
(както се полага на немо-
щен 50 годишен бански 

феодален старец с приведена от те-
жеста на годините фигура от 110 ки-
лограма на която коремът и кой знае 
защо го няма) седи, клати си краката и 
си пие кафето. Че какво друго да пра-
ви, след като тъй му се предписва от  
дълбокомислени политици и верне-
те им медии. Злите езици казват, че 
някакви теории разработвал за броя 
на мигрантите из Европа, ама вие не 
вярвайте – как може един тъй безпо-
лезен старец да се занимава с такова 
нещо! Та седи си старецът, подхвърля 
си из ръцете една гиричка от 5 кила 

(тъй де, инак корем ще се появи) и 
си мисли -  какво ли се случва, когато 
политическият елит на една държава 
я управлява с интелект, равен на не-
врон и половина? (сега ви отпочвам 
с неврон и половина, по-надолу ще 
ви замеряме вече с невронни мрежи, 
тъй, че правете си сметката, дали ще 
продължавате да четете). Вероятно 
там, в тази държава, нещата не вър-
вят на добре, но как ли да вървят на 
добре, когато сложните социални и 
икономически системи са подчинени 
на интелекти с по неврон и полови-
на.  И щом като нещата не вървят на 
добре, то вероятно в политическия 
курник на тая държава има постоян-
но напрежение. С разперени крилца 
обитателите на тоз курник ще да се се 
движат насам – натам и ще да издават 
мощни звуци, та дано приказките им 
заглушават глупостите, които правят. 
И ще търсят виновни. Кой ли е вино-

Мехатрониката
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вен, кой ли е виновен за катастрофата, 
в която  таз държавата и обществото 
и ще да е набутано? Трябва да се наме-
рят виновни, инак  хората ще вземат 
да  се сетят, кой е истинския виновен! - 
Ах, чакай, бе, то кандидати за виновни 
винаги има! Давай, ще обвиним уче-
ните и особено тези от националната 
академия на науките, ако има такава. 
И като провинциална матрона от ста-
рите времена, ще разперим ръце пред 
телевизионните камери и ще запеем 
– у-у-у, феодални старци, само кафета 
пият, давайте да им вземем парите и 
да ги дадем на други места, където ще 
има полза от тях, например в селско-
то стопанство. Гепим значи  парата и я 
„даваме“ на селското стопанство. Про-
копсва ли то? Къде ли са национални-
те зеленчуци? Първият автор спира 
за малко да подхвърля гиричката и 
си мисли, че може и в оназ държава 
да е имало „Тошови времена“, когато 
народът се е замервал с национално 
произведени и сладки на вкус дома-
ти по 6 стотинки килото. Гледаме я 
обаче оназ държава – пазарите и са 
пълни с пластмасови по вкус и скъпи 
домати от съседните страни. И току 
виж, някой взел – та се запитал в кое 
ли джебче отидоха гепените от нацио-
налната академия на науките пари? И 
веднага ще се понесе  мощен рев от  по-
литичиския курник на оназ държава - 
кат много знайте, няма повишение на 
заплатите, щото сте нереформирани! 
И почва пак старата меродийка за ре-
формите да се върти на раздрънкания 
идеологически грамофон. И тъй поли-
тиката продължава в оназ държава и 
заплатите в  съответната национална 
академия на науките почват да гонят 
заплатите на чистачките в същото уч-

реждение (сакън, да не си помислите 
за заплатите на чистачките в Минис-
терския съвет на таз държава, че те 
вероятно са много по-големжки, ама 
и чистачките тежка работа там имат – 
има явно много за чистене). И си пие 
кафето първия автор и си мисли, че 
гепените от тез заплати пари сигурно 
се влагат яко за наука на други места 
в оназ държава и Нобелови награди и 
патенти валят, че пушек се вдига! Пък 
погледне човек списъка с държави-
те, чиито учени са получили Нобело-
ви награди и не вижда нова държава, 
ударила некадърните американци, ан-
гличани, германци и руснаци в земята. 
Брей, че къде са Нобеловите награди 
на оназ държава с тъй интелигентна 
научна политика бе? Нали всеки шме-
кер с постна пица ще ви каже, че като 
напсувате националните учени, като 
ги унижаваме непрекъснато и като 
им държите заплатите равни на тези 
на чистачките, всичко ще се оправи? 
Къде са Нобеловите награди, бе? Къде 
са великите постижения? Задайте 
тези въпроси в политическия курник 
на оназ държава и да видите какво су-
етене, какво тичане с разперени крил-
ца, какво кудкудякане ща настане! И 
може да се реши оперативна програма 
да се пусне в онази държава – такован-
ка ще се вземат, такованка, едни пари 
да се расте ЕнтИлЕгенто. И както си 
му е реда в курника, като нищо поло-
вината от парите ще идат за ускоря-
ване на растежа чрез ограмотяване на  
групи от хора, неподлежащи много на 
ограмотяване. Ама в оная фантастич-
на държава това може да си е в реда 
на нещата, мисли си първият автор.  И 
тъй ще се изтърколят 3-4-те години и 
като се тегли чертата, пак няма да има 
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резултат. Парите усвоени, ама кой знае 
какъв напредък – няма. И понеже и в 
оназ държава все ще се е намерил ня-
кой да каже, че не учените са виновни 
за таз работа, а безобразната научна 
политика (като е предупредил, че тез 
неща с науката и интелигентния рас-
теж не стават тъй, както стратезите 
на кокошарника си мислят), то твър-
де е възможно на раздрънкания гра-
мофон да се сложи плочата - „ама ний 
имахме добри намерения, ама защо 
никой не ни каза, че тъй няма да стане, 
ама защо никой не ни каза, че правим 
същите грешки като другите страни и 
защо никой не ни каза, че тъй модер-
на научна система не се прави“.  Или 
пък нещата ще се развият тъй добре, 
че като се наизвадят едни Нобелови 
награди, едни открития, едни хиля-
ди патенти, един интелегентен рас-
теж (такъв дето когато в Европейския 
съюз икономиката се свива, то у оназ 
държава да расте) и критиците ще бъ-
дат наврени в миша дупка. Ех мечти, 
мечтииии - тъй си мисли първият ав-
тор и по едно време се усети, че е по-
задрямал – старческа немощ, какво да 
правиш. Та си допи кафето,  хвърли 
гирата и тръгна да пише с другия съ-
автор статия за мехатрониката. Което 
от гледна точка на политичиския кур-
ник в оназ държава сигурно е празно 
занимание. Ама знае ли човек какви 
мисли могат да минат през  един мух-
лясъл старчески професорски мозък. 
Тръгнал децата да образова моля ви 
се, вместо да си седи, да си клати кра-
ката и да си пие кафето, че да може да 
му се кудкудяка отгоре. На лошо оти-
ват нещата в държава с таквиз профе-
сори, на лошо отиват, тъй да знаете. 
Може пък да повнесем малко правил-

ни професори от оназ държава, дето 
е отляво на Замбия и отгоре на Нами-
бия, щото той тоя Витанов от БАН не 
се търпи вече. И не само не се търпи, 
ами тръгва да разказва заедно със съ-
автори на децата и на по-възрастните 
за мехатрониката и за други клонове 
на модерната наука.

2. Какво е мехатроника и за какво е 
нужна тя

Фигура 1. Екзоскелет.  Нали виж-
дате как това устройство помага 
на хилавия младеж да кляка с три 
торби цимент. Че къде в България 
може човек да види екзоскелет? - 
ще попитате. Как къде – в Инсти-
тута по механика на БАН Там хи-
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лавите феодални старци правят 
такива неща, защото „не могат да 
си вдигнат кафето“. За медицински 
цели демек. Е, сега, ние не ви казва-
ме, че тез разработки по света се 
използват и за друго – ама вие ви-
жте все пак фиг. 2. Пък може и да 
се сетите що са перспективни так-
виз разработки.

Думата мехатроника е измислена в 
Япония. В 1969 г. От Тетсуро Мори – 
инженер от фирмата Яскава. Механ-
трониката предполага обединение 
на принципите на механиката и елек-
трониката за създаване на надеждни 
и полезни системи (ако при това те 
може да са прости и икономични – още 
по-добре).
Мехатрониката изисква добро по-
знаване на теорията на системите, 
електронно инженерство, телекому-
никации, теория на синхронизаци-
ята и теория на контрола и най-вече 
принципите на механиката. Та не се 
чудете, че мехатрониката се развива в 
Института по механика на БАН – всич-
ки предпоставки за нейното развитие 
– както теоретични, така и практичес-
ки, там са налице.
Мехатрониката има много области на 
приложение. Я да поразкажем за ня-
колко от тях. Механика и електрони-
ка значи. Мислим, мислим и се сещаме 
например за машиностроене и уредо-
строене. Два примера за таквиз неща – 
тарнспорт – фиг. 3, и енергетика – фиг. 
4.

Фигура. 2 Некои други приложения 
на екзоскелета. Биомехатроника, ба-
тка! Хайде сега си представете една 
биомехатронна кокошка и четете на-

татък. Ще видите, че зад всичките 
шеги и закачки стои доста сериозна 
математика и страшни думи като 
синхронизация и контрол на сложни 
системи.

Фигура 3. Мехатронна система в 
транспорта – влакът – куршум (или 
както му казват на съответния език 
- шинкансен)

Фигура 4. Ядрено-мехатронна система 
в енергетиката – атомен реактор.
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Хайде, докато не сме забравили, да 
споменем и биомехатрониката  - фиг. 
5.

Фигура 5.  Е, тук можеше да ви по-
кажем нещо от филмите за Тер-
минатора (например онова нещо, 
наречено Т-1000, дето минава през 
железни решетки), но ето ви нещо, 
инспирирано от биологията (в го-
дината на маймуната сме все пак).

Постиженията на мехатрониката се 
използват за инженеринг, реинжене-
ринг и продължаване на жизнения 
цикъл на индустриални машини, уре-
ди и системи, както и за създаване на  
системи за автоматизирано и софту-
ерно подпомагано управление  - фиг. 
6.

Фигура 6. Софтуерно контролирана 

система. Ако тази не ви се струва 
достатъчно сложна, помислете си 
за нещо по-сложно като контрола 
на разпределението на електриче-
ска енергия в една държава.

Важна част от мехатрониката е свър-
зана с тримерното моделиране на ро-
ботизирани автоматизирани системи, 
което е част от роботиката и автома-
тизацията на процесите – фиг. 7.

Фигура 7. Тримерно моделиране на 
роботизирана система.

Следващото приложение на мехатро-
никата е свързано с концепцията за 
интелигентни системи и уреди, инте-
лигентни домове и защо не – интели-
гентни градове. Представете си, че ще 
можете да контролирате уредите във 
вашия дом от растояние, да давате 
устни заповеди на парното и печката 
и да указвате дистанционно на теле-
визора  да запише някое предаване, 
което в момента не можете да гледа-
те, а ви е интересно – фиг. 8. Тези неща 
вече излизат от сферата на мечтите и 
се приближават към сферата на реал-
ния живот.
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Фигура 8. Интелигентният дом 
полека започва де се превръща от 
фантастика в реалност.

Нека не забравяме и аерокосмиче-
ските приложения на мехатроника-
та – това са все високотехнологични 
продукти, плод на сложни производ-
ствени вериги. А пък приложенията 
могат да са невинни – фиг. 9 или пък 
не толкова невинни – фиг. 10.

Фигура 9. Един относително неви-
нен резултат от аерокосмическия 
клон на мехатрониката. Онсоси-
телно невинен, защото като се 
скрие с таз камера зад някой ъгъл, 
доста неприятности може да на-
прави за обекта или субекта, кой-
то се следи от камерата.

Да споменем и за мехатронните сис-
теми с вградени източници на чиста 
енергия в тях – фиг. 11

Фигура 10. Този продукт на аерокос-
мическия клон на мехатрониката 
вече не е толкова невинен. Между 
другото, ракетите под крилцата на 
дрончето са един друг интересен 
продукт на аерокосмическия клон 
на мехатрониката.

Фигура 11. Развитието на меха-
тронните технологии воде и до по-
явата на нови знаци по улиците.

Нека да завършим този кратък и да-
леч непълен преглед на приложения-
та на мехатроника с една илюстрация 
на това, колко голямо е бъдещето на 
мехатронните системи – поне толкова 
голямо, колкото големи са усилията 
ни за усвояване на околоземното кос-
мическо пространство и на далечния 
космос – фиг. 12
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Фигура 12. Мехатронна система в 
космоса.

3. Ролята на науката за постижения-
та на мехатрониката.
 Добре де, ще се запитате, какво 
стои зад тези тъй впечатлителни по-
стижения на мехатрониката и защо 
у нас  такива разработки се правят 
много трудно? Е, ако си припомним 
разсъжденията от началото на този 
разказ на припичащия се на февруар-
ското слънце г-н Витанов, то отговора 
май че е ясен -  някои хора си мислят, 
че като псуват, псуват, псууууват дос-
татъчно учените и хоп – ще се появят 
бойни дронове с обхват над 1000 ки-
лометра. И като държат, държат, дър-
жаааат заплатите на учените равни 
на тези на чистачките – хоп, ще се по-
явят и най-разнообразни роботи, че и 

влакове стрели ще кръстосват татко-
вината отляво надясно и отгоре – на-
долу. И си чакат тези ръководни хора 
кукувото лято, когато това ще се слу-
чи. А то проклетото кукуво лято все не 
идва. За което разбира се е виновна не 
тъпата научна политика, ами учените. 
В следващите години ще гледаме нови 
чудесии по отношение на ръководна-
та мисъл на науката в България. Кога 
ли ще се разбере, че пътят е погре-
шен? Никога разбира се – Айнщайн се 
е съмнявал, че Вселената е безкрайна, 
ама че едно друго нещо е безкрайно - 
никак не се е съмнявал, тъй да знаете. 
 И като така, хайде да ви пораз-
кажем за някои интересни клонове ва 
науката, които са основата на пости-
женията на мехатрониката. Пък ако 
ви се строи, че доста от това, дето ще 
ви разкажем е фундаментална наука – 
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то само тъй ви се струва. Идеологиче-
ските корифеи на българското научно 
развитие ви приказват друго и те ще 
да са прави, а ние – не. Че как иначе.
 И тъй, както ви направи впе-
чатление от картинките, повечето от 
мехатронните системи са доста слож-
ни. И тук веднага стигаме до науката 
за изследване на сложните системи 
и по-точно до оная част от нея, която 
изследва сложните системи с матема-
тически методи. А сложни системи по 
света – колкото щеш. Даже вие може 
да си направите – фиг. 13.

Фигура 13. Сложните системи мо-
гат да се появят неочаквано бързо. 
Трябва само мъъъничко да изтър-
вете нещата от контрол. А дума-
та контрол я запомнете. За нея ще 
отворим приказка по-надолу из те-
кста.

И като гледате системата на фиг. 13 
може и да си помислите – как ли се 
контролира това нещо. И понятие си 
нямате колко близо се намирате до 
една научна дисциплина, наречена 
математическа теория на контрола. 
А пък тази математическа теория на 
контрола лежи на основите на теори-
ята на диференциалните уравнения 

(Какво, почнахте ли да се препотява-
те – отбележете, че стигнахме до ди-
ференциалните уравнения, а сме само 
на няколко сантиметра от жичките на 
фиг. 13. Та това си го спомняйте всеки 
път, когато по телевизията ви се поя-
вят поредният бърборино и поредна-
та бърборина да ви мелят на главата, 
че от науката полза няма). Та движи 
се една мехатронна система – да ре-
чем един спътник по траекторията си 
и решава да се отклони от нея (чукне 
го някой космически отпадък) и тряб-
ва да го върнете на траекторията – 
демек, да контролирате движението 
му. И как ще го направите. Вариант 1 
– викате бърбориното и бърборината 
да баят, та дано спътника се върне на 
орбитата. И веднага ще установите, че 
законите на механиката си действат, 
колкото и да бърборят многознаини-
те „стратези на научното развитие“. 
Значи може да отидете на друг вари-
ант – викате някой, който разбира от 
математическа теория на контрола и 
тай ще ви каже кога, къде и за колко 
време да включите двегателите, че 
да върнете спътника на орбита. След 
което бърбориното и бърборината ще 
напълнят телевизионния екран и ще 
започнат да псуват специалистите и 
да дърдорят, че заплатите им трябва 
да се държат ниски. Впрочем, позагле-
дайте се в изкуствените зъбки на 
бърборковците – и те са изработени 
с участието на мехатронни системи. 
Да не отваряме дума за силиконовите 
пълнежи, че за друго имаме да ви го-
ворим.
 Та технологиите за контрол на 
мехатронни системи са доста матема-
тизирани (същото важи и за техноло-
гиите за контрол на социални систе-
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ми, но не казвайте на бърборковците, 
че може и да се усетят, че тях така ги 
контролират). Една от задачите на 
фундаменталната наука, стояща зад 
мехатрониката е  да се прилагата все 
по-сложни математични методи и мо-
дели  за контрол на сложни системи. 
На това нещо му се казва mathematical 
engineering. За да може да се контро-
лират мехатронните системи обаче е 
необходимо да се извършат доста ма-
тематически действия, като например 
реконструкции на състоянието, ли-
нейно и нелинейно моделиране, ана-
лиз на времеви редове и предсказва-
не на поведението на времеви редове, 
моделиране на поведението, устойчи-
востта и дисипативността на систе-
мите, които ще контролираме. Много 
модерен в последните години е кон-
тролът на основата на непрецизна 
логика (Fuzzy logic control). Непрециз-
ната математична логика са отличава 
от класическата математична логика 
по това, че използва непрецизни мо-
дели на причинноста и по това се до-
ближава до реалната човешка логи-
ка.  Непрецизната логика се основава 
на системи, способни да запаметяват 
знания и на приблизителен отговор 
на задаваните въпроси. За разлика от 
Аристотеловата логика която работи 
с отговори да или не на даден въпрос, 
непрецизната логика работи и с отго-
вори, коти не са нито да, нито не (дис-
позиционна логика).
 Надухме ли ви главата пак с ма-
тематика? Е, тогава няма да ви раз-
кажем например за невербалното 
обучение (nonverbal teaching) на робо-
тизирани системи. Няма да ви кажем, 
че знанието се отличава от друите ви-
даве ресурси по това, че с течение на 

времето остарява и използваемостта 
му намалява. Изобщо не си мислете, 
че ще ви кажем, че знанието била екс-
плицитно (явно)  - лесно се комуни-
кира чрез данни, формули, наръчници  
др.  и неявно (tacit) – то е трудно да 
бъде формулирано и комуникирано, 
често е персонално знание. Рисува-
нето е пример за такова неявно зна-
ние. Трансформирането на неявното 
знание в явно знание създава ново 
знание.  Това трансформиране може 
да става в ускорени темпове чрез не-
вербално обучение. Съвсем най-на-
края не си и помисляме да споделим 
с вас, че невербалното обучение може 
да е например наблюдение на пози-
цията на четката и на движенията на 
ръката на опитен художник, което да 
бъде имитирано от обучаващия се. Та-
къв вид невербално обучение може 
да бъде изпозвано и при обучение на 
интелигентни мехатронни системи – 
напричер при обучение на роботи по 
метода на пробата и грешката за из-
вършване на по-добре на изискуемите 
от робота манипулации.  Та така. В до-
пълнение защо да ви надуваме глава-
та с  многофакторния контрол на про-
цесите (advanced multivariate process 
control) в областта на мехатронните 
системи или пък за компютърните си-
мулации на действието на контролни 
технологии.  Обаче, вероятно все ще се 
намери някой предател в нашите ре-
дове, да ви извести тихичко, че съвре-
менната теория на контрола на слож-
ни мехатронни системи е свързана и 
със сложни софтуерни продукти – то 
ние казахме да включите двигателя 
на спътника, ама я се опитайте да го 
направите без подходящ софтуер и 
телекомуникации. Е, можете да пус-
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нете изрусената  бърборина да бърбо-
ри срещу спътника в небесата, ама от 
това двигателя му няма да се включи, 
колкото и да се вярва бърборината, че 
е права и ще му заповяда да се включи 
(щото иначе, ако не слуша, може да му 
тропне с крак). Та тези софтуери имат 
едни работи, дето се наричат graphics-
user interface (такива едни програмки, 
дето ви показват бутончета за щрака-
не по екрана на компютъра или пък 
с нежен глас ви съобщават „Жена ви 
господарю“, когато големият шеф ви 
се обажда да ви напомни като се при-
бирате от работа да минете през ма-
газина и да купите 2 хляба и половин 
кило маслини). И тъй нататък и тай 
нататък.
 И като караме нататък, стигаме 
до изкуствения интелект.  Хайде няма 
да ви покажем Терминатора, за да не 
уплашим някого, но има една тенден-
ция, светът да се движи в посоката, по-
казана на фиг. 14.

  Фигура 14. Кой пък да знае! Еволю-
цията може да продължи и така!

Засега тази тенденция се изразява в 
едни миловидни нещица като това на 
фиг. 15.

Фигура 15. Кой ли не е виждал по 
телевизията миловидни родобче-
та подобни на това от картинка-
та.
А пък зад тези миловидни нещица 
седи един голям раздел от математи-
ката, имащ доста връзка с биологията 
и наречен теория на невронните мре-
жи – фиг. 16.
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Фигура 16. Реалната невронна мре-
жа изглежда горе – долу така. Ма-
тематическата невронна мрежа 
имитира до известна степе реал-
ната невронна мрежа. Математи-
ческата невронна мрежа може да 
се учи и има памет. Каква е целта 
на всичко това ли? - вижте фиг. 17 
и текста по-долу

Фигура 17. Една от мечтите на 
мехатрониката. Дали ще се осъ-
ществи, никой не знае, но пък иде-
ята е привлекателна и стимулира 
изследванията от областта на 
невробиолигията до математиче-
ската теория на невронните мре-
жи.

Та сложните системи (повечето) имат 
контролен център, който при някой 
видове сложни биологични системи 
се нарича мозък (да и „бърборещите 
стратези на развитието на науката“ в 
България го имат, но то е за естети-
ческо украшение на частта от тялото, 
чиято главна функция е да поддър-
жа устата да не изпадне и то е важно, 
че „стратегът“ без мислене може да 
мине, ама без ядене – трудна работа).  
Та интелектът в мехатронните сис-
теми, основан на невронните мрежи 
позволява на тези системи вече да из-
вършват доста сложни дейности, да 
се обучават и да заместват хората в 

дейности, които са опасни за здраве-
то или „хамалски“, както е приказката 
у нас.  Невронните мрежи позволяват 
на мехатронните системи да преодо-
ляват препятствия, да разпознават 
предмети и да общуват с други меха-
тронни системи и с хора (пък и със 
животни). С други думи невронните 
мрежи могат да подпомогнат разви-
тието на колективно поведение при 
мехатронните системи и да свържат 
тези системи в сложни, коопериращи 
се мрежи. В тези мрежи пък възниква 
необфходимост от едно друго нещо, 
наречено синхронизация на действи-
ята. И тази синхронизация се достига 
и с помощта на един дял от теоретич-
ната нелинейна динамика, наречен 
теория на синхронизацията. Който 
дял е започнал да се развива преди 
доста стотин години, след като е била 
забелязана синхронизацията на ме-
ханичните часовници. И е стигнал до 
днес, когато има математични методи 
за синхронизиране на какво ли не. Ех, 
да можеше тези методи да се прило-
жат да се синхронизират допотопните 
разбирания за развитие на българска-
та фундаментална и приложна наука 
наука със съвременните такива! Но 
това си остава една мечта – дебелата 
глава на българския управленец има 
близка до нула вероятност да се син-
хронизира с някоя полезна модерна 
идея. Интересното е, че под действие 
на зелена шума същата тая глава може 
да се синхронизира с всякаква глупа-
ва съвременна идея, включително и с 
тази, да си свали гащите и да чака ня-
кой чуждестранен инвеститор да дой-
де да го „оправи“. Но за тези странни 
феномени в нашето ежедневие ще го-
ворим друг път и на друго място. 
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Та като ще учим мехатронните системи 
на ум и разум, редно е да изпозваме и 
постиженията на съвременната мате-
матическа теория на информацията и 
да се основаваме на моделите, свърза-
ни с производството на знания, вклю-
чително и на тези, свързани с произ-
водството на научни знания и тяхната 
оценка. Тука в татковината се наблю-
дава весела картинка на уж образова-
ни и заявявващи, че са големи учени 
хора, пък като ги туриш да управля-
ват научните системи – пълна скръб. 
То е защото, както е казал народният 
мъдрец, не става само с перчене, че си 
голям учен с голям индекс на Хирш (за 
тоз индекс ще ви разкажем в някоя от 
следващите ни статии), трябва и акъл 
-  да отбираш от това как се оценяват и 
как се управляват сложни научни сис-
теми. Щото иначе – пишман-реформи, 
пишман-реформи, финансиране на 
дискурси на дамско бельо, тоз да ус-
вои парата, онзи да усвои парата – и 
накрая – нищо.  
 Та да се върнем на искустве-
ния интелект. В мехатронните систе-
ми може да има повече или по-малко 
от него. Поради това мехатронните 
системи могат да са по-малко инте-
лигентни или повече интелигентни, 
тоест могат повече или по-малко да 
имитират човека при разни действия 
или взимане на решения. Достатъчно 
интелигентните мехатронни системи 
са способни да решават задачи без да 
им си задават всички детайли по на-
чалните и граничните условия и без 
да им се свеждан експлицитни алгори-
тми, водещи към решението. Изкуст-
веният интелект е широко използван 
в процеса на взимане на решения с 
цел подпомагане или дори замества-

не на човешкия фактор при решава-
не например на сложни или опасни за 
човека задачи. Околната среда на съ-
временните производствени системи 
е доста сложна и повечето от процеду-
рите, вградени в съответните техно-
логии са повтарящи се. Прецизни кон-
тролни системи трябва да осигурят  
ефективното функциониране на съ-
временните производствени системи. 
И този контрол често трябва да бъде 
осъществяван при липса на  човешки 
оператор. Това е то, което налага раз-
работката на мехатронни системи с 
изкуствен интелект, които да подпо-
магат хората в производствените про-
цеси. 
 Мехатронните системи с изкуст-
вен интелект често трябва да търсят 
това или онова (информация или пък 
някакви предмети). А това търсене  
се основава на различни алгоритми и 
един много широк клас от такива ал-
горитми е основан на математическа-
та теория на генетичните алгоритми 
(абе ние искаме, много искаме да сме 
в крак с бърборините и бърборинки-
те, дето бърборят, че полза от наука-
та нямало, ама какво да правим пусто, 
като модерните мехатронни систе-
ми непрекъснато ни набиват из раз-
ни фундаментални исследвания.  Ето 
сега – почти успяхме да избягаме от 
това, което се нарича fuzzy logic, ама 
се набихме в теорията на генетичните 
алгоритми. Не в теорията на генетич-
ните блондинки, а в теорията на гене-
тичните алгоритми). Та генетичните 
алгоритми са алгоритми за търсене, 
основани на механизмите на естестве-
ния отбор. Изследванията върху гене-
тичните алгоритми се концентрират 
върху устойчивостта на алгоритъма 
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и върху баланса между ефективност-
та и успеха на алгоритмите при рабо-
та в различните условия, в които са 
поставени. Генетичните алгоритми 
са 3 вида: основани на компютърни 
пресмятания, стохастични алгоритми 
и  един вид алгоритми, на които из 
англосаксонските страни им казват 
enumerative.  Алгоритмите, основани 
на компютърни пресмятания биват 
директни (основани на добре опреде-
лени изчислителни процедури, които 
приемат входни стойности на набор 
величини и на изхода задават стойно-
сти на изходния набор от величини) и 
индиректни (те са основани на търсе-
не на локални екстремуми на основата 
на решаване на системи от нелинейни 
уравнения). Пример за директни ал-
горитми са сортиращите алгоритми. 
Генетичните алгоритми имат простра 
структура – те не съдържат нищо дру-
го освен копиране на низове от данни 
и размяна на местата на такива низо-
ве.  Генетичните алгоритми включват 
операциите: репродукция, размяна 
(crossover) и мутация. Репродукци-
ята е процес, при който низовете се 
копират спрямо техните обективни 
функционални стойности.  Размяната 
може да е както на местата на низове-
те, така и часто ито низовете вътре в 
низовете. Мутацията е промяна в ня-
кои от елементите на низовете, като 
тази промяна обикновено не е голяма 
(от порядъка на малки части от про-
цента).  Генетичните алгоритми, ос-
новане на тези три операции, са в със-
тояние да се справят с широк набор от 
оптимизационни задачи.
 Завря ли ви главата? Виждате 
ли сега, защо изрусените политически 
каки мразят учените.  Щото на каката 

като и кажеш генетичен алгоритъм и 
тя почва да си мисли за аху-иху и уци-
куци. Път то генетичния алгоритъм е 
друго нещо. И като види каката, че не 
е в час и почва – мръсни учени, фео-
дални старци, такованка, нереформи-
рани, ще им държим ниски заплатите 
и каквото още се сетите там. И докато 
каката си мечтае за аху-иху и уци-ку-
ци, добрите учени си взиииимат ку-
фарчето и тихичко отиват да работят 
по земите, където изрусените каки с 
аху-ихуто и уци-куцито никой не ги 
брои за нищо. Пък каката се чуди, как 
тъй, като мръдне на 50 километра от 
София в западна посока, никой вече не 
я брои за нищо. Бадева се е изрусила. 
И стига до извода, че западняците са 
също толкова тъпи, колкото и българ-
ските учени. Ех, сега, някои невронни 
мрежи могат и да сработят дефектно, 
то е човещинка, не е мехатронна сис-
тема. 
 Та след този разпускащ абзац, 
нека се върнем към онази част на ме-
хатрониката, което се нарича мискро-
системно инженерство. Какво ли пък 
е това? - ще попитате.  Ей това – фиг. 
18.
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Фигура 18. Примери за микроси-
стемно инженерство. Имаше на-
ченки на това и у нас някога, преди 
да дойдат изрусените каки и бър-
борещите „разбирачи от страте-
гии за развитие на наукака“. Много 
е полезно за мехатрониката. Но, 
както ви казахме у нас бе надлеж-
но съсипано и предадено за скрап, а 
с парите този – онзи си купи по ня-
кой хотел на морето, повечето от 
които фалираха, щото така е при 
капитализма. Пък народа купува 
продуктите на западното микро-
системно инженерство и се чуди, 
защо е беден. Ми то е просто – про-
извеждаш и продаваш – парата иде 
при тебе. Не произвеждаш и купу-
ваш чуждо – пълниш джоба на за-
падняка, а той на работниците си. 
И подсмърчаш, подсмърчаш сополя 
и се чудиш защо си беден. Но след 
като на повърхността на едно уп-
равленско море преобладават ша-
мандурите, какво да очаква човек. 
Те шамандурите трябва да плават 
и затуй са кухи. 

Микросистемното инженерство 
включва  дизаина, производството и 
опаковките на микро-електро-меха-
нични системи (MEMS), които имат 
приложения в автомобилната, аеро-
космическата и  фармацевтичната 
промишлености, в телекомуникации-
те, в областта на опазването на окол-
ната среда и в здравеопазването и т. 
н.  Погледнато по-общо, до известна 
степен MEMS, нанонауките и наноте-
хнологията са подразделения на ме-
хатрониката. Нанонауките се занима-
ват с изучаване на фундаменталните 
принципи, управляващи свойствата и 

поведението на молекули и структури 
с характерни размири от 1 нанометър 
до стотици нанометри. Структури с 
такива характеристични размери се 
наричат наноструктури.  Нанотехно-
логията се занимава с прилажението 
на наноструктурите в полезни нано-
размерни устройства.   MEMS се за-
нимават със структури с характерни 
размери между 1 000 и 1 000 000 на-
нометра, т.е. със структури, по-голе-
ми, отколкото са структурите, изуча-
вани от нано науките. Нанонауките се 
занимават със всички свойства на на-
ноструктурите – механични, химични 
или пък биологични. Нанотехнологи-
ите могат да бъдат категоризирани в 
стотици полета на приложение. 

Фигура 19. Микро-електро-меха-
нично устройство (контактна 
леща) за подсилване на човешко око.

Особено интензивно в последните го-
дини е развитието на микрофлуидни-
те мехатронни устройства, които се 
очаква да намерят голямо приложе-
ние при развитие на многобройни би-
отехнологии. Очаква се след 3 години 
пазарът за такива микрофлуидни ус-
тройства (виж например фиг. 21 и фиг. 
22) да надмине 6 милиарда долара.
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Фигура 20. МЕМS микрофони.

Фигура 21. Микрофлуидна ферма за 
развъждане на бактерии.

Фигура 23. Микрофлуидно устрой-
ство, използващо течене на флуи-
ди, съдържащи полимери.

Микрофлуидиката далеч не е един-
ственото приложение на механиката 
на флуидите в мехатрониката. Нека 
не забравяме хидравличните (използ-
ващи течности) и пневматичните (из-
ползващи газове) системи без които 
безколесното придвижване на по-теж-
ките части на мехатронните системи 
трудно би се осъществил.

Няколко заключителни думи
Хайде, стига толкова за мехатрони-
ката. Темата е тъй обширна, че книги 
до тавана по нея могат да се напишат.  
Както видяхте, по света, че и у нас се 
извършват перспективни изследва-
ния в областта на мехатрониката. До-
бре де, ще кажете, след като извършва-
те такива перспективни изследвания, 
защо ви хулят и псуват и защо ви 
обиждат? Нека да ви отговорим на 
този въпрос, драги читатели със след-
ното нещо в източен стил: за прасето 
една златна статуя на Буда, висока да 
небето, няма стойност. За прасето има 
стойност само това, което то може 
да оплюска. На днешните български 
интелектуални прасенца невронни-
те мрежи са отдавна дефектирали и 
те  не се интересуват от наука. Виж от 
окрадване на парите за наука се инте-
ресуват от някалко години насам. По-
литкоректни добри хорица (за които 
в Германия има специална дума – die 
Gutmenschen) кротко разпределят па-
рите за наука, както си знаят. Вече 27-
ма година чакаме „великите им идеи“ 
да хванат дикиш, както се казва. А ре-
зултати няма и няма. Защо ли няма? - 
ще попитате? Ами ето ви подсказка – 
за това, как се прави синхронизация и 
контрол на сложни системи ви пишем 
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ние, а не някой от добрите хорица. Ако 
оставите тези добри хорица, те ще си 
дрънкат същите глупости по телеви-
зиите и ще си правят същите глупос-
ти, както и досега и няма да забележат, 
как и последният свестен български 
учен ще изчезне. И ще остане блатото 
на добрите хорица. А в това блато ни-
каква модерна мехатроника няма да 
вирее. И никаква модерна наука няма 

да вирее. И ще продължава така 100 
години. И ще продължава така 200 го-
дини. Може пък това да е целта на иг-
рата, но ние не го нещем това. И зато-
ва ви запознаваме с модерната наука. 
И тихичко ви нашепваме с немощните 
си гласове на феодални страци - „Не 
бъдете прасета“.
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След поръчка е при вас за по-малко от 72 
часа.

100% медицинска стомана и 
професионална изработка

БГ НАУКА МАГАЗИН
http://nauka.bg/products
Поръчай и помогни на науката в България.

БИЖУТА + ХИМИЯ+ 

МОЛЕКУЛИ+ МЕДИЦИНСКА  

СТОМАНА + ИЗРАБОТЕНИ В 

 
 

 
 

КОЛИЕТА ОТ МЕДИЦИНСКА 
СТОМАНА С ФОРМАТНА 

НА СЕРОТОНИН, КОФЕИН, 
ДОПАМИН, АТОМ, ШОКОЛАД 

(ТЕОБРОМИН), ЧЕРВЕНО 
ВИНО И ДР.



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

 

С Т Р.

72

БГ Наука представя колекция “Възраждане” 
Всеки ден нови заглавия

http://nauka.bg/

http://nauka.bg/taxonomy/term/1313
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Незаконният бизнес с диви жи-
вотни може би е най-доходната 
форма на нелегална търговия 

в света изобщо. Рядко хващат някого, 
а наказанията обикновено не са по-
строги от глоба за неправилно парки-
ране.
Познатият като Ансън малайзиец 
Уонг Кенг Лианг (ръководещ един 
от най-големите синдикати за кон-
трабанда на диви животни в света), 
който си призна престъпления, мак-
сималното наказание за които е 250 
години затвор и глоба 12,5 милиона 
долара беше осъден на 71 месеца във 
федерален затвор в САЩ (от които из-
лежава 32 месеца в подобаващ лукс), 
60 000 долара глоба и забрана да про-
дава животни в САЩ три години след 
излизане на свобода. Невероятно теж-
ко наказание! Добре поне, че не са го 
наградили.
Международната конвенция CITES 

(Convention on International Trade in 
Endangered Species) няма за цел да за-
брани търговията с диви животни и 
продукти, произведени от диви жи-
вотни, а само я контролира или по-
скоро регулира. Към тази конвенция, 
която е в сила от 1975г., са се присъе-
динили повече от сто страни. За съжа-
ление много от държавите, подписали 
конвенцията, я нарушават – например 
Аржентина, Индонезия, Испания, Тай-
ланд и много бивши съветски репу-

Биология

Имате избор: незаконен 
или законен бизнес с 
изчезващи видове 

Списание  “Българска наука”, брой 87 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Автор: Венцислав Вутов
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блики, както и Русия. Освен това CITES 
сама създава подходящи условия за ус-
пешна контрабанда на животни (това, 
срещу което се бори) като допуска 
едно изключение (доста съществено) 
при търговията със защитени живот-
ни: екземплярите, отгледани от хора 
не получават същата защита като из-
расналите на свобода. Развъждането 
в плен може да отслаби натиска върху 
дивите популации и да задоволи доня-
къде международното търсене само в 
страни, където контролните органи са 
достатъчно силни, за да спрат наруши-
телите. Засега такива държави няма! 
На практика контрабандистите създа-
ват фалшиви фиктивни развъдници, а 
после претендират, че незаконно уло-
вените животни и растения са били 
отгледани там. Търговците често под-
правят документите, за да изглежда 
че животните са размножавани след 

като са били уловени. Хванатите диви 
животни получават преправено ро-
дословно дърво. Фалшифицираната 
етикетировка на пратките с диви жи-
вотни е разпространена практика. Със 
сертификат се удостоверява, че прат-
ката не съдържа застрашени видове, а 
отговорността се поема от митничар, 
който изобщо не е компетентен в об-
ластта на зоологията. След това жесто-
кото пътуване на малки и значителни 
по размери живи същества премина-
ва през няколко етапа, прекъсвани от 
дълги престои, по време на които ко-
лебанията в температурата са много 
големи. Животните изтърпяват нео-
писуеми мъки: често залепват човки-
те на птиците и завързват крилата 
им към тялото. Според официалния 
доклад на природозащитния изследо-
вателски институт ЕIA се предполага, 
че три четвърти от всички птици уми-
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рат по време на пътуването. Случва се 
животните да стоят дълго натъпкани 
едно до друго, да живеят в тъмни за-
творени сандъци или да линеят в мал-
ки кутии, да не получават достатъчно 
храна и вода, докато ги превозват на 
хиляди километри с кораб или само-
лет. Всички животни страдат и биват 
третирани по ужасен начин, като не-
одушевени стоки за износ, и много от 
тях загиват. Например невръстните 
човекоподобни маймуни, откъсна-
ти от майките си (за да се доберат до 
малкото, ловците обикновено убиват 
майката, а понякога дори цялото се-
мейство или стадото) и подложени 
на мъчително пътуване, имат малки 
шансове за оцеляване. Предполага-
емата смъртност сред тях е 70-90%.
Разрешените за износ растения и жи-
вотни се пренасят заедно със скрити 
сред тях забранени растения и живот-
ни. Тоест има два паралелни канала за 
износ: или самостоятелно се изнасят 
защитени видове контрабандно, или 
те се пренасят скрити сред други сто-

ки. Ако се атакува единият канал, жи-
вата стока се пренасочва към другия. 
А в случая дори няма и в малка степен 
успешно противодействие срещу яв-
ната контрабанда (единият канал). 
Неправителствените организации ня-
мат достатъчно персонал. Секретари-
атът на CITES има само един служител, 
който следи за спазването на конвен-
цията. Програмата за контрол на прес-
тъпността срещу дивата природа към 
Интерпол също има един-единствен 
щатен служител. Малкото хора, зани-
маващи се с тези проблеми спокойно 
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биват заплашвани, подкупвани или са 
изправени пред угрозата да бъдат из-
гонени от съответната страна, ако ре-
шат да реагират активно. Работещите 
в неправителствените организации 
(НПО) са много заети с експертни и 
финансови отчети, интервюта за пре-
сата, пазарни проучвания, срещи със 
спонсори и плащания. Издаването на 
визи за тях зависи от същите онези 
служби, които те евентуално ще раз-
следват, и ако някоя организация ядо-
са съответното правителство рискува 
да си навлече неприятности. Един-
ственото, което правят защитниците 
на живата природа срещу контрабан-
дата на защитени видове е да пишат 
доклади, които се четат от много други 
хора, които също нищо не правят. Без-
крайното говорене очевидно не носи 
полза на никого. Трябват действия, а 
не думи. Защото, когато едната страна 

(престъпната) действа, а другата само 
говори е ясно кой ще има превес. При 
два канала за износ на защитени ви-
дове НПО нямат нито човешки, нито 
финансови, нито пожелателни ресур-
си за противодействие. За да се борим 
ефективно срещу износа на защитени 
видове, трябва да няма разрешени за 
износ растения и животни. Защото, 
ако могат да се изнасят незащитени 
все още видове, това ще доведе до тях-
ното критично намаляване и защита, 
съпроводено с пълното изчезване на 
защитените видове.
Анализите са безсмислени, ако не во-
дят до действия и промяна. Дейст-
вия за по-добро законодателство, без 
удобни изключения, за много по-стро-
ги наказания, които да се изпълняват.  
Трябват не думи , а проекти, програми 
сред природата и едно ефективно из-
ползване на структурата на мрежовия 
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маркетинг за разпространяване на 
безплатна информация за екологич-
ната ситуация по света, за животин-
ските и растителни видове, ползата 
от тях и защитата им и вредата, която 
бихме спечелили при изчезването на 
различни ключови за живата система 
организми.
Традиционни вярвания, базирани на 
невежество и суеверия обезлюдяват 
планетата. Типични примери са: за из-
точване на жлъчка от хималайска меч-
ка, използвана като традиционно ле-
карство, биват улавяни хиляди мечки; 
китайци търсят костите на тигри за 
приготвяне на лекарства, а пенисите 
им се смятат за афродизиак; човекът 
преследва нанду заради перата му, от 
които прави метлички за прах; в Чили 
и Аржентина използват делфините за 
стръв при лова на раци; на Соломоно-
вите острови ловуват делфините за-

ради техните зъби, от които се изра-
ботват гердани, използвани като част 
от зестрата на девойките при брачни-
те церемонии.
Има ли смисъл от борба с нелегалния 
бизнес с животни, когато милиарди 
се печелят съвсем законно от изби-
ването и унищожаването на хиляди 
животински и растителни видове. 
Става дума за далеч по-мащабния ле-
гален бизнес със незащитени и защи-
тени видове, които могат да се изна-
сят само с разрешително. 13 356 588 
живи животни и 30 309 815 части от 
животни са били изнесени легално от 
Югоизточна Азия през периода 2000-
2007 година.
Няма нужда да се правим на фалшиви 
алтруисти, които ги интересува благо-
денствието на другите видове. Трябва 
да ги опазим заради самите себе си, за-
щото ние губим от тяхното изчезване. 



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

 

С Т Р.

78

90% от животинските видове, живели 
някога на Земята са измрели, така че 
настоящата ситуация  не е нещо из-
ключително, невиждано досега и не е 
от особено значение за самата приро-
да, която уж се опитваме да съхраним 
– опазването им е от значение лично 
за нас, за нашето така наречено благо-
денствие.
Ние няма да унищожим планетата – не 
сме чак толкова значими. Тя има дос-
татъчно ресурси да се самовъзстанови 
от много по-страшни катастрофи и го 
е правила. Ние просто ще унищожим 
собствената си жизнена среда, а с това 
и себе си, ако продължаваме с неумо-
римо упорство да следваме посоката 
на най-малкото съпротивление. Избо-
рът е наш. Сами избираме пътя си!
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През последните години 
безплодието ескалира 
с безпрецедентна ско-
рост, което се отразява 
с демографска криза и 

в България. Броят на хората с фер-
тилни проблеми нараства с 15% всяка 
година в световен мащаб, най-засег-
нати са индустриализираните нации. 

Стесняване на проблема стерилитет 
се превърна в основен приоритет за 
много здравни организации. В край-
на сметка факторите на живота са 
тези, които дирижират репродук-
тивното здраве и могат да имат по-
ложително или негативно влияние 
над плодовитостта. Докато много 
аспекти от живота не зависят от нас, 
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то можем ли да останем „на повърх-
ността на водата“, като модифицира-
ме факторите на живота?!

...възраст....
Възрастта на мъжа или жената е фак-
тор, които може да повлияе фертил-
ността. Поради продължително обра-
зование и квалификации, изборът на 
професионално развитие пред съз-
даването на семейство, много двой-
ки забавят детеродния процес. Но 
репродуктивната линия се измества 
с възрастта и фертилните способно-
сти намаляват с течение на времето. 
При мъжете, нивата на тестостерон 
се понижават и резултатът е хипого-
надизъм. Параметрите на семенна-
та течност, като обем и подвижност 
също намаляват, а морфологията на 
сперматозоидите става все по-анор-
мална. След 40 годишна възраст, 
значително се увеличават уврежда-
нията в структурата на ДНК (дезок-
сирибонуклеинова киселина) на га-
метите, а мотилитета им спада под 
40%. При възраст на 45г. планувана 
бременост при партньорката търпи 
относителен риск, като успеваемост-
та се отлага с около година. Доказано 
е, че все по-малко деца се раждат от 
бащи до 39 годишна възраст в срав-
нение с по-млади възрастови групи, 
дори  и да се контролира възрастта 
на жената. Не бива да се пренебрег-
ва и факта, че сред населението на 
тази възраст има тенденция да се 
консумира повече алкохол и преко-
мерно тютюнопушене, които биха 
могли да бъдат други смущаващи 
фактори. Репродуктивната времева 
линия за жените е по-сложна. Жен-
ският организъм се ражда с всички 

яйцеклетки, но само около 400-500 
от тях овулират. В рамките на 30-го-
дишна възраст шансовете на жената 
за зачеване е по-висока от 71%; вече 
на 36 години успеваемостта спада до 
40%. Състоянието на организма, от-
говорно за поддържане на една бре-
меност също се засяга. Все по-често 
се проявяват хромозомни аномалии 
и анеуплодия. С напредване на въз-
растта, намаляват възможностите за 
имплантация на зародиша и се пови-
шават рисковете от спонтанен аборт.
  
... въздействие на храната и физиче-
ски упражнения ...
Здравословен и разнообразен храни-
телен режим може да бъде основна 
част от поддържане на цялостното до-
бро състояние на организма. Все пак, 
известни са витамини и хранителни 
групи, които могат да имат по-голямо 
въздействие върху репродуктивното 
здраве, в сравнение с други. Консу-
мирането на храна, богата на фибри, 
фолиева киселина и ликопен корели-
рат с подобряване качеството на спер-
мата. Друга потенциална полза имат 
антиоксидантите, които играят реша-
ваща роля за организма, чрез отстра-
няване на свободните радикали (ROS), 
каквито са супероксид анион (О2•-), 
водороден пероксид (Н2О2), хидрок-
силен радикал (OH•). Тази категория 
включва и свободните радикали, по-
лучени от азот, наречени реактивни 
азотни видове, като: азотен оксид (NO 
•), азотен диоксид (NO2•), пероксини-
трит (ONOO-). Това са вторични про-
дукти на клетъчното дишане, които 
са необходими за определена клетъч-
на активност, включително капацита-
цията на сперматозоидите. Но, изоби-
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лието на ROS може да компроментира 
функцията на спермалните клетки, 
включително подвижността им, нама-
лявайки мембранния им интегритет. 
Антиоксидантите са молекули, такива 
като албумин и феритин, аскорбино-
ва киселина,  алфа токоферол, каро-
тин, пикочна киселина и билирубин 
или ензими супероксид дисмутаза, 
каталаза и глутатион пероксидаза. 
Те помагат за отстраняването на сво-
бодните радикали от семенния еяку-
лат и съдействат за превръщането на 
ROS до съединения, които са по-малко 
вредни за клетките. Ако има повече 
радикали, локалните антиоксиданти 
може да ги премахнат, като това води 
до оксидативен стрес. Оксидативен 
стрес може да доведе до увреждане 
на спермалните протеини и липиди, 
дори и ДНК структурата, което прово-
кира дисфункции на мъжките гамети. 

Въпреки това, по този въпрос има ре-
дица спорове, например витамин С, но 
не витамин Е, имал значително въз-
действие върху жизнеспособността 
на сперматозоидите. В контраст, дру-
го проучване сочи именно витамин Е 
и селен, като инхибитори на  малон-
диалдехид (MDA), маркер за вредите, 
нанесени от реактивните кислородни 
молекули. Като обобщение и на две-
те страни стоят редица литературни 
прегледи, установяващи че употреба-

та на орални антиоксиданти води до 
значително увеличен процент на живо 
родени бебета. Антиоксидантите при 
жените пък, водят до повишаване ус-
певаемостта на забременяване. Хра-
нителната диета при жените в крайна 
сметка може да засегне фертилността, 
особено овулацията. Цялостна под-
мяна на въглехидрати с животински 
протеини е доказано, че е в ущърб на 
жизнеспособността на яйцеклетки-
те. Добавянето само на една порция 
месо се свързва с 32% по-висок шанс 
за нормална фоликулогенеза, особено 
ако месото е било постно (например 
пуешко). Наличието на транс-мазни-
ни в храната е доказано, че драстич-
но увеличават риска от безплодие. 
Използването на мултивитамини и 
добавки също има ефект при жените, 
като се подържа тезата, че намаляват 
риска от инфертилност.

... тегло ...
Теглото на индиви-
да често е свързано с 
хранителните нави-
ци и индивидуалните 
дейности. От значение 
е индекса на телесна 
маса (BMI), които е 

приет за нормален в диапазон между 
18.5 и 24.9, над 25 е възприето като 
наднормено, а над 30 се счита за зат-
лъстяване. Телесното тегло оказва 
значително въздействие върху здра-
вето, включително води до сърдеч-
но-съдови заболявания, диабет и без-
плодие. Забързаното ежедневие не 
пропуска реализирането и на двете 
крайности сред населението: затлъс-
тяване и анорексия. В бързо развива-
щите се страни (например САЩ) епи-
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демията от затлъстяване в последно 
време стана сериозен въпрос. Освен 
други потенциални рискове за здра-
вето, затлъстяването може да има 
влияние върху мъжкия и женския 
фертилитет. Няколко изследвания са 
показали, че увеличаването на BMI 
е свързано с намаляване концентра-
цията на спермата и намаляване на 
подвижността й. Също е установено, 
че наднорменото тегло кореспонди-
ра с повишения риск от увреждане на 
ДНК структурата в сперматозоидите. 
96,5% от мъжете с метаболитен синд-
ром са с еректилни дисфункции, веро-
ятно следствие от преобразуването на 
андрогените в естрадиол. Ароматаза-
та е ензима, отговорен за това конвер-
тиране, и се намира най-вече в маст-
ната и репродуктивните тъкани. Тъй 
като количеството на мастната тъкан 
се увеличава, има повече достъпни ан-
дрогени за преобразуване от аромата-
зата, а серумните нива на естрадиола 
в половата тъкан се увеличават. Други 
хормони, например инхибин В и ле-
птин, могат също да бъдат засегнати 
от затлъстяването, тъй като това води 
до намаляване на броят на Сертоли-
еви клетки в тестисите (Сертолиеви-
те клетки са отговорни за съзряване-
то на сперматозоидите). Лептинът е 
хормон, свързан с множество ефекти, 
включително контрол над апетита, 
възпалителни процеси, намаляване 
секрецията на инсулин. При мишки 
е доказано, че лептинът е почти пет 
пъти по-висок при затлъстели в срав-
нение с мишки с нормално телосло-
жение, а по-високите нива на лептина 
съответстват на пет пъти по-нисък 
фертилитет. Ранен спонтанен аборт 
на плода от жени с висок BMI е пов-

тарящо се и често срещано дори при 
жени под 35 години, което може да се 
дължи на невъзприемчивост и лоша 
имплантация. Има спекулации, че от-
рицателните резултати могат да се 
свързват с не добра фоликулярна сре-
да при жени с наднормено тегло при 
сравнение с други пациентки с норма-
лен мастен индекс. Хубавото обаче е, 
че отрицателният ефект от затлъстя-
ването при женският пол може да бъде 
обратимо, като това е доказано – след 
загуба на тегло, средно с 10 кг, 90% от 
ановулаторните преди това жени за-
почнали да имат нормален цикъл и 
овулационна ставка. Както споменах-
ме, затлъстяването не е единственият 
начин, чрез които може да се повлияе 
на репродуктивността. Поднорменото 
тегло се среща все по -често както при 
жените, така и при мъжете. То води 
до по-ниска спермална концентрация 
при силния пол. Резултатът на малки 
количества мазнини в тялото е дис-
функция на яйчниците и безплодие 
при жените. Хранителните разстрой-
ства и анорексия са типични за лица 
с BMI под 17, за съжаление застъпени 
предимно в тинейджърска възраст, но 
тези неврозни прояви имат послед-
ствия и в бъдеще.  

... физическа активност ...
Здравословният начин на живот 
включва физическо натоварване, но 
умерена активност на организма. 
Дори има сравнение между упражня-
ващи се, за поддържане на спортния 
дух и елитни спортисти. В първия 
случай мъжете са били със значител-
но по-добра морфология и мотилитет 
на сперматозоидите (15.2% спрямо 
9.7%). Физическата активност при съ-
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четание с намаляване на теглото са 
предоставили защитен ефект върху 
фертилитета при затлъстели жени. 
Прекомерните упражнения могат да 
имат отрицателна промяна на енер-
гийния баланс в организма и да повли-
яят репродуктивната система. Когато 
нуждата от енергия надвиши нейният 
прием, дисбалансът се отразява на ве-
ригата хипоталамус-хипофиза-гона-
дии с хормонални нарушения. 

... „развлечения“ ...
Документирано е, че цигареният дим 
съдържа над 4000 вещества, воде-
щи до увреждане на здравословния 
статус. По отношение връзката му с 
безплодие, научни данни сочат за на-
маляване фертилните способнисти 
на гаметите и у двата пола. Мъжете 
пушачи са склонни да имат намален 
обем на еякулата със занижен общ 
брой сперматозоиди, с редуциран оп-
лодителен капацитет. Цигареният 
дим може да намали активността на 
митохондрите в сперматозоида, отде-
лящи енергията, която му е нужна за 

придвижване. Само 6% от статистиче-
ска извадка на пушачи са определени 
с нормоспермия, а останалите с мор-
фологични изменения или астенозо-
оспермия.
Няколко проучвания отбелязват, че 
именно цигарите са причинители за 
интегритет на ДНК и увеличен брой 
левкоцити, и последващи възпалител-
ни тестикуларни процеси. Тютюнопу-
шенето може да повлияе ендокринни-
те функции, като води до увеличени 
серумни нива на FSH (фоликулости-
мулиращ хормон) и LH (лутеинизи-
ращ хормон), и намаляване нивото на 
тестостерон.  Нарушената плодови-
тост сред жените пушачки може да се 
дължи на объркана фоликулогенеза в 
яйчниците. Това отговаря на редуци-
ран яйчников резерв и е причина за 
менструална нестабилност, забавяне 
във времето на забременяване. Ци-
гареният дим причинява затрудне-
но транспортиране на яйцеклетката 
през маточните тръби, повишен риск 
от ектопична бременост, спонтанни 
аборти. В случайте на използване на 

донорска яй-
цеклетка е ус-
тановено, че 
жени, които 
са пушили по 
0 до 10 цига-
ри дневно са 
имали значи-
телен успех 
със задържа-
не на плода, 
в сравнение 
с жени, които 
пушели пове-
че от 10 ци-
гари дневно. 
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Това предполага, една компроменти-
рана маточна среда към която е отго-
ворен никотина. 
Оскъдни са изследванията насочени 
към проследяване ефекта от употре-
бата на наркотици върху репродук-
тивното здраве, поради етични съ-
ображения. Несъмнено те действат 
върху централната нервна система, 
блокират някои рецептори разполо-
жени по репродуктивните структури. 
Конккретно, веществото канабиноид 
от марихуаната е доказано, че нама-
лява нивото на тестостерон, отделян 
от Лайдиговите клетки в тестисите, 
модулира апоптоза (клетъчна смърт) 
на Сертолиевите клетки, следовател-
но редуцира подвижността на спер-
матозоидите, капацитацията им и 
акрозомната реакция, изключител-
но съществени биологични процеси. 
Върху жените същото това опиатно 
вещество рефлектира хормоналния 
баланс, като ефекта за съжаление е 
дългосрочен. За кокаинът, друг чес-
то използван наркотик, се твърди че 
ефектира в зависимост от дозата и 
продължителността на употребата 
му. Въпреки това, несъмнено води до 
намалена сексуална стимулация и за-
труднена ерекция при мъжете, пови-
шава нивото на хормона пролактин, 
а намалява това на тестостерона. По-
малко се знае за влиянието на кока-
ина при жените, основно нарушена 
отзивчивост към гонадотропините, 
водещо до овариални дисфункции, а 
при бременни причинява отлепване 
на плацентата и аборти. 
По отношение на всякакви лекарстве-
ни препарати, сред по-сериозните 
антибиотици, антидепресанти, анти-
епилептични средства, стимулатори, 

рецепторни антагонисти, блокери 
на клетки, се смята че задължител-
но трябва да се приемат по лекарско 
предписание, в противен случай биха 
довели до здравословни проблеми. 
Доказано е, че честата им или непра-
вилна употреба се свързва и с репро-
дуктивни промени, като понижени 
параметри на спермата при мъжа, на-
рушаване микрофлората при жената, 
водещо до инфекции и евентуално по-
тежки малформации. 
Много изследвания са проведени вър-
ху ефекта на алкохола и аспектите на 
здравето, включително фертилност-
та. При мъжете, прекомерният и по-
стоянен прием на алкохол се свърз-
ва с много отрицателни ефекти, от 
намалено либидо чак до атрофия на 
половите жлези. Спиртните питиета 
изглежда, че имат голямо въздейст-
вие върху морфологията и подвиж-
ността на спермалните клетки. Жени-
те, прекаляващи с тези напитки имат 
по-голям шанс да попаднат в графата 
безплодни в сравнение с умерените 
консуматорки. Количеството също 
има значение, вариациите от 1 питие 
на седмица до 50 единици на ден отда-
лечават момента на зачеване с разли-
чен темп. Подобно на никотина, и ал-
кохола преминава през плацентата от 
майката към растящото бебе. Разви-
ващите се бебета нямат способността 
да преработват алкохол през черния 
дроб или други органи. Те поглъщат 
всичко и имат същата концентрация 
на алкохол в кръвта като майката. 
Алкохолът е тератогенен за плода и 
може да попречи на правилното му 
развитие, като причини увреждане на 
мозъка и други вродени дефекти. По-
вечето бебета негативно засегнати от 
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излагане на алкохол нямат никакви 
физически увреждания, но по-късно 
проявяват поведенчески и/или обу-
чителни проблеми.
Кофеинът се е превърнал в нераздел-
на част от обществото с консумация 
варираща от 50 mg до 16 ml бутилки. 
Въпреки това е докладвано, че има от-
рицателен ефект върху женската фер-
тилност, по –конкретно е свързан със 
забавяне на зачеването. Подчертани 
негативни ефекти има върху бремен-
ните, приемащи над 350 mg кофеин 
на ден, изразяващи се със спонтанен 
аборт или преждевременна ембри-
онална смърт, но механизмите на 
действие не са изяснени. 

  ... замърсяване на околната среда ...
Изхвърлянето на замърсители като 
серен диоксид, въглероден оксид, азо-
тен диоксид, прахови частици в атмос-
ферата от презовни средства, промиш-
лени емисии, горивни процеси или 
други източници са един от фактори-
те, на които обаче рядко отдаваме зна-
чимост. Има данни удостоверяващи, 
че замърсяването на средата ни освен 
с белодробни или сърдено-съдови за-
болявания, ни преследва и в репроду-
ктивен план. Мъже, които са изложе-
ни на споменатите условия изпитват 
анормална морфология на спермато-
зоидите, нарушена подвижност, имат 
повишен риск от генетични наруше-
ния. Доказана е дори отрицателната 
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корелация между концентрацията на 
спермата и количеството озон, към 
които човек е изложен. Не са изклю-
чение случайте, в които са регистри-
рани спонтанни аборти или загуба на 
плода, или малформации на ембриона 
при жени, продължително изложени 
на замърсена среда. В този ред на ми-
сли, трябва внимание да се обърне на 
тежките метали, с които незабеляза-
но контактуваме ежедневно, напри-
мер олово, меркурий, бор, живак, алу-
миний, кадмий и др. Зависимостта на 
реподуктивните параметри с тях не са 
добре изследвани, но познанията под-
сказват за нарушаване на връзката 
между жлезите и хормонални откло-
нения и при двата пола. В световен 
мащаб в днешното общество, редица 
други химикали, като пестициди или 
битови препарати, на пръв поглед 
безобидни, могат да имат вредни по-
следици върху репродуктивният ста-
тус на човека, имитирайки естествени 
хормони. Възпрепиятстват нормална-
та активност на организма и регули-
рат по различен от естествения начин 
функционирането на отделните сис-
теми, през ендокринната към репро-
дуктивната. 
Споменатите фактори са основните, 
които бихме могли да променим в 
по-добра според индивидуалните по-
требности посока. Съществуват още 
редица „неща“ от живота, като: об-
леклото ни, което се препоръчва да е 
свободно и от естествени материали; 
употребата на контрацептиви, които 
биха предпазили от полово предава-
ни болести; използването на лубри-
кантни средвства, които имат нега-
тивен ефект върху подвижността на 
сперматозоидите; влиянието на ра-

диацията; влиянието на „обогатена“ с 
неестествени добавки  (хормони, ан-
тибиотици, подобрители) храна; ру-
тинни лекарски прегледи и други. Це-
лият свят е система от фактори, която 
не позволява на човека да предвиди 
своето бъдеще. Докато има данни со-
чещи репродуктивният капацитет и 
нарушения, то предполагаемите фак-
тори са необхватни. Може би за това, 
паралелно с развитието на всякакви 
технологии, тече развитието на био-
логията в направлението на асистира-
ните репродуктивни биотехнологии. 
Те включват изкуствено оплождане на 
яйцеклетката – in vitro или модифика-
цията вътрецитоплазмено оплождане 
на яйцеклетка с един сперматозоид 
– icsi. Навярно, за да не се наруши ба-
ланса на земята, въпреки множество-
то анти фактори на размножаването 
са залегнали и приложими и други 
гаметотрансфери, криоконсервиране 
на гамети, полова тъкан, ембриони.  
Предимплантационната генетична 
диагностика е поела към своя апогей, 
чрез определяне на дефекти, или ем-
брио секция за подбор на гени, носе-
щи конкретен пол или предпочитаема 
черта от фенотипа. Чрез разбиране на 
въздействието на начина на живот 
върху репродуктивното здраве, как-
то и чрез активно модифициране на 
лайфстайла, и двата пола са способ-
ни да контролират собствения си по-
тенциал. Коефициентът на начина на 
живот е висша математика, но важно 
е да се разберат начините на употре-
ба на факторите на средата, да бъдат 
свеждащи до минимум усложненията 
и максимизиращи резултатите в бъ-
дещето.



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

87

БГ Наука представя колекция “Възраждане” 
Всеки ден нови заглавия

http://nauka.bg/

http://nauka.bg/taxonomy/term/1313
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Касае се за 39 годишна жена 
– М.С. с първичен стерили-
тет и рецидивираща ендо-
метриоза на яйчниците.  
Анамнестично: 

През 2013г. двукратно е извършена 
процедура за ин витро оплождане. В 
тези два случая не са получени годни 
за оплождане яйцеклетки. В края на 
същата година при рутнен ултразву-
ков преглед е открит полип на лига-

вицата на матката – 1 см в диаметър и 
киста на левия яйчник с размери 4см 
на 6см, със съмнение за ендометриоза. 
Туморните маркери показват гранич-
ни стойности, в подкрепа на налична 
еднометриоза. 
В болницата се извърши оперативна 
хистероскопия с премахване на опи-
сания полип (хистологичен резултат 
– аденоматозен полип). На последващ 
етап се извърши пробна лапаротомия 
по повод на описаната киста. При от-
варяне на корема се установи: тежки 
възпалителни изменения, довели до 
сраствания в малкия таз. Лява тръба 
и яйчник – обхванати в обща форма-
ция с големина около 8см. Дясна ма-
точна тръба и яйчник – със запазена 
анатомия.  Отстрани се кистата на ле-
вия яйчник (хистологичен резултат – 
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гладкостенна ендометриозна киста). 
Следоперативния период протече без 
усложнения. Приложи се шест месеч-
но лечение по схема с препарата Зо-
ладекс за блокиране на яйчниковата 
функция.
През 2015г., при ултразвуково из-
следване е открит рецидив на ендо-
метриозата в левия яйчник и отново 
полип на ендометриалната лигавица. 
Това наложи да се извърши кюретаж 
на кухината на матката за премахва-
не на описания полип – хистологичен 

резултат – аденоматозен полип. Опи-
саният рецидив на ендометриозата в 
левия яйчник наложи повторна лапа-
ротомия, при която се установи: теж-
ки сраствания в областта на лявата 
тръба и яйчник, кистична формация 
в областта на левия яйчник с диаме-
тър 5см. Дясна тръба и яйчник – в 
прераствания, с порменена анатомия 
на маточната тръба и онищожен фим-
бриален апарат. Поради тежките срас-
твания и с цел да се запази оптимално 
кортикалната част на яйчниците (фо-
ликуларен апарат), екстирпацията на 
кистата и срастванията се третираха 
с биполарна техника. Постоператов-
ният период протече без усложне-
ния. Ултразвуковото изследване по-
каза достъпност на двата яйчника за 
евентуална пункция под улстразвуков 
контрол – за IVF процедура и наличи-
ето на 2-3 фоликула в двата яйчника 
по 6-8мм. 
Обсъждане:
Случаят е типичен за незадоволи-
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телните резултати по отношение на 
желана бременност с използване на 
досегашните конвенционални диаг-
ностични и терапевтични методи (в 
това число и приложението на Зола-
декс). Неуспехите при този случай за-
почват от досега прилаганите диаг-
ностични методи:
1. Липсата на адекватна ехографска 
оценка на яйчниковия кръвоток. Въз-
можност за качествена доплер диаг-
ностика на яйчниковия артериален 
кръвоток, води до правилна оценка  
на яйчников ресурс (Литературна 
справка за УЗД+доплер+ИВФ).
2. В цитирания случай е използвана 
конвенционална хирургична техника 
с последващо блокиране на функци-
ята на яйчниците със Золадекс. При 
втората операция, поради множест-
вените сраствания и с цел запазване 
на фоликуларната функция на яйчни-
ците, се използва биполарна техника. 
При използване на високотехноло-
гичен лазерен нож при отворена 
хирургия се получават много по-
добри резултати в тази посока (ми-
нимално латерално термично ув-
реждане на тъканта) (Литературна 
справка Лазер). 
 Обременената анамнеза: 

Вързаст на пациентката над 39г., въз-
палителни изменения на яйчниците 
с налични ендометриозни огнища в 
левия яйчник, налагат при евентуал-
на ин витро процедура, с добиване на 
качествени яйцеклетки и последващи 
ембриони, задължително да се извър-
ши преимплантационна диагностика.
 1.Лабораторията, която из-
вършва тази процедура трябва да раз-
полага с микроманипулатор с лазерна 
приставка за биопсия на бластомери 
и последващо генетично изследване 
(преимплантационна диагности-
ка), за да се селекционират и трансфе-
рират качествени ембриони. (Литера-
турна Справка)
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Кои са най-пристрастява-
щите наркотици? Според 
различните изследовате-
ли, за потенциала на едно 
вещество да бъде при-

страстяващо може да се съди по отно-
шение на вредата, която то причиня-
ва, цената му на улицата, степента, до 
която то активира допаминовата сис-
тема в мозъка, колко приятна е упо-
требата му според хората, степента на 
абстиненция и колко лесно човек се 
пристрастява, след като го опита.

Като се имат предвид различните 
мненията на учените, един от начини-
те за класиране на пристрастяващите 
вещества е да се попитат експертите. 
През 2007 Дейвид Нът и колегите му 
помолили експерти по пристрастява-
нето да направят точно това.

1. Хероин
Експертите класират хероина като 
най-пристрастяващото вещество, като 
му дават резултат 2,5 от максимален 3. 
Хероинът е опиат, който повишава ни-
вото на допамин в „системата за въз-
награждение“ в мозъка с до 200% при 
експерименталните животни. Освен 
това, хероинът е и опасен, тъй като 
дозата, която може да причини смърт 
е само пет пъти по-висока от дозата, 
необходима за „надрусване“.
Хероинът е класиран и като вторият 
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най-вреден наркотик от гледна точка 
на вредата му върху употребяващите 
го, но и върху обществото. Пазарът на 
незаконни опиати, включително хе-
роин, се оценява на 68 милиона дола-
ра в световен мащаб през 2009.

2. Алкохол
Въпреки че е законен в САЩ и Вели-
кобритания, алкохолът е оценен като 
втората най-пристрастяваща субстан-
ция. Алкохолът има много ефекти вър-
ху мозъка, но при лабораторни експе-
рименти върху животни е установено, 
че той увеличава нивото на допамин 
в системата за възнаграждение с 40-
360% - и колкото повече животните 
пият, толкова повече допаминовите 
нива се повишават.
Около 22% от хората, които са го проб-
вали, ще развият зависимост от алко-
хола в някакъв момент от живота си. 
СЗО е изчислила, че 2 милиарда души 
са използвали алкохол през 2002 и по-
вече от 3 милиона души са починали 
през 2012, в резултат от увреждания, 
причинени от употребата му. Алко-
холът е класиран като най-вредният 
наркотик и от други експерти.

3. Кокаин
Кокаинът директно пречи на предава-

нето на съобщения от един неврон на 
друг в мозъка, което се осъществява 
от допамина. По същество, кокаинът 
не позволява на невроните да потис-
нат сигнала от допамина, което води 
до ненормално активиране на възна-
граждаващите пътища в мозъка. При 
експерименти върху животни, кока-
инът причинил повишаване на допа-
миновите нива повече от три пъти над 
нормалните. Смята се, че между 14-20 
милиона души по света използват ко-
каин и че през 2009 търговията с ко-
каин носи около 75 милиарда долара.
Крекът е класиран от експертите като 
третият най-вреден наркотик, а кока-
инът на прах е класиран на пето място. 
Около 21% от хората, които са опитва-
ли кокаин, ще станат зависими от него 
в определен момент от живота си. Ко-
каинът е подобен на други пристрас-
тяващи стимуланти, като амфетамин 
и метамфетамин - който се превръща 
в огромен проблем, тъй като става все 
по-широко достъпен.

4. Барбитурати
Барбитуратите са клас лекарства, кои-
то първоначално са били използвани 
за потискане на чувството за тревож-
ност и като приспивателни. Те пречат 
на химическата сигнализация в мозъ-
ка, ефектът от което е да се „изклю-
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чат“ различни области на мозъка. При 
ниски дози, барбитуратите предиз-
викват еуфория, но по-високите могат 
да бъдат летални, защото потискат 
дишането. Зависимостта към барби-
турати е била често срещана, когато 
са били лесно достъпни с рецепта, но 
сега други лекарства ги заместват. 
Експертните групи са оценили барби-
туратите като четвъртото най-при-
страстяващо вещество.

5. Никотин
Никотинът е основната съставка на 
тютюна, водеща до пристрастяване. 
Когато някой пуши цигара, никоти-
нът се абсорбира бързо от белите дро-
бове и се доставя до мозъка. Въпреки 
че експертите са оценили никотина 
като 12-тото най-пристрастяващо ве-
щество, има основания да се смята, че 
никотинът е един много мощен нар-
котик.
Повече от две трети от американците, 
които са опитвали цигари стават за-
висими от никотина в даден момент 
от живота си. По данни на СЗО през 
2002 е имало повече от един милиард 

пушачи, тютюнът ще убива повече от 
8 милиона души годишно до 2030. При 
експерименти с плъхове е установе-
но, че никотинът води до повишаване 
на допаминовите нива в системата за 
възнаграждение с около 25-40%.
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Обсадата на Константино-
пол от огромната арабска 
армия на Маслама през 
717-718г., завършила с 
разгром за силите на Ха-

лифата, отдавна заема ключова по-
зиция в българската историография. 
Причините за това са повече от оче-
видни – всички съвременни извори 
пряко или косвено отбелязват значи-
телната роля, изиграна от българите 
в спасяването на ромейската столица 
и прогонването от Балканите на най-
голямата азиатска армия, стъпвала 
тук от времето на Ксеркс. Арабската 
заплаха за Европа е несъмнена – па-
дането на византийската столица би 
означавало безпрепятствено разши-
рение на халифата към Балканите, а 
също така и Италия, тъй като визан-
тийския флот е този, който държи си-

лите на исляма далеч от Апенините. 
В този смисъл, победата над арабски-
те сили с право може да се отбелязва 
като една от двете критични победи 
на Християнството над Исляма за ця-
лото Ранно средновековие. Втората, 
противно на наложения мит, не е ус-
пеха на Карл Мартел (718-741г.)1 над 
маврите при Поатие (732г.), а победа-
та на аквитанския херцог Одо Велики 
(688-735г.) при Тулуза през 721г. Пре-
ди да преминем към същинския ход на 
кампанията и обсадата, ще се занима-
ем с няколко ключови въпроса, които 
обикновено не получават достатъчно 
внимание в научните трудове и попу-
лярните електронни публикации.

1 Дадените дати посочват периода на 
управление, а не на целия жизнен път на 
съответната личност.
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Извори и историография

Обсадата на Константинопол е от-
разена в няколко извора, познати на 
съвременната историческа наука. Во-
дещият византийски източник оста-
ва „Хроника”  на Теофан Изповедник. 
Текстът е частично достъпен на бъл-
гарски в ГИБИ, том III (виж библио-
графия към статията), но изданието 
на БАН (както и всички от поредицата 
ГИБИ и ЛИБИ) съдържа един сериозен 
пропуск – то цитира само онези откъ-
си, касаещи конкретно българите, из-
важдайки ги от контекста на самата 
хроника. Подобно „изрязване“ е доста 
опасно за всяко нормално проучване 
и спестява на четящите полезни де-
тайли, които могат да бъдат открити 
в пълния текст.2 Самият Теофан е ав-
тор, чиято оценка макар и доста из-
черпателна, трябва да се подложи на 
сериозно съмнение с оглед на факта, 
че самият той е иконопоклонник, кой-
то в случая с Лъв III Сириец описва им-
ператор-иконоборец. В този смисъл, 
хронистът е крайно предубеден към 
действията на императора и  обектив-
ността на оценките трябва да бъде 
разглеждана твърде предпазливо от 
всеки изследовател на периода.
 Следващата важна хроника, коя-
то ни дава информация за обсадата 
се явява текстът на Михаил Сирийски 
(патриарх на Антиохия 1166-1199г.) 
Текстът на неговата „Хроника“ е на-
писан на сирийски (средновековен ди-

2 Имената на изворите в бележките под 
линия ще бъдат дадени на Български език 
(Теофан Изповедник – Хроника; Михаил 
Сирийски – Хроника и т.н.) В Библиографията 
са посочени оригиналните заглавия, от които 
са цитирани текстовете.

алект на арамейския) и се основава 
на предходни съчинения, записани от 
сирийските монаси през IX  и X век. 
Текстът на хрониката е по-малко по-
пулярен в България и доста по-рядко 
цитиран. Друг детайлен и ценен със 
своето съдържание източник е ано-
нимната Сирийска хроника от 846г. 
която дава допълнителни детайли 
около присъствието на арабите в Тра-
кия.
 От арабска страна, основните 
извори по темата са: „История на про-
роците и царете“ на Ат Табари (839-
932г.), който черпи информация от 
по-ранните трудове на Ал Уакиди и 
Ал Мадайни, създавайки своеобразна 
компилация от техните трудове; „Кни-
гата на изворите“ (Хитаб ал Уюн). По-
вечето арабски хронисти, нормално, 
предпочитат да прескочат основните 
детайли около поражението и залагат 
най-вече на вероломството на ромеи-
те и в частност на Лъв III, който дъл-
го преговарял с арабите, но в послед-
ствие се отметнал от клетвите си.
 Западните (латински) извори 
също не подминават ключовата об-
сада. Тя е отразена от цяла плеяда 
хроники, сред които „Универсалната 
хроника от 741г.“,  „Делата на неапо-
литанските епископи“,  „Хроника“ на 
Зигберт и „Хроника“ на Хугон. Особе-
но внимание заслужава „История на 
лангобардите“ на Павел Дякон, която 
се явява основа за всички последва-
щи латиноезични хроники. Част от за-
падните извори използват за основа 
византийските, но присъстват и де-
тайли, които отсъстват в ромейските 
текстове.
 Съвременната българска ис-
ториография и писането на „псевдо” 
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история (срещана основно в елек-
тронните източници на информация) 
е развила най-разнообразни интер-
претации на събитията от 717-718г. 
Всички класически научни трудове, 
посветени на историята на България, 
задължително отбелязват победата 
на българите над армиите на халифа-
та и отдават заслуженото на предците 
ни в извоюването на победата над ис-
ляма. Основния недостатък на българ-
ските текстове е честото подценяване 
на ролята, която самите византийци 
изиграват в спасяването на своята 
столица, особено чрез разгрома, нане-
сен на арабския флот през зимата на 
717-718г. Обратно, доста от западните 
трудове пренебрегват българите за 
сметка на византийците, основавайки 
своите проучвания най-вече на тру-
довете на гръцки медиевисти, чието 
влияние е изключително голямо сред 
водещите европейски научни центро-
ве. В този смисъл, на лице е очевидна 
липса на обективност, която е вредна 
за историята и се нуждае от сериозен 
историографски „ремонт“, който би 
оказал чест на българските медиевис-
ти, в случай, че се заемат с него.
 Ако трябва да се позовем на 
конкретни примери от българската 
историческа наука, отразяването на 
кампанията срещу Константинопол 
от страна на родните историци често 
е съпроводено с доста избирателно 
интерпретиране и дори цитиране на 
историческите извори. Ще посочим 
няколко примера. В своята „История 
на Първото Българско царство“, Ва-
сил Златарски посочва, че действи-
ята на българите през 717-718г., са 
несъмнено потвърждение за спазва-
не от българска страна на договора, 

сключен през 716г. Между Византия 
и България.3 Както ще видим по-долу, 
изворите не намекват нищо потвърж-
даващо подобна хипотеза, но и не се 
споменава българите да са нарушили 
съответния договор. Както ще видим 
обаче за действията на българите сре-
щу арабите съществува далеч по осно-
вателна и директна причина. В този 
смисъл клишето, че Лъв III помолил 
българите за помощ е „де факто” недо-
казуемо, тъй като нито едно сведение 
касаещо обсадата – нито византийско, 
нито сирийско, нито арабско не пред-
полага Лъв да е пращал пратеници 
при българите. Нещо повече, както Г. 
Цанкова-Петкова посочва в своето из-
следване на българо-византийските 
взаимоотношения, договорът от 716г. 
не е включвал (поне според изворите) 
военни клаузи.4 Друг твърде очевиден 
проблем с цитирането на извори ни се 
демонстрира от поредицата „История 
на Българите“ и по-конкретно том V, 
където авторите цитират некоректно 
Михаил Сирийски. Става дума за из-
ползването на данните на хрониста 
по доста манипулиран подход – взето 
е числото на личния контингент на 
Маслама, разбит от българите в Тра-
кия, но е изпуснато да се спомене, че 
българите, надвили Маслама, до пре-
ди това са били част от армията му 
(виж по-долу). Освен това неправил-
но се интерпретира текста на извора 
3  В. Златарски, История на 
българската държава през средните векове, 
том I, част 1 (София: Наука и Изкуство, 1970г.), 
с.247
4 Г. Цанкова-Петкова, „Българо-
византийските отношения според мирните 
договори от края на VII в. до началото на IX 
в.“ в „ Античная древность и средние века 10” 
(1973), с. 167-180
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по отношение страха на арабите от 
българите. Според посоченото из-
следване, изворът гласи: „българите 
нападнали арабите и ги посекли, тези 
последните се бояли повече от бълга-
рите, отколкото от ромеите.“5 Както 
ще видим по-долу, подобен цитат в 
Михаил Сирийски не съществува. По-
следен пример, който ще си позволя 
да дам идва от „История на българите 
в три тома“, където авторите са си поз-
волили погрешно цитиране на  Беше-
влиев и неговия труд за българските 
надписи. Според тритомната история, 
поместения на страница 102 текст за 
обещаната от Тервел помощ за ромеи-
те се отнася към обсадата от 717-718г. 
Ако си направим труда да прочетем 
самия Бешевлиев, се вижда ясно, че 
поместения от него надпис касае во-
енната помощ, оказана от Тервел на 
Юстиниян II.6
 За да не навлизаме в дребнав 
коментар на множеството изследва-
ния по темата, ще спрем с примерите 
до тук и ще продължим със същината 
на настоящата статия. В библиогра-
фията, приложена в края може да на-
мерите коректно посочени използва-
ните извори и всеки един читател би 
могъл да се допита до оригиналните 
текстове и да ги съпостави с трактов-
ките, посочени както тук, така и в ос-
таналите научни трудове, посветени 
на темата.

5 Д.Зафировф, Е. Александров (ред.), 
История на Българите, том V Военна история 
на българите от древността до наши дни 
(София: Труд, 2007г.) с. 77
6  В. Бешевлиев, Първобългарските 
надписи (София: БАН, 1992г.), с. 102

Предисторията

Причината за арабския поход срещу 
Константинопол трябва да се търси 
колкото във вътрешнополитическа-
та обстановка в самата Византийска 
империя, толкова и в ситуацията в 
Умаядския халифат. Византия прежи-
вяла дълъг две десетилетия период, 
в който самата легитимност на импе-
раторската институция била поставе-
на под въпрос, след като седем души 
се сменили на трона в Цариград. Тези 
чести смени били съпътствани от по-
стоянно въвличане на външни факто-
ри (като например българите), които 
били използвани като лостове, с чи-
ято помощ тежката имперска корона 
да бъде наместена върху съответната 
глава.  Същевременно, позицията на 
Умаядите на трона в Дамаск съвсем 
не била циментирана. Противоречия-
та от Гражданската война (656-661г.), 
не само че не били погребани редом 
до тялото на Али, но и се разгорели с 
нова сила през 680г., когато смъртта 
на Муауия I (661-680г.) се превърна-
ла в сигнал за ново разцепление в ог-
ромната арабска империя, свързано 
с противопоставящите се фракции в 
двора и най-вече могъщите емири на 
Шам (Сирия) и Ирак. Като добавим и 
присъствието на верните на Али мю-
сюлмани, се получава една взривоо-
пасна смес, чието латентно състояние 
можело да се поддържа само на цена-
та на непрекъснати външнополити-
чески успехи и разширяване на дар ал 
ислам („домът на исляма“ - т.е. тери-
ториите, населявани и управлявани 
от мюсюлманите) за сметка на дар ал 
харб („домът на войната“ – т.е. земите 
на неверниците). В този смисъл, както 
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посочва ат Табари, не е никаква изне-
нада, че новия умаядски халиф Сюлей-
ман бин Абд ал Малик (715-717г.) се 
заел да установи своя престиж и слава 
чрез завземането на най-великия град 
на неверниците – Ак Кунстантиния.7 В 
този смисъл, кампанията от 716-718г. 
не е нищо повече, от един грандиозен 
проект за изковаване и подпечатване 
на владетелската легитимност. Ако си 
послужим със съвременни термини, 
една победа над ромеите и завземане-
то на тяхната столица би се превърна-
ло в моментална „пи ар” бомба, чийто 
отзвук щеше да разтърси тогавашния 
свят. Полагането на византийската 
столица в краката на халифа би озна-
менувало ако не окончателна победа 
над неверниците, то поне най-значи-
мата крачка към тяхното подчинява-
не на „праведната вяра“.
 Арабите вече веднъж са се 
сблъсквали с империята в битка за 
Константинопол (674-679) и този 
сблъсък завършва с катастрофа, коя-
то е сред водещите причини за из-
бухналата Втора Гражданска война 
(680-692г.), а победата заслужено из-
дига престижа на Константин IV По-
гонат (668-685г.), само за да бъде той 
помрачен от поражението, нанесено 
на ромеите от българите при Онгъла 
(680 или 681г.). Но ако през 70-те го-
дини на VII в. Византия е обединена 
около силен владетел, чийто автори-
тет и власт са повече или по-малко 
неоспорими, в началото на VIII век си-

7  E.W.Brooks, “The Campaign of 
716-718 from Arabic Sources” in The Journal of 
Hellenic Studies 19 (1899), с. 20-21; Имената 
на арабските пълководци и владетели са 
предадени според арабската норма, в която 
отсъстват звуците „о“ и „е“.

туацията е съвсем различна. Смяната 
на седем души на имперския престол 
и фрагментирането на политическия 
елит води до дестабилизация и тежка 
социално-политическа криза за пра-
вославната империя. Гражданската 
война между Атанасий II и Теодосий 
III довела до разруха и икономически 
упадък както Тракия така и части от 
Анатолия и несъмнено спомогнала 
за упадъка на византийския военен 
потенциал. Същото се отнася и до 
бунтът на Василий в Италия, където 
местните войски се опитали да издиг-
нат своя командир за император, но 
се провалили. В крайна сметка, Визан-
тия през 716г., когато всъщност запо-
чнала арабската кампания била една 
раздирана от вътрешни междуособи-
ци държава, която можела да се окаже 
лесна плячка за устремения към слава 
и признание халиф.

Арабската армия

Един от основните проблеми за все-
ки военен историк, занимаващ се с 
кампании и бойни действия от пре-
ди модерната епоха е изчисляването 
на конкретния брой на участващи-
те войски. В този смисъл, данните на 
изворите са изключително противо-
речиви и силно преувеличени. Имен-
но безкритичното цитиране на тези 
извори е подвело мнозина историци 
в България и много повече „псевдо-
творци”, да възхваляват победата на 
българите, като успех срещу една ги-
гантска армия, чийто брой остава без 
реален аналог в историята на средно-
вековното военно дело на Балканите. 
Приемането на подобни цифри като 
чиста монета обаче би означавало че 
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по същия начин следва да тълкуваме 
и по-късните числа, отнасящи се до 
Османската империя или по-ранните 
свидетелства за походите на перси-
те в Европа. Въобще, във всички тези 
извори ясно личи нуждата от преуве-
личаване на източните орди, които 
заплашвали да погълнат западната 
цивилизация. В противовес на тази 
по-скоро романтична и повърхностна 
оценка на въоръжените сили на хали-
фата, е редно да поставим коректната 
тенденция към преразглеждане и пре-
оценяване на реалностите с които се 
сблъсквали тогавашните командири 
от гледна точка на ограниченията, на-
лагани от логистичните възможности 
на епохата.
Най-подробният извор за размера 
на арабската армия е Михаил Сирий-
ски. Той посочва следното: „Маслама 
превзе Сарди и Пергам, от където взе 
мнозина пленници. След това горд, 
той реши да се отправи към Констан-
тинопол. Събра армия от 200 000 ко-
нници и 5 000 напълно снаряжени 
кораба. След това в допълнение, той 
взе още 12 000 българи, а също така 
и 6 000 камили и 6 000 мулета, натова-
рени с припаси и се приготви да води 
война за много години напред. Закле 
се да разруши Константинопол и на-
значи Умар за пълководец. Освен това, 
имаше още 30 000 бойци-доброволци 
с него. Цялата тази армия той изпрати 
пред себе си, а сам се отправи след тях 
с отряд от 12 000. Армията раздели на 
две, като една част пое по суша, а дру-
гата – по море.“8 За съжаление, тази 

8 Михаил Сирийски, Хроника, 137 
(взето от https://archive.org/stream/Chroni-
cleOfMichaelTheGreatPatriarchOfTheSyr-
ians/Chronicle_Michael_Syrian_djvu.txt  на 

цифри остават непотвърдени, но и 
неоспорени, от нито един друг източ-
ник. Теофан Изповедник заявява, че 
арабите разполагали с 1800 (към кои-
то в последствие се присъединили и 
други 660, изпратени като подкрепле-
ние) и посочва, че по-голямата част от 
арабския флот останал неприложим 
за самата обсада, поради плитчините 
около Константинопол, където „пре-
товарените арабски кораби нямало 
как да плават“.9 Общо корабите, из-
ползвани от арабите според Теофан са 
2460, като голяма част от тях били тър-
говски кораби, пригодени за война и 
за превозване на войските. Византий-
ският хронист така и не назовава кон-
кретен размер на арабската армия. За 
сметка на това, Михаил Сирийски ни 
дава допълнителни сведения в своята 
хроника. В хода на самата обсада, ара-
бите използвали 20 000 души, които 
да отбраняват укрепленията, пазещи 
тила на армията от към Тракия, а дру-
ги 30 000 били разположени за охрана 
на корабите.10 Теофан посочва, че 2000 
„тежковъоръжени войници“ били ос-
тавени да пазят самите кораби, под-
държащи армията, докато основната 
част от флота била оставена по-назад, 
по протежение брега на Мраморно мо-
ре.11 Изглежда, Маслама не разполагал 
с пълния си контингент в Европа, тъй 
като някаква част от армията била ос-
тавена в Азия да обсажда Никея (12 
000 според Михаил Сирийски). Освен 
това, през пролетта на 718г., новият 
14,03,2016г.);
9 Теофан Изповедник, Хроника, 396, с. 88
10 Михаил Сирийски, Хроника, 137
11 Теофан Изповедник, Хроника, 396, с. 88 
-  „Оставиха 20 кораба които да пазят тила им. 
Те имаха по 100 тежко въоръжени мъже да ги 
пазят“
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халиф Умар II се наложило да изпрати 
нова армия по суша, която да подкре-
пи блокадата на азиатските подстъпи 
към Константинопол. 
 И така, каква реално била арми-
ята, която Маслама довел в Европа? 
Ако приемем данните на Михаил Си-
рийски, става въпрос за поне 50 000 
бойци, пазещи арабския лагер, плюс 
един авангарден контингент, който, 
както ще видим в последствие, бил 
унищожен от българите. Още 12 000 
души обсаждали Никея, което означа-
ва, че заедно с българските наемници, 
общите сили на арабите възлизали на 
поне 74 000 души. Разбира се, освен 
тези охраняващи сили, арабите раз-
полагали и с реален обсаждащ кон-
тингент, разположен срещу стените 
на Константинопол. Тези войски не би 
следвало да са по-малки от комбини-
раните сили за отбрана – т.е. поне 50 
000 души. Това означава, че общата 
численост на арабските сили, участ-
ващи в кампанията до зимата на 717г. 
е  била около 130 000 души. Дори да 
отхвърлим посоченото от Михаил Си-
рийски число от общо 254 000 и да 
го съкратим на половина, остава на 
лице една наистина значителна воен-
на сила, която Халифатът несъмнено 
можел да постави на бойна нога с цел 
постигане на ключовата цел – завзе-
мането на Константинопол.

Кой е Маслама?

Пълководецът на арабската армия – 
Маслама (пълното му име е Маслама 
ибн абд ал Малик) е един от най-изтък-
натите и значими фигури в Умаядския 
халифат от началото на VIII век. Син на 
халифа Абд ал Малик ибн Маруан (685-

705г.), той се издига като един от клю-
човите военно-политически дейци 
на халифата. Син на робиня, той няма 
право на наследство над престола, но 
се явява полубрат на трима халифи и 
това му отрежда първостепенна роля 
в арабския двор. За първи път името 
му се споменава в контекста на една 
кампания в Киликия през 705г. Две 
години по-късно, Маслама (наричан в 
гръцките извори Масалмас – бел.авт.) 
ръководи наказателна експедиция на 
арабските войски, насочена срещу Ти-
ана (дн. Кемерхисар, Турция). Въпреки 
тежката обсада и неблагоприятните 
условия през зимата на 707-708г., Мас-
лама успява да задържи армията си на 
позиция, да разгроми изпратените от 
ромеите подкрепления и да превзема 
града. Няколко месеца по-късно, през 
лятото на 708г., арабския принц по-
стига повторен успех над ромеите при 
Аморион и оплячкосва Исаврия през 
следващата година. Тези успехи водят 
до издигането му до управител на Ар-
мения и Азербайджан, постове, които 
съчетава с позицията си на губернатор 
на северна Сирия. Това „де факто” го 
поставя начело на една от най-ключо-
вите зони в арабската империя – гра-
ницата с Византия, концентрирайки 
в ръцете му контрола за целия газа-
ват, който арабските армии ще водят 
против „неверниците“.12 Маслама ско-
ро оправдава оказаното доверие. През 
12 Освен големите конфликти, в 
пограничните зони се водела постоянна 
„малка война“ свързана с ежегодни рейдове 
срещу вражеските територии. Този конфликт 
бил двупосочен – от ромейска страна също 
действали особени погранични общества, 
принципно приобщени към военно-
административните области на империята – 
т.нар. Теми.
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710г., арабите повеждат поредица от 
експедиции към Кавказ, ръководени 
лично от Маслама. Втората, от 713-
714г. се увенчава с успех и ключовия 
град Дербент, който контролира пътя 
между Волга и Иран, е поставен под 
контрола на арабите. Това завоева-
ние бележи началото на т.нар. Втора 
Арабско-хазарска война, продължила 
с прекъсвания до 737г., когато и две-
те страни, изтощени от конфликта 
се оттеглили, оставяйки Кавказ като 
естествена бариера помежду им.13 Но 
да се върнем на Маслама. Докато под-
чинявал Кавказ, арабския генерал не 
забравял и Византия. Няколко после-
дователни рейда в Галатия се увенча-
ли с поредица успехи – през 712г. ара-
бите оплячкосали Амасия, а през 714г. 
завзели Малатия. Когато през 715г., 
халифът Сюлейман решава да задей-
ства своя план за завземане на Кон-
стантинопол, Маслама изглежда като 
логичния кандидат за изпълнение 
на задачата. Историята на констан-
тинополската кампания ще разкажем 
по-долу. Тук заслужава да отбележим, 
че неуспехът не довел до загубата на 
престиж за Маслама. Напротив, той 
остава на своя пост още две години, 
след което е изпратен в Ирак, къде-
то първо се разправя с бунт на хари-
джитите (крайна секта на исляма, ве-
роятно първата такава. Действията 
им от онази епоха доста напомнят на 
съвременните ислямистки групиров-
ки – бел.авт.), след което потушава 

13 Според някои модерни изследвания, 
изтощаването ресурсите на Шам (Сирия) във 
войните с хазарите се оказало ключов фактор 
за отслабване потенциала на Умаядите, за 
които Сирия се явява главна продоволствена 
база.

бунта на Язид ибн ал Мухалаб (бивш 
управител на Ирак, вдигнал се на бунт 
срещу халифа Язид II през 721г. - бел.
авт.) и лично отнема живота на пре-
дателя. Въпреки това, новият халиф 
Язид II (720-724г.) решава да отстра-
ни неудобния генерал. Името на Мас-
лама изчезва от изворите до 725г., 
когато след възкачването на неговия 
полубрат Хишам ибн ал Малик (724-
743г.), Маслама е върнат на служба в 
Азербайджан, където успешно воюва 
с хазарите и извършва поредица от 
успешни рейдове срещу Византия. Из-
глежда популярността му не допада и 
на новия халиф и Маслама е отстраня-
ван на няколко пъти и връщан отно-
во в критични ситуации, за да спася-
ва арабските владения в Армения от 
хазарите. В крайна сметка, през 735г. 
Се оттегля от активна служба и умира 
три години по-късно, през 738г.
 Кариерата на Маслама ясно по-
казва, че той е умел тактик, добър 
стратег и генерал, способен да воюва 
както срещу ромейската редовна ар-
мия с нейната отлична пехота и спе-
цифичен маниер на боя, така и срещу 
могъщите степни кавалерии на ха-
зарите, които разбива в поне две от-
крити сражения, когато силите им са 
командвани лично от хаганите. Мас-
лама несъмнено е бил опитен в про-
веждането на обсади, знаел е всичко 
за укрепяване на неудобни позиции 
и е доказвал, че тежките зимни усло-
вия трудно го разколебават да вди-
гне блокадата на набелязаната цел. В 
този смисъл е повече от задължител-
но да отдадем дължимото на арабския 
пълководец, а също така да отчетем 
факта, че българските победи, за кои-
то предстои да споменем, не са изво-
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ювани срещу някакъв посредствен 
придворен арабски велможа, а срещу 
ветеран, прекарал по-голямата част на 
седлото, командвайки армии, нанесли 
съкрушителни поражения на всички 
основни опоненти, с които се сблъск-
вали. Няма да е пресилено да кажем, 
че провала на Маслама в Тракия е ве-
роятно най-сериозното поражение  в 
иначе блестящата му кариера.

Кой управлява България през 716-
718г.?

 Този въпрос продължава и до 
ден днешен да тормози българската 
историография. Според Именника на 
българските ханове, Тервел управля-
вал 21 години и бил наследен от друг 
владетел, чието име не се чете, власт-
вал 28 години. Кога обаче е първата 
година от управлението на Тервел и 
кога е последната от управлението на 
неговия наследник остават все отво-
рени въпроси. Хронистите ни помагат 
с указания за човек на име Кормесий 
(който днес се приема официално за 
наследник на Тервел), с когото Ви-
зантия сключва прословутия мирен 
договор от 716г. и на когото, според 
надписи на Мадарския конник, ромеи-
те изплащали ежегоден налог. Теофан 
Изповедник допълнително усложня-
ва нещата като посочва в своята хро-
ника, че Кормесий бил господар на 
българите, с когото се подписал до-
говора от 716г., ала през 719г., когато 
един от претендентите за ромейската 
корона потърсил помощ от българи-
те, той се обърнал към Тервел. Това 
кара някои изследователи да подо-
зират, че Кормесий е съвладетел на 
България и вероятно е син на Тервел, 

който го приобщил към властта в ня-
какъв момент от царуването си. Те-
зата изглежда удобна, но не може да 
бъде потвърдена. Съществува и сери-
озно разминаване в хронологията на 
българските владетели. Ако приемем 
официалната дата, посочена в нашата 
история за начало на управлението на 
Тервел – 701г. излиза, че Тервел упра-
влява до 721г. и е наследен вероятно 
от Кормесий, който управлява до 749г. 
Това обаче не съвпада с официалната 
хронология, съгласно която, управле-
нието на Кормесий продължава до 
739 (т.е. десет години по-малко). Си-
туацията около самата константино-
полска кампания също остава доста 
мъглява, поради простата причина, 
че нито един извор не назовава кой 
командва българите по това време. 
Нещо повече, текстът на Михаил Си-
рийски предполага наличието на две 
отделни български фракции, които се 
сражавали срещу арабите (както ще 
видим по-долу). Едната били онези 12 
000 наемници, доведени от Маслама, 
а другата били „българите отвъд Ду-
нава“ , за които говори Павел Дякон в 
своята „История на Лангобардите“.14 
Така изглежда предците ни са дейст-
вали в две самостоятелни армейски 
единици, всяка от които носи своята 
заслуга за успеха над арабите. Това по-
ставя следния казус – наемниците в 
Тракия са имали свой командир, кой-
то не е бил Тервел или Кормесий. Това 
се доказва по един много елементарен 
начин – присъствието на български 

14 Павел Дякон, История на Лангобардите, 
глава 47 (взето от http://www.thule-italia.org/
Nordica/Paul%20the%20Deacon%20-%20His-
tory%20of%20the%20Lombards%20(1907)%20
%5BEN%5D.pdf?lbisphpreq=1 на 15,03,2016г.)
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контингент на страната на арабите 
несъмнено щеше да бъде споменато 
от Теофан Изповедник като наруше-
ние на мирния договор от 716г. Те-
офан не пропуска да спомене българ-
ския отряд, пратен от Тервел в помощ 
на узурпатора Артемий, но посочва, 
че българската армия веднага се от-
казва от подкрепата си научавайки, че 
кандидатът за трона е нелегитимен и 
няма подкрепа от столицата. Доказа-
телство, че договорът не е погазен, е 
и надписа на Мадарския конник, кой-
то вече споменахме, свидетелстващ за 
продължаващите плащания. 
 Това означава, че контингентът, 
за който споменава Михаил Сирийски, 
не е част от войските на Дунавска Бъл-
гария. Ами сега? Отговорът на този ка-
зус не е толкова невероятно сложен за 
открояване, поради простата причи-
на, че Дунавската България не е един-
ствената територия на Балканите, на 
която има българи. Още от края на VII 
век., в Македония съществува терито-
рията, контролирана от Куберовите 
българи, които се намират в особени 
отношения (вероятно федеративни) 
с империята на василевсите. От една 
страна знаем, че Куберовите българи 
са отговорни за поне две кампании в 
Тракия и Македония от 80-те и 90-те 
години на VII век. От друга, изворите 
не ни предлагат много свидетелства 
за военни действия между тези бълга-
ри и Византия през следващите десе-
тилетия. Ако Маслама действително 
търси съюзник на Балканите, който 
би могъл да му осигури силен контин-
гент в кратки срокове, контингент, 
който е запознат с местния терен и 
условия, то македонските българи се 
явяват идеален кандидат. Веднъж сло-

жил ръка над Дарданелите (което се 
случва още през 716г.), Маслама лесно 
може да проводи мисия в Македония и 
да си купи услугите на български кон-
тингент, който да се присъедини към 
армията на арабите в Тракия за пред-
стоящата обсада. 
 Това обаче не отговаря на въпро-
са кой командва в Дунавска България, 
която има своята ключова позиция в 
развоя на събитията. Принципно ни 
остава само да гадаем, но едно елемен-
тарно пресмятане на базата на извест-
ните ни дати подсказва, че към 716г. 
Тервел би следвало да е мъж в доста 
напреднала възраст – вероятно око-
ло 60-те. Това косвено се потвържда-
ва и от най-късната дата посочвана за 
край на неговото управление – 721г. 
Или едва три години след успеха сре-
щу арабите. В такъв случай, Корме-
сий - неговият наследник и вероятен 
съвладетел, управлявал поне още две 
десетилетия след това, изглежда като 
по-вероятния кандидат за реален ръ-
ководител на българските войски. Не 
би било изненадващо и ако пак той 
е стоял начело на силите, пратени 
от Тервел в Тракия  през 719г. Всич-
ко това, разбира се, остава по-скоро в 
сферата на научните предположения, 
но е по-сигурно да допуснем, че не хан 
Тервел, а някой друг е ръководел бъл-
гарските войски в борбата им с араби-
те. 
 Ако приемем Михаил Сирий-
ски като достоверен източник и по-
твърдим хипотезата, че наемниците 
в арабската армия са били българи от 
Македония, то начело на тях вероят-
но е седял някой от водещите фигури 
от рода на Кубер (ако не и самия вла-
детел на Куберовите българи, чието 
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име, уви, ние не знаем – бел. авт.) При 
всяко положение вероятността двете 
български сили, сражавали се с араби-
те в Тракия, да са били командвани от 
братовчеди е изключително голяма.

Византия, Балканите и Близкия 
изток в 716г.

Арабската кампания срещу Кон-
стантинопол (715-718г.)

Макар реалните военни действия 
между араби и византийци да започ-
ват през 716г., приготовленията за 

кампанията стартират още през 715г., 
когато арабите започват да мобилизи-
рат своите сили и ресурси за предсто-
ящия поход. Основната част от силите, 
подготвени за кампанията са събрани 
от Шам (Сирия) и Газира (Месопота-
мия), като мнозина от тях са ветерани 
от скорошни кампании в Персия, Тран-

соксиана и Кавказ. Армията се под-
готвя надлежно, запасявайки се със 
зимни и летни униформи, голямо ко-
личество продоволствия, обсадна тех-
ника и „нафта“.15 Самията Маслама, на-
15 E.W.Brooks, “The Campaign of 716-718 ” 
с. 21
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значен за „главнокомандващ по суша 
и море“ разполага своя щаб в Дабик 
(дн. Северна Сирия) и там започва по-
степенно да концентрира континген-
тите „идващи от всички краища към 
него“.16 Град Дабик – голям търговски 
и религиозен център от онази епоха, 
се превръща в естествена отправна 
точка на похода, който би следвало да 
пресече Киликия, да мине през тема 
Анатолия и да завие към Дарданели-
те, където арабската сухопътна армия 
да се засече с флота, концентриран 
вероятно в Тир или Сайда (Сидон) и 
пратен по море покрай малоазийския 
бряг. Сред основните укрепени пози-
ции, които Маслама се надява да зав-
ладее  е град Аморион  - столицата на 
тема Анатолия.
 Походът започва през лятото на 
715г.17 Армията на Маслама напуска 
Дабик и преминава през Германикея 
(дн. Кахраманмараш), след което, по 
думите на ат Табари, „превзема града 
на славяните и се насочва към Афиф, 
където останали да зимуват“. Зимата 
на 715-716г. арабите прекарали в Ки-
ликия, държейки под контрол основ-
ните гранични територии между две-
те империи. Градът на славяните, за 
който ат Табари споменава, вероятно 
се свързва с някаква погранична кре-
пост, в която ромеите настанили сла-
вянски контингент (или са заселили 
определен брой хора, прехвърлени от 
балканите). Теофан Изповедник раз-
казва, че през 695г. 30 000 „от пресе-
лените“ славяни участвали в похода 

16 Ibid.
17 Сюлейман се възкачва на трона през 
февруари 715г., което означава, че поне 
няколко месеца са били нужни за да се 
организира армията.

на Юстиниян II срещу арабите, а в по-
следствие се сражавали и на страната 
на арабите против ромеите. Изглеж-
да, в края на VII и началото на VIII в., 
в Мала Азия е имало значителен брой 
славяни, разположени като погранич-
ни войски, чиято цел е била да служат 
като буфер пред ежегодните арабски 
инвазии. 
 След успешното нахлуване, през 
пролетта на 716г., арабите поднови-
ли своя поход и се отправили срещу 
Аморион. Здравата византийска кре-
пост се подготвила да им даде досто-
ен отпор и Маслама потърсил вариант 
да вземе града с по-малко трудности. 
Съдбата му предложила този случай в 
лицето на Лъв Сириец. Бъдещият ви-
зантийски василевс бил назначен за 
управител на Анатолия от император 
Анастасий II, който за кратко заемал 
византийския престол (713-15г.) След 
свалянето на Анастасий и издигането 
на Теодосий III (715-17г.), Лъв Сириец 
бил свален от поста и избягал при уп-
равителя на тема Армения – Артавазд. 
Там той подготвял своето отмъщение 
и несъмнено зорко следял ходовете 
на Маслама. Напредването на араби-
те му дало шанс и през 716г. той се 
представил на Маслама при Аморион. 
Според ат Табари и Миахил Сирийски 
Лъв обещал на Маслама да му преда-
де Константинопол, ако той самият 
седне на трона във Византия. Теофан 
Изповедник коментира, че Маслама 
не повярвал на обещанията на Лъв, 
знаейки че последният се опитва да 
го измами. Във всеки случай, Маслама 
изглежда решил да подпомогне Лъв, 
надявайки се, най-малкото, византи-
ецът допълнително да затрудни поло-
жението на своите сънародници чрез 
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машинациите си. Начело на един от-
ряд от 6 000 араби, Лъв Сириец успял 
да спаси семейството си, заточено в 
Аморион от Теодосий III, след което се 
отправил към Константинопол, къде-
то пристигнал през март и използвай-
ки арабския отряд като коз, успял да 
влезе в столицата и да свали Теодосий 
III. Лъв съумял да измами арабите и не 
ги допуснал в града, запазвайки Кон-
стантинопол за себе си.18

Междувременно Масалама, вярвайки 
че Аморион бил подсигурен от Лъв 
Сириец, продължил похода си на за-
пад, завзел Сарди и Пергам и сложил 
ръка на тема Трацезион. Арабите взе-
ли много пленници от местното насе-
ление и освободили онези араби, кои-
то се намирали в плен на ромеите.19 
 Тук в изворите настъпва извест-
но объркване. Според ат Табари, Лъв 
влязъл в Константинопол след като 
Маслама вече поставил града под обса-
да и всъщност възцаряването му било 
част от сделката, която византиецът 
сключил с арабите. Според хрониката 
на Михаил Сирийски, Сирийската Хро-
ника от 846 и Теофан, обаче, Маслама 
пристигнал под стените на Констан-
тинопол след като Лъв се възкачил на 
трона. Теофан дава и конкретна дата 
за началото на обсадата – 15-ти август 
717г. В този смисъл е по-вероятно да 
се приеме информацията, предоставе-
на от Михаил Сирийски, която допъл-
ва текста на Теофан – Лъв използва 
арабския контингент така, както Юс-
18 Михаил Сирийски, Хроника, 138
19 Анонимна хроника от 846г. (взето от  
https://archive.org/stream/BrooksASyriacChroni-
cleOfTheYear846/brooks%20A%20Syriac%20
Chronicle%20of%20the%20year%20846_djvu.txt 
на 15,03,2016г.); Михаил Сирийски, Хроника, 
137

тиниян си послужил с българите, пра-
тени му от Тервел през 705г. Във всеки 
случай, армията на Маслама трябвало 
да изчака пристигането на арабския 
флот, натоварен с допълнителни про-
визии и да се прехвърли през Дарда-
нелите заедно със своя обоз и съпът-
стващи части (търговци, инженери, 
слуги и т.н.).
 Редно е и да направим още едно 
уточнение – според Михаил Сирийски, 
българския наемнически контингент 
пристигнал в служба на Маслама още 
в Мала Азия през 716г. Хрониката по-
ставя набирането на българите непо-
средствено след завземането на Сарди 
и Пергам от арабите.20 Подобен развой 
не е невъзможен, в случай че част от 
арабския флот е бил заделен да тран-
спортира българския контингент от 
Беломорието към сборния пункт. Това, 
обаче противоречи на военната логи-
ка. Далеч по-вероятно е българите да 
са се присъединили към своите араб-
ски съюзници след прекосяването на 
Дарданелите в лятото на 717г.
 Приемайки сведенията на Миха-
ил Сириец и на Теофан за най-досто-
верни, можем да поставим началото 
на арабската обсада към август 717, 
когато Маслама заповядал да се изгра-
дят укрепления от насипи и каменни 
ограждения около крепостните стени 
на Константинопол, а града да бъде 
блокиран по море от арабския флот. 
Пак по същото време, той изпратил 
силен авангарден отряд, който да на-
хлуе във вътрешността на Тракия и да 
разори местните крепости, лишавай-
ки ромейската столица от всякакъв 
шанс за подкрепа. Тази армия преко-
сила Източна Тракия, продължила на 
20 Михаил Сирийски, Хроника, 137
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северозапад и вероятно достигнала 
или до областта Загоре или директ-
но навлязла в Мизия.21 Анонимната 
Сирийска хроника ни дава интересен 
детайл – армията, нахлула в земите на 
българите била водена от пълководец 
на име Ухайда.22 Ако се обърнем към 
западните извори, които до един пов-
тарят една и съща версия, излиза, че 
стълкновението между българи и ара-
би се случило едва след като Маслама 
вдигнал обсадата на Константинопол 
през август 718г. Проблемът при всич-
ки западни извори е, че те буквално са 
преписали един и същи текст –  “Исто-
рия на Лангобардите“ на Павел Дякон. 
Единствен монахът Зигберт в своята 
хроника, писана през XI век вкарва 
един различен елемент – цифрата 30 
000 сарацини избити от българите.23 
Другият латински текст, писан след 
Павел Дякон, който предава по-раз-
лично съдържание е хрониката на 
Анастасий Библиотекар, но неговия 
текст е буквален препис на Теофан 
Изповедник. Така, излиза че всички 
онези западни хронисти, които славят 
победата на Тервел, както гласи исто-
риографското клише у нас, всъщност 
повтарят в преписите си един и същи 
текст, в който  името на Тервел никъ-
де не се споменава, нито пък хрониста 
възхвалява българите като спасители 
на Европа.
 Далеч по-подробните византий-
ски и сирийски текстове подсказват 
друго. Михаил Сирийски изрично под-
21 Анонимна Сирийска Хроника от 846; 
Павел Дякон, История на Лангобардите, глава 
47; „Ведастинска Хроника“ в ЛИБИ, том 2, 
с.53-54; „Делата на неаполитанските епископи“ 
в  ЛИБИ том 2, с.21-22; 
22 Анонимна Сирийска Хроника от 846
23 Зигберт, „Хроника“ в ЛИБИ, том 3, с.43

чертава, че българите разбили араби-
те в Тракия и след това Маслама по-
ставил двадесет хиляди войници да 
пазят тила на армията си от тях.24 Раз-
ковничето вероятно се крие във вни-
мателното четене на антиохийския 
патриарх и на западните хроникьори. 
Михаил Сирийски посочва, че Масла-
ма преминал в Тракия, изпращайки 
напред основните си сили, а сам той 
ги последвал с отряд от 4 000 бойци 
(вероятно личната му елитна част). 
Изоставайки от основните сили, част-
та на арабския принц била атакувана 
от българските наемници и разбита, 
а самия Маслама се спасил с бягство, 
достигайки основните позиции на 
арабската армия край Златната вра-
та.25 Тази информация се допълва от 
текста на Анонимната Сирийска Хро-
ника от 846г., в която се казва, че араб-
ската армия се разположила на лагер 
около Константинопол, а Ухайда на-
хлул в земите на българите и бил раз-
бит от тях, а голяма част от армията 
му била унищожена.26

 Всички тези събития, макар и да 
изглеждат в дисонанс, всъщност след-
ват логична последователност. Масла-
ма нямало как да прехвърли  120 000 
души в Европа наведнъж. Това се слу-
чило на отделни контингенти, вероят-
но от по 20-30 000 души, които преми-
нали Дарданелите, навлезли в Тракия 
и се отправили към Константинопол. 
Основният дял от тези войски – около 
50 000-60 000, се разположил под сте-
ните на византийската столица. Друг 
отряд поел на северозапад, с цел да оп-
устоши Тракия и да ликвидира всякак-
24 Михаил Сирийски, Хроника, 137
25 Ibid
26 Анонимна Сирийска Хроника от 846
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ва възможност местните гарнизони 
да се съберат в единна войска, която 
да подпомогне обсадения Констан-
тинопол. Същевременно 12 000 ара-
би обсадили Никея, за да подсигурят 
Мала Азия. Останали само Маслама с 
личните си войски и изпратените по-
напред български наемници. И тук из-
глежда Ухайда допуска фатална греша. 
Вместо да се задоволи с  разорението 
на византийските земи, подмамен от 
лесните успехи, той повежда силите 
си към Загоре (Мизия звучи по-малко 
вероятно като цел – бел. авт.), която е 
владение на дунавските българи. Тази 
провокация постига две неща. Първо, 
известени още от 716 г. за присъстви-
ето на силна арабска армия поела към 
Константинопол, българската армия 
е в готовност по границата си.27 Реак-
цията на българската армия е мигно-
вена – водени по-вероятно от Корме-
сий, предците ни атакуват силите на 
Ухайда и им нанасят страховито пора-
жение. Къде точно се е състояло това 
сражение, за което споменава Ано-
нимната Сирийска хроника от 846г., 
можем само да гадаем. Всичко което 
се казва, е че „Ухайда отишъл в стра-
ната България и много от войниците 
му били избити от българите.“28  По-
ражението на Ухайда не се явява един-
ственото. Какъвто и да е бил размерът 
на арабския авангард, повечето бойци 
са били избити от българите, но това 
не попречило на наемниците служе-
щи на Маслама да се обърнат против 
него и на свой ред да го атакуват до-

27 Наивно е да мислим, че арабите могат 
да наемат 12 000 българи в армията си ив 
Плиска никой да не се поинтересува с каква 
цел.
28 Анонимна Сирийска Хроника от 846

като навлизал в  Тракия. Отрядът от 4 
000 елитни бойци на арабския принц 
бил пометен от наемниците, а сам той 
се спасил с бягство, укривайки се сред 
основните сили на своята армия при 
Златната врата.29 В крайна сметка, 
следвайки далеч по-подробните дан-
ни на Михаил Сириец и Анонимната 
Сирийска хроника (които се допълват, 
но не се повтарят като съдържание), 
можем да заключим, че някъде през 
август или септември 717г. арабски-
те авангардни части в Тракия станали 
жертва на българите, които ги разби-
ли в две сражения и им нанесли зна-
чителни поражения. 
 След като немалка част от арми-
ята на Маслама излиза „извън строя“, 
за арабския пълководец не остава 
нищо друго, освен да се окопае около 
Константинопол и да разчита на ар-
мията, с която разполага, за да доведе 
обсадата до успешен край. Основни-
ят проблем в случая е, че арабите гу-
бят значителна част от конницата си, 
тъй като контингентите на Ухайда и 
личния елитен отряд на Маслама не-
съмнено са кавалерийски части. Тук 
Михаил Сирийски прави интересна 
забележка: „след като е разгромен от 
българските наемници, Маслама оти-
де при останалата част от армията си, 
разположена срещу западните пре-
дели на града срещу Златната врата, 
където се случи сражение. Сега, там 
имаше 30 000 войници, пазещи море-
то и 20 000 пазещи откъм българска-
та страна и те се сражаваха по суша и 
море срещу града. Тогава българите 
се надигнаха и унищожиха мнозина 
араби. Тогава арабите бяха ужасени, 
защото зимата наближаваше и те бяха 
29 Михаил Сирийски, Хроника, 138
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обхванати от страх от морето, от бъл-
гарите и от самия град...“ 30. Именно 
този момент в хрониката е и мястото с 
най-сериозно разминаване с данните 
в Анонимната Сирийска хроника. По-
следната посочва, че победата се случ-
ва преди идването на зимата и я отна-
ся директно към армията, изпратена 
начело с Ухайда. С оглед на чисто стра-
тегическите и тактически параметри 
е доста по-логично да приемем, че 
арабите първо са понесли сериозното 
поражение от българите и едва след 
това са се укрепили и срещу тях, оста-
вяйки двадесет хиляди души да пазят 
„откъм българската страна“. Това оба-
че не означава, че през следващите 
месеци, българите не са продължили 
да атакуват арабските позиции, прих-
ващайки отряди, изпращани за разуз-
наване, за събиране на дърва и други 
припаси или директно атакувайки 
арабския лагер. Следователно можем 
спокойно да предположим, че освен 
множеството арабски воини, избити 
в Тракия през ранната есен на 717г., 
още мнозина намерили смъртта си до 
идването на зимата, когато вероятно 
българите се оттеглили. 
 Хипотезата, че нашите предци 
не останали под стените на Констан-
тинопол се потвърждава косвено от 
Теофан Изповедник, който заявява, че 
Тракия замръзнала, скована от сняг и 
лед за сто дни, в една очевидно изклю-
чителна тежка зима.31 Да се мисли, че 
българите са останали на място при 
30 Ibid.
31 Теофан Изповедник, Хроника, 396, 
с.89; „Зимата беше много тежка в Тракия и 
в продължение на сто дни снежни кристали 
покриваха земята. Голям брой от конете 
камилите и другите зверове на врага [арабите] 
измряха...“

подобни условия без реална перспек-
тива да пробият арабската отбрана, 
изглежда твърде наивно за техните 
командири, които за последните три 
десетилетия са се справяли с авари, 
хазари, араби и византийци. 
 Паралелно с българската побе-
да в Тракия, византийците извоювали 
важно предимство по море. В начало-
то на септември, Маслама повел своя 
флот с цел да блокира ромейската 
столица. Теофан подробно разказва 
за това, как император Лъв III снаб-
дил своите кораби със сифони, изли-
ващи гръцки огън и по-малобройния 
ромейски флот успял да нанесе реши-
телно поражение на арабите, които се 
принудили да изтеглят своите кораби 
извън обсега на византийците и не ус-
пели да блокират Босфора. Нещо по-
вече, арабите побързали да изтеглят 
основния контингент съдове на бре-
га. Това дало шанс на византийците да 
действат по-свободно по море. Според 
хрониката на Зукин, Лъв III заповядал 
на своите кораби да прекъснат всич-
ки пътища за снабдяване на арабската 
армия от Азия. Любопитен факт, кой-
то се отбелязва само в този текст е, че 
ромеите унищожили мост от кораби, 
по който арабите били преминали в 
Тракия. Изграждането на подобен по-
тонен мост е доста вероятно с оглед 
на значителните сили, които Масла-
ма трябвало да прехвърли. 32 Този ход 
доста напомня на начина, по който 
войските на Ксеркс нахлули в Европа 
по време на гръцко-персийските вой-
ни. 
 Резултатът от решителния ро-
32 Amir Harrak (trans.), The Chronicle of 
Zuqin, part III & IV (Toronto: Pontifical Institute 
of Medieval Studies, 1999) с. 151
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мейски успех по море и поражението, 
нанесено от българите по суша не за-
къснял. Окопани в твърде ограничен 
по площ лагер около Константинопол, 
подложени на чести рейдове от страна 
на защитниците и атаки от към бълга-
рите в тил, за арабите останали мал-
ко възможности за активни действия. 
Въпреки това Маслама, който и преди 
водил тежки зимни обсади, не се пре-
давал и армията останала на място 
вместо, както било по-обичайно през 
Средните векове, да се изтегли за пре-
зимуване в безопасна зона. Войниците 
трябвало да платят цената за непре-
клонността на своя командир. Както 
посочват всички източници – Миха-
ил Сирийски, Теофан, Павел Дякон (и 
всички които го преписвали), както и 
Анонимната Сирийска хроника, ара-
бите се принудили да избиват своите 
животни и да ги ядат, а в последствие 
прибягнали до опоскването на вся-
каква растителност и дори, ако може 
да се вярва на хронистите, канибали-
зъм в края на зимния сезон. Положе-
нието се влошило още повече от из-
бухването на чумна епидемия, която 
отнела живота на мнозина войници, 
но очевидно се прехвърлила и зад сте-
ните на византийската столица, къде-
то според Павел Дякон отнела живота 
на 300 000 души.33

 През септември 717г. халифът 
Сюлейман умрял и бил наследен от 
Умар II. През пролетта на 718г. нови-
ят халиф решил първоначално да про-
дължи обсадата, в която арабите за-
ложили толкова много и заради която 
понесли толкова страдания. 660 кора-
ба отплавали от Египет и Тунис, нато-
33 Павел Дякон, История на лангобардите, 
глава 47

варени най-вече с храна. Тези кораби 
пристигнали във Витиния през про-
летта на 718г., но когато командирите 
им Суфиан и Язид научили за страш-
ното византийско оръжие – гръцкия 
огън, те предпочели бързо да отведат 
корабите си на брега и да избегнат 
повторен опит за сражение с ромеите. 
Арабските кораби следвали брега на 
Мала Азия и се установили на котва на 
около 40 километра от Константино-
пол, заемайки бреговата ивица около 
градчетата Сатирос, Бриас и Картали-
мен.34 В нощта след пристигането на 
арабския флот, коптските моряци от 
египетската експедиция решили да 
дезертират открадвайки лодките и 
малките съдове, съпътстващи основ-
ния флот. Те достигнали в Константи-
нопол и водачите им известили Лъв III 
за местоположението на арабите. Той 
побързал да мобилизира флотилията 
си, натоварил корабите с гръцки огън 
и ги изпратил срещу арабите. Завър-
залото се сражение донесло втори ка-
тегоричен успех за ромейската флота, 
която потопила много от вражеските 
кораби, а мнозина от арабите на бор-
да им попаднали в плен.35 Паралелно 
с морската експедиция, по суша била 
изпратена нова армия, начело с пъл-
ководеца Мадрасан. Тя трябвало да 
подкрепи силите на Маслама и веро-
ятно да разбие обръча, стегнал араб-
ския лагер по суша. Повече от вероят-
но е да приемем, че през пролетта на 
718г. българите се завърнали в Тра-
кия и продължили да тормозят араб-
ската армия. Към подобна хипотеза 
ни навеждат последвалите събития. 
Но да се върнем на Мадрасан. Новата 
34 Теофан Изповедник, Хроника, 397, с. 89
35 Ibid.
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арабска армия достигнала равнините 
около Никея и Никомедия, премина-
вайки безпрепятствено през Анато-
лия. Ромеите ги очаквали, скрити в 
близките хълмове и гори, прикривай-
ки отрядите си като местни разбойни-
чески банди (Теофан ги нарича мар-
даити), които изглежда се срещали из 
анатолийските планини и не събуди-
ли подозрението на арабите. Веднъж 
излезли в тил на нашествениците, 
ромеите бързо концентрирали свои-
те сили (Теофан подчертава че става 
дума за пехота) и атакували арабите в 
гръб, нанасяйки им тежко поражение. 
 С това към лятото на 718г., всич-
ки шансове Маслама да получи под-
крепления пропаднали, а състоянието 
на войските му едва ли се е подобрило 
в сравнение с изминалата зима. Нещо 
повече, сред арабската армия очевид-
но започнали бунтове, за които споме-
нават хрониките на Зукин и ат Табари. 
Според тези текстове арабите „започ-
нали да се бият по между си и се стиг-
нало до там, че човек не смеел да се 
разхожда из лагера сам.“36 Очевидната 
деморализация на арабската армия 
била пряко следствие, както от лип-
сата на военен успех, така и на ужася-
ващото положени със снабдяването. 
Дали наистина арабите са прибягнали 
до там да ядат своите мъртви остава 
въпрос на това до колко преувеличе-
ни са отделните хроники, които пре-
дават събитията. Принципно, средно-
вековната хронография изобилства 
със свидетелства за преувеличения 
като устойчив елемент от предаване-
то на определен сюжет, особено с цел 
36 Аmir Harrak (trans.), The Chronicle of 
Zuqin, с.151; E.W.Brooks, “The Campaign of 716-
718 ” с. 28

да се подсили ефекта от посланието 
на текста – в случая, както изрично се 
посочва в изворите – че арабите нау-
чили, че срещу Божията воля не бива 
да се върви. В този смисъл можем да 
проявим известна доза скептицизъм 
по отношение на канибализма сред 
арабската армия. Във всеки случай е 
сигурно, че много от животните, до-
ведени в началото на похода, били из-
бити с цел прехрана, но съществуват 
известни податки в Зукин и ат Табари, 
че арабите се опитали да засеят посе-
ви в контрираната от тях зона. Едва ли 
добивите, ако е имало такива с оглед 
на зимата, описана от Теофан, са били 
сериозни. Вероятно е имало опити за 
повторни рейдове за продоволствия в 
Тракия, но и те надали са донесли дос-
татъчно плячка, особено с оглед раз-
орението, което арабите извършили 
предходната есен, събирайки „плани-
ни от провизии“. Арабските хронис-
ти се опитват да прeпишат провала в 
снабдяването на ромеите – според ат 
Табари, Маслама се подлъгал да изго-
ри повечето си провизии, за да дока-
же на Лъв III решимостта си да спази 
клетвите за мир, вероломно наруше-
ни в последствие от лукавия византи-
ец. Подобен сюжет отсъства от текста 
на Теофан и сирийските хроники, като 
последните не пропускат да споменат 
за договорката между Маслама и Лъв 
III. Доста по-вероятно е арабите, да 
не са преценили правилно провизии-
те си, особено с оглед на неочаквана-
та атака от страна на българите. Из-
глежда в началото на похода Маслама 
е вярвал, че тилът му е подсигурен, и 
че той може да разчита на Тракия като 
на снабдителна база в хода на обсада-
та. Събитията, както видяхме, не се 
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развили според плановете му.
 В крайна сметка  в началото на 
август Маслама получил писмо от 
Умар II, в който халифът заповядвал 
на своя генерал да вдигне обсадата и 
да се изтегли, за да спаси армията си 
от гладна смърт.37 Обсадата, както по-
сочва Теофан, била вдигната на 15-ти 
август 718г., точно година след като 
арабите обкръжили ромейската сто-
лица за пръв път. Именно тук е мяс-
тото да вмъкнем сведенията, дадени 
ни от Павел Дякон и повторени от 
западните хронисти след него. След 
като арабската армия започва свое-
то изтегляне, изтощените им части 
са атакувани от българите в Тракия 
и предците ни им нанесли още едно 
съкрушително поражение. Според 
Зигберт арабите (които той нарича 
сарацини) загубили 30 000 души.38 
Вероятно именно тази битка визира 
и Теофан Изповедник, отбелязвайки 
мимоходом, че българите са избили 22 
000 араби.39 Има известно разминава-
не между хронологията, наложена от 
западните хроники и текста, записан 
от Теофан. Византийският хронист 
поставя победата на българите през 
пролетта или ранното лято на 718г., 
преди Умар II да отзове  Маслама. Спо-
ред Павел Дякон победата на българи-
те дошла след вдигането на обсадата 
– т.е. в края на август или началото на 
септември. Подобно разминаване не е 
твърде фатално за проследяване хода 
на събитията. Съществува, разбира се, 
37 Аmir Harrak (trans.), The Chronicle of 
Zuqin, с.151
38 Зигберт, „Хроника“ в ЛИБИ, том 3, с. 
43; Според монаха Алберих, българите избили 
32 000 души („Хроника на монаха Алберих“ в 
ЛИБИ, том 4, с.180
39 Теофан Изповедник, Хроника,397, с. 90

хипотетичната възможност българи-
те да са нанесли сериозно поражение 
на арабите през пролетта и след това 
отново след 15-ти август 718г., но по-
добна теза изглежда твърде малко ве-
роятна. Изтощените от зимата, глада 
и болестите араби едва ли са имали 
сили да предприемат големи експеди-
ции извън лагера си и едновременно 
с това да поддържат обсадата срещу 
излазите на защитниците. Във всеки 
случай, след като били разгромени от 
българите в Тракия, арабите потърси-
ли спасение на корабите си, отплавай-
ки за Мала Азия. 
 В морето, както свидетелстват 
и Павел Дякон и Теофан Изповедник, 
корабите били застигнати от буря и 
мнозина се удавили. Остатъците от ар-
мията се добрали до Мала Азия и пое-
ли по обратния път към Сирия. Според 
Теофан Изповедник, оцелели само де-
сетима души от цялата армия, пет от 
които били пленени от ромеите.40 По-
добна оценка е твърде преувеличена 
и дори абсурдна. Хрониката на Зукин 
ни дава една по-различна информа-
ция. Според сирийския текст арабите 
се върнали, прекосявайки Мала Азия 
и опустошавайки византийските земи 
по пътя си като отмъщение. Достигай-
ки до крепостта Тияна, те били забе-
лязани от местния византийски гар-
низон, който подценил състоянието 
на арабската армия. Управителят на 
града решил да атакува вражеската 
армия от засада, но тя била разкрита 
от Маслама и той изпратил своя под-
чинен Абас, който пресрещнал на-
предващите византийци, надхитрил 
ги и на свой ред им устроил засада, в 

40 Ibid., 399, с. 91
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която избил мнозина от тях.41

 С това завършила тригодишна-
та кампания на Маслама, който успял 
в последна сметка да измие част от 
провала чрез постигнатия в Киликия 
успех. Както вече отбелязахме по-го-
ре, халифът Умар II не отстранил Мас-
лама от поста му в Сирия и Армения, 
което означава, че провалената обса-
да на Константинопол не била въз-
приемана толкова като тактически 
провал, колкото като катастрофа, при-
чинена от твърде много непредвиде-
ни фактори – зимата, морските бури, 
употребата на гръцки огън от страна 
на ромеите и разбира се, намесата на 
българите. За византийците успехът 
бил несъмнен и дори Теофан, винаги 
скептичен и войнствен по отноше-
ние на императорите-иконоборци, не 
пропуска да прослави Лъв III Сириец, 
който надвил врага с божията помощ. 
В този смисъл ако трябва да посочим 
спасителят на Европа, то за ромеите 
това несъмнено бил техния василевс.

Заключение 
 
Победата над могъщата арабска ар-
мия, пристигнала под стените на Кон-
стантинопол е, колкото победа на ви-
зантийското оръжие по море, толкова 
и на българското по суша. Въпреки, 
че хронистите споменават някак ми-
моходом нашето участие в тази съд-
боносна кампания, дори пестеливите 
думи и оценки не могат да помрачат 
факта, че предците ни постигнали 
най-малко три решителни победи над 
една от най-силните средновековна 
армии водена от един от най-талант-
41 Аmir Harrak (trans.), The Chronicle of 
Zuqin, с.152

ливите пълководци на своето време. 
Трудно е да се прецени колко точно 
араби загинали от българското оръ-
жие. Дали „само“ 22 000, както посоч-
ва Теофан, дали 30 000, за които пише 
Зигберт (32 000 според Алберих) или 
би следвало да прибавим още поне 
10-15 000, избити в Тракия през 717г.? 
Това остава въпрос, на който трудно 
ще дадем отговор. Една реалистична и 
премерена оценка предполага, че бъл-
гарите ликвидирали около ¼ от араб-
ската армия, която Маслама извел от 
Трацезион през 716г., като прибавим 
към това и дезертирането на 12 000 
български контингент, получаваме 
общо около 1/3, превърната от ефек-
тивна сила в купчина прах. Това, което 
изворите подсказват, е, че поражени-
ята в жива сила, нанесени от бълга-
рите далеч превишават поражения-
та, понесени в следствие на морските 
битки с ромеите. Това не означава, че 
победите на византийския флот ня-
мали огромна тежест върху изхода на 
кампанията. Напротив – осигуряване-
то на хегемония по море е несъмнен 
успех, който подпечатал съдбата на 
изолираната в Тракия арабска армия. 
Това, което българите не успели да 
убият, а ромеите да изгорят, било лик-
видирано от студа, глада и чумата. Ако 
вярваме на Зукиновата хроника, Мас-
лама успял да се върне в Мала Азия с 
достатъчно армия, че да съумее да от-
блъсне опита на управителя на Тияна 
да му нанесе едно последно пораже-
ние.  Това означава, че арабите веро-
ятно разполагали с поне 1/3 или 1/4 
от първоначалните си сили, докато се 
завръщали към Сирия през 718г.. При 
всяко положение общите им загуби 
вероятно възлизат на над 60 000 души 
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(а може би и над 70 000), повечето от 
които загинали в следствие на глада, 
студа и болестите.
 В съзнанието на нашия народ, 
името на хан Тервел трайно се е нало-
жило като личността, която спасява 
Европа от арабската заплаха. Както 
видяхме в текста до сега, вероятност-
та Тервел лично да е командвал бъл-
гарските войски в Тракия е твърде 
нищожна и не се потвърждава от нито 
един наличен извор. Далеч по-вероят-
но е неговият наследник и съвладетел 
Кормесий да е ръководел дунавските 
българи в Тракия, докато континген-
та служил първоначално на арабите 
е имал друг командир, най-вероятно 
от владетелския род на Куберовите 
българи. Българската медиевистика 
има пред себе си твърде дълъг и стръ-
мен път, преди да може със спокой-
ствие и категоричност да оценяваме 
събитията от средновековната ни ис-
тория. Както статията разкрива, ние 
нямаме сигурни доказателства нито 
за хронологията на управление на 
нашите владетели, нито за реалните 
взаимоотношения между дунавските 
и македонските българи. Археолози и 
историци ще трябва да се потрудят из-
ключително много на терен в търсене 
на повече доказателства за съществу-
ването и битието на Куберовите бъл-
гари и за тяхното място в балканската 
история. Що се отнася до изворите – 
българската историография има ос-
тра нужда от превод и публикуване 
на ключовите средновековни извори 
в тяхната цялост а не под формата на 
извадени от контекста фрагментар-
ни късове, какъвто е случая с ГИБИ и 
ЛИБИ. Фактът, че сирийските хроники 
за дълго време остават непопулярен 

източник на информация, а арабски-
те и арменските извори са направо 
пренебрегвани в популярното писане 
на история, са непростими пропуски 
за една съвременна наука, която има 
претенцията за европейско ниво.
 Авторът изразява своето най-ис-
крено желание конкретната статия да 
предизвика необходимия дебат, да на-
кара специалистите да се задействат 
и да отхвърлят, потвърдят или пред-
ложат различно тълкуване на  тезите, 
посочени в настоящия текст.
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Дълго време древните (пра-
) българи бяха смятани за 
тюркско население. Обаче, 
доказателствата, намере-
ни в последните 30 годи-

ни показват, че това не е така. Досега 
тези доказателства не включваха ана-
лиз на древна митохондриална ДНК ( 
мтДНК ). За да се запълни този праз-
нота ние събрахме човешки останки 
от 8 - 10 в. от н.е. намиращи се в три 
некропола в България: Ножарево (Си-
листренска област), Манастира Мос-
тич (Шуменска област) - и двата в Се-
вероизточна България, и от Туховище 
(Района на Сатовча) – в Югозападна 
България. Филогенетичният анализ 
на 13 древни ДНК-проби (извлечени 
от зъби) идентифицираха 12 хаплог-
рупи, които след това ние класифици-

рахме в митохондриални ДНК хаплог-
рупи, намиращи се при съвременните 
европейски и западно-евразийски 
народи. Нашите резултати показват 
западноевразийски произход по май-
чина линия за прабългарите, както и 
генетично подобие между прабълга-
рите и съвременните българи. Наша-
та бъдеща работа ще осигури допъл-
нителни данни, които още повече ще 
изяснят произхода на прабългарите и 
така ще добавят нови следи за сегаш-
ното разбиране на европейската гене-
тична еволюция.  
             Развитието на антропогенети-
ката и палеогенетиката, и увеличава-
нето на тяхната роля в еволюционна-
та наука дадоха подем на ново научно 
поле – анализ на древна ДНК .
           Технологичните подобрения сега 
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позволяват извличането на митохон-
дриална ДНК от музейни експонати, 
археологически находки и остатъци от 
вкаменелости. Чрез секвенция (ДНК 
последователност) на митохондриал-
ни хиперпроменливи фрагменти от  
древна ДНК, извлечена от останки на 
скелети, учените могат да класифици-
рат мтДНК, която се предава  по  май-
чина линия според техните секвентни 
полиморфизми, създавайки по този 
начин хронологии, които свързват 
съвременните хора с  техните предци 
(Adachia et al. 2004; Forster 2004; Yao 
and Zhang 3 2000; Yonggang and Yaping 
2003). В това проучване ние използва-
хме древна митохондриална ДНК, за 
да проучим произхода на прабългари-
те.
Много са изследванията, които са 

фокусирани върху произхода на 
древните(пра-)българи. Интересът 
най-вероятно е свързан с факта, че 
Дунавска България - прабългарската 
държава, създадена през 7-ми век е 
единствената древна държава в Ев-
ропа, която е запазила името си и до 
наши дни. Древната българска държа-
ва официално е припозната от Източ-
ната римска империя(Византия) през 
681 г, след като Кан* Аспарух, пред-
вождайки армията си, победил 80 000 
–ната армия на Източната римска им-
перия през 680 г.  По това време Бълга-
рия се е разполагала по протежението 
на планината Балкан.
Една от концепциите за произхода на 
прабългарите ги определя като тюрк-
ско население, най-вече хуно-татарско 
(хуни монголи). Татари е руското на-

Фигура 1. Физическа карта на България , показваща местоположението на  трите некропола, 
от които са събрани човешки останки – Ножарево ( 8-9-ти век ), Туховище (9-10-ти век ) и 
Манастира Мостич (10-ти век).
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именование за монголите – потомци 
на Чингис Хан, който завладял Русия 
през 13 век. Тази хипотеза за първи 
път беше представена в „Dějiny národa 
bulharského” (История на българите) 
от един чешки историк, дипломат и 
славист, който работил като политик 
в България от 1879 до 1884 (виж Ире-
чек 1878 и Иречек 1876 за английски и 
немски преводи ). Тази идея била пос-
ледвана от един виден български спе-
циалист по Средновековие (Slatarski 
1918; Zlatarski 1914, 1918, 1970), и 
до днес има последователи, някои от 
които твърдят, че малката българска 
орда „ потънала” в славянското демо-
графско море . 
Обаче, изследователи като  Петър 
Коледаров, Петър Добрев и Георги 
Бакалов отхвърлят идеята за хуно-
татарския (тюркски) произход  на 
прабългарите (Добрев 1991, 1998, 
2005 ; Фол и др. 2000 ), и в последно 
време броят на тези, които са съглас-
ни с тях, се увеличава (напр: Даскалов 
2011; Haefs 2009, Стаматов 1997 ). Тях-
ното отхвърляне на хуно-татарския 
произход се базира на археоантропо-
логични, исторически, лингвистични 
и етнографски доказателства, които 
се увеличават през последните 30 го-
дини. 
Тези изследвания показват, че през 
2-ри век прабългарите създават 3 
държави в Европа – Дунавска Бълга-
рия, Волжко-Камска България и Стара 
Велика България в Северен Кавказ. Те 
също така строели градове-крепости, 
сформирали  мощни армии и развили 
цивилизации, икономики и изкуство.  
Водещи тюрколози също са пред-
ставили доказателства, че езикът на 

прабългарите не отразява тюркско-
то лингвистично семейство; вместо 
това, то гравитира около памирските 
езици от източно-иранската група, 
която принадлежи към индо-европей-
ския клон езици (Bazin 1974; Manchen-
Helfen 1973; Мenges 1968; Pritsak 1955). 
Още повече, писмени източници от 
древногръцки, старонемски, староха-
зарски и прабългарски автори внуша-
ват, че прабългарите били многобро-
ен народ (Бешевлиев 1993 ; Даскалов 
2011 ; Дуйчев 1963 ; Петров и Гюзелев 
1979), съставлявайки между 32 и 60 % 
от населението на Дунавска България 
( Димитров 2005; Рашев 1993) . Тъй 
като в историята няма примери за на-
преднали, развити народи (каквито са 
били прабългарите ), които да са били 
асимилирани от племена в нисък етап 
на социално развитие като балкан-
ските славянски племена, затова не 
е вероятно прабългарите да са били 
погълнати от такава група. В днешно 
време анализът на древна митохон-
дриална ДНК от останки, намерени 
в България, липсва в литературата. 
Така, ние публикуваме първите дан-
ни от митохондриален филогенети-
чен анализ на древна ДНК, извлечена 
от човешки останки, намерени в бъл-
гарските земи. Ние описваме състава 
на митохондриалната ДНК, намерена 
в нашите проби и обсъждаме получе-
ните данни от генетична, антрополо-
гична и историческа гледна точка, за 
да разясним  произхода на древните 
прабългарски народи. 

Материали и методи 
За да ограничим  до минимум възмож-
ните „ефекти на откривателя”, анали-



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

121

зирахме човешки скелетни останки, 
намерени в различни български земи, 
датиращи от различни периоди на 
Първата българска държава – Дунав-
ска България ( 8-10 век). Население-
то на Дунавска България се състояло 
главно от прабългарски и славянски 
племена, които населявали земи, оби-
тавани в античността от тракийски 
народи. Прабългарите практикували 
типични погребални традиции, до-
като славите използвали кремация ( 
Йорданов и Тимева 2010 ; Рашев 2008, 
Рашев и др.1986, 1987, 1988, 1989г ). 

На основата на този факт и на исто-
рически, и антропологични данни, 
анализираните останки са смятани за 
прабългарски.  Бяха събрани проби 
(зъби) от гробове в 3 некропола: Ма-
настира Мостич (Шуменска област), 
Ножарево (Силистренска област)  - и 
двата в Североизточна България, и от 
Туховище (Област Сатовча) – в Юго-
западна България (Фиг.1). Таблица 1 
осигурява описание на анализираните 
мостри. Трите некропола са открити и 
изследвани в средата на 20-ти век. 
Първият некропол – Манастирът Мос-

Фигура 2. Схема на Анализа на главните компоненти ( PCA), базиран на честота на мтДНК 
хаплогрупи при евразийски народи
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тич е във външната югоизточна част 
на Велики Преслав, Шуменска об-
ласт. Неговият монашески характер 
е основан на погребален надпис  за 
чиргу-боила Мостич, бивш военен и 
административен офицер, който по-
късно станал монах. Той бил повтор-
но погребан в гробница на северната 
страна на църквата. Тези гробници 
свидетелстват за погребални практи-
ки, типични за средновековните бъл-
гарски манастири. Друга двустранна 
тухлена гробница, открита при запад-
ния портал на църквата, е принадле-
жала на знатния основател на мана-
стира (Георги, българският сингел) и 
на неговите близки роднини (Попкон-
стантинов и Костова 2010, 2011, 2012, 
2013).
Ножарево – вторият некропол е ранен 
средновековен некропол, характери-
зиран като езически и биритуален. 
Повечето гробове са погребални със 
специфично позициониране на тяло-
то и често с изкуствено деформирани 
черепи и кости (Йорданов и Тимева 
2010; Рашев 2008; Рашев и др. 1986, 
1987, 1988, 1989). 
Третият некропол се намира близо до 
село Туховище – в ЮЗ Родопи, област 
Чеч. Каменните гробове са предимно 
погребални, но има и такива с крема-
ции (Серафимова 1981 ). 
Следвана  е традиционната методо-
логия от 3 основни стъпки : 1) PCR 
амплификация(уголемяване) на ня-
колко къси и застъпващи се целеви 
фрагменти, за да се възстановят по- 
големи HVS I райони; 2) извличане и 
секвенция на няколко клонинга за 
всеки амплифициран фрагмент и 3) 
подравняване и сравнение на секвен-
ции от различни клонинги и застъпва-

щи се фрагменти, за да се възстанови 
окончателната консенсусна последо-
вателност на целия разглеждан реги-
он (Rizzi et al. 2012). Всички методи за 
подготвяне, извличане и анализ  на 
древна мтДНК следват стриктен про-
токол (Hofreiter, Jaenicke et al. 2001; 
Paabo et al. 2004). Зъбите са почистени 
и стрити на прах с ротационен инстру-
мент и митохондриалната ДНК е из-
влечена чрез протокол на силициева 
основа (Caramelli et al. 2008; Hoss and 
Paabo 1993). 
Ние анализирахме секвенции от 
хиперпроменливия сегмент HVS I 
(hypervariable segment HVS-I), защото 
повечето мтДНК вариации принадле-
жат към този регион; това също така 
е регионът, най-често използван за 
проследяване на човешки произход. 
Следвайки стандартните процедури 
(Caramelli et al. 2008; Pilli et al. 2013), 
използвахме AmpliTaq Gold® Applied 
Biosystems®, за да извършим някол-
ко стъпки на амплификация и коли-
чествено измерване на застъпващи се 
фрагменти,покриващи 360 bp от HVS-
I.  Беше извлечено HVS-I от 3 застъп-
ващи се фрагмента (L15995-H16132, 
L16107-H16261 and L16247-H16402). 
За всяка стъпка качеството и количе-
ството на фрагментите беше провере-
но чрез електрофореза с агарозен гел. 
Амплифицираните фрагменти бяха 
клонирани със специфични компе-
тентни клетки (Ешерихия коли) и със 
TOPO TA Cloning® Kit, Life technologies 
TM. Рекомбинантните колонии бяха 
наблюдавани чрез  PCR (Полимераз-
на верижна реакция)  и пречисте-
ни с  Microcon®, EMD Millipore® PCR 
purification. На продуктите беше на-
правена секвенция по метода на Сан-
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гер, използвайки  BigDye® Terminator 
Kit, Applied Biosystems®.
Вариацията между пробите беше из-
мерена чрез t-тестове, а секвенциите 
на пробите от отделните клонинги на 
различните ампликони бяха подрав-
нени и сверени. Нуклеотидните про-
мени, появяващи се на определени 
позиции в само един или 2 клонинга 
бяха смятани за амплификационни 
грешки или за грешки на клонингова-
та процедура. Обаче, заместванията, 
наблюдавани в мнозинството от кло-
нингите, бяха смятани за истински 
мутации и бяха отчетени в оконча-
телните консенсусни секвенции. Тези 
вариации на древна мтДНК бяха опре-
делени чрез подравняване  на мтДНК 
секвенциите към ревизираните Кейм-
бриджки еталонни секвенции (rCRS). 
Хаплогрупите HVS-I бяха класифици-
рани във възможни хаплогрупи и суб-
хаплогрупи, използвайки HaploGrep 
(Andrews et al. 1999; Hofreiter, Serre 
et al. 2001; Van Oven and Kayser 2009; 
KlossBrandstaetter et al. 2011). 
Извлечените хаплогрупни честоти 
бяха сравнени с тези на модерните ев-
разийски населения, включително на-
селенията от Волго-Уралския регион 
чрез Анализ на главните компоненти 
(PCA), извършен чрез Excel допълнен 
с XlStat.

Резултати и дискусия
От анализа на 228 секвенции на кло-
нинги извлякохме мтДНК  HVS-I от 13 
индивида, показващи 12 независими 
хаплотипа. След това те бяха класи-
фицирани в 10 мтДНК хаплогрупи: H, 
H1, H5, H13, HV1, J, J1, T, T2 и U3 (Табл. 
2; Achilli et al. 2007; Karachanak et al. 
2012; Richards et al. 2002; Soares et al. 

2010; Torroni et al. 2001). 
Сравнихме хаплогрупите от нашите 
древни проби с тези от пробите на 
съвременните българи, които бяхме 
анализирали преди това(Karachanak 
et al., 2012).  
Основната хаплогрупа Н, преоблада-
ваща при европейските народи има 
честота 41.9 % при съвременните 
българи(Karachanak et al., 2012) и се 
среща в 7 от 13 прабългарски проби 
(около 54% ). 
Останалата част от древната ДНК при-
надлежи на една от следните западно-
евразийски хаплогрупи HV1, J, J1, T, T2 
и U3. Те се срещат при съвременните 
българи със следната честота: HV1-0.2 
%,  J-7.9 %, J1 – 1.3 %, T – 10.6 %, T2 – 6.3 
%  и U3 – 1.9 %. Не намерихме доказа-
телства за източно-азиатски (F, B, P, A, 
S, O, Y или  M производни) или афри-
кански (L) хаплогрупи. Така, нашите 
резултати  не подкрепят теориите за 
монголо-алтайски или хуно-татарски 
произход на прабългарите.  
          PCA – анализът на съвременните 
евразийски населения, включително 
волго-уралските и прабългарските, се 
базира на честоти от митохондриални 
ДНК хаплогрупи, зададени в Спомага-
телната таблица по-долу. Схемата на 
PCA (Фиг.2) показва, че от перспек-
тивата на мтДНК, прабългарите са 
позиционирани между югоизточните 
и източните европейски народи, вкл.
съвременните български народи. Пра-
българите са генетично отдалечени 
от северните и западните европей-
ци  и от народите от Близкия изток и 
Кавказ. На най- далечно разстояние 
от прабългарите са волго-уралските 
и арабските народи. Следователно, 
нашите резултати предполагат, че 
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прабългарите генетично са близки 
със съвременните българи  и с опре-
делени югоизточни европейци, както 
и с италиански народи. Бъдещите ана-
лизи на проби от човешки останки, 
открити на територията на България 
и датиращи от различни периоди (от 
3 000 години пр.н.е.) ще разяснят до-
пълнително генетичния състав на ми-
нали народи, населявали съвременни-
те български земи.

Заключение
         Обхватът на молекулярното ан-
тропологично изследване се увели-
чи в последните години, благодаре-
ние на задълбоченото изследване на 
произхода на съвременнитенароди 
и народите в миналото. Резултатите 
образуват карта на възможните пре-
дисторически човешки миграционни 
маршрути в различни времеви пери-
оди и осигуряват подробна възстанов-
ка на предисторически и исторически 
събития по целия свят. Така, древните 
и съвременни данни създават карти-
на на нашата история от появяването 
на съвременните хора преди 200 000 
години в Източна Африка. 
        Тази работа върху древните бъл-
гарски мостри надгражда върху гене-
тичната картина на миналото, като 
представя първите данни от мостри 
на ДНК по майчина линия от инди-
види, които са населявали сегашните 
български територии през 8-10 век. 
Нашите резултати показват, че хаплог-
рупите, открити в древните мостри са 
преобладаващо западно-евразийски. 
Това откритие подкрепя концепция-
та за западно-евразийския произход 
по майчина линия на прабългарите и 
противоречи на монголо-алтайските 

и хуно-татарски теории. Сравняване-
то на прабългарите и съвременното 
евразийско население, включител-
но и това от района на Волгоуралие-
то показва, че въпреки разстоянието 
на  времето от повече от 11 века, има 
генетична близост между пра- и съ-
временните българи ( Карачанак и 
др. 2012 ). Филогенетичният анализ 
на допълнителни човешки останки 
ще помогне да се изяснят още повече 
постепенните  промени в състава по 
майчина линия на миналите населе-
ния, обитаващи днешните български 
земи.  Тези данни ще допринесат за 
по-дълбокото разбиране на българ-
ското генетично минало. 
Принос 
        Това проучване беше направено 
с подкрепата на Националния научен 
фонд на България, проект „Харак-
теризация на антропо-генетичната 
идентичност на българите”, договор 
номер DOO 2-110/22.05.2009. Получе-
но на 22 декември 2014; ревизия, при-
ета за публикация на 11 април 2015 г.
*За наименованието на титлата на 
владетел на прабългарите текат науч-
ни спорове (бел. на преводача).
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Табл.1 Описание на пробите от 3 некропола в България                                 

Проба Некропол Гроб Място/описание Период

NJ 50 Ножарево No 50 Североизточна 
NJ 54 Ножарево No 54 България
NJ 77 Ножарево No 77 прабългари 8-9 век
NJ 84 Ножарево No84 Отделни гробове
NJ 125 Ножарево No 125

TUH 448 Туховища No 448 Югозападна България
TUH 449 Туховища No 449 С.Туховища
TUH 1649 Туховища No 1649 прабългари 9-10 век
TUH 1652 Туховища No 1652 Отделни гробове
TUH 1665 Туховища No 1665

ММ 1.2 Манастир Мостич No 5 Североизточна България/
ММ 1.3 Манастир Мостич No 25 Велики Преслав 10век
ММ 1.4 Манастир Мостич No 5 Прабългари

Отделни гробове

Таблица 2. Хаплотипове и хаплогрупи при прабългарите 

Мостра Клонинги HVS-I

хаплотипове

Обхват на

секвенциите

Хапло-
група

Суб-

Хаплогр.

HaploGrep

Качество
ММ 1.2 19 092 142 266 278 16024-16383 H1 H1t1a1 60
ММ 1.3 15 343 16225- 16383 U3 U3 100
ММ 1.4 19 069 126 16024 - 16281 J J 100
NJ 50 18 111 173 183 278 16024 - 16383 H1 H1r1 61
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NJ 54 18 069 126 145 172 222 
261

16024 - 16383 J1 J1b1a1 100

NJ 77 10 055 067 16024 – 16156;16225-
16383

HV1 HV1 100

NJ 84 22 126 274 294 296 16024 -16383 T2 T2 91
NJ 125 14 CRS 16024 - 16281 H H2a2a1 0
TUH 448 11 148 256 16024 - 16281 H13 H13a2c1 100
TUH 449 22 304 16024 - 16383 H5 H5 100
TUH 1649 19 CRS 16024 - 16383 H H2a2a1 0
TUH 1652 18 126 294 16024 T T 100
TUH 1665 23 219 325 16024 H1 H1a2 69

ММ = некропол при Манастир Мостич; NJ =некро-
пол при Ножарево ; TUH = некропол при Туховище ; 
CRS= Кеймбриджска  еталонна секвенция

население реф Брой

мостри

H* H5 HV0 HV R0a JT U1 U2e U3 U4 U5a U5b U6 U7 U8 U* K N1 N2 X M L Др.

Австрия К* 99 43 3 1 1 1 20* 0 1 1 4 8 0 0 0 2 1 7 2 1 1 2 0 0
Баски К* 156 87 6 17 0 0 13* 0 0 0 0 2 17 0 1 1 0 6 0 0 2 0 1 3
Босна К* 144 61 8 9 0 2 17* 2 0 1 8 10 7 0 0 0 0 6 5 2 2 2 1 1
България К* 996 380 33 35 39 6 182* 13 10 21 39 45 25 0 7 4 3 59 27 25 20 11 4 8
Кавказ К* 2650 573 61 24 104 7 439* 108 60 147 104 153 27 1 25 13 1 159 56 93 145 163 2 185
Хърватска К* 96 36 7 5 3 0 9* 1 4 2 2 8 2 0 1 0 0 6 3 4 0 2 0 1
Чехия К* 83 28 6 5 3 0 18* 0 1 1 1 7 3 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0
Египет К* 413 15 2 13 14 7 55* 2 1 14 5 1 15 3 2 0 0 23 27 4 7 41 94 68
Англия К* 335 148 13 11 1 0 75* 0 3 2 7 13 15 0 1 1 0 21 10 3 3 0 2 6
Естония К* 558 235 17 18 6 0 98* 1 7 5 32 56 24 0 0 9 1 15 13 15 5 1 0 0
Финландия К* 312 113 8 19 0 0 37* 1 2 0 5 18 44 0 1 0 0 19 17 16 6 0 1 5
Германия К* 905 368 43 37 0 0 177* 4 2 16 26 46 35 0 2 2 3 63 24 21 10 2 1 20
Гърция К* 155 54 6 3 5 3 31* 3 1 3 4 7 4 0 2 0 1 7 7 2 7 4 0 1
Унгария К* 533 136 21 25 4 7 75* 4 4 1 9 15 17 1 1 11 2 113 28 28 7 11 2 11
Ирландия К* 300 126 5 17 4 1 54* 0 4 3 4 11 15 0 0 0 0 37 9 7 2 1 0 0
Италия-
център

К* 1273 427 52 61 45 14 251* 11 10 34 21 56 34 4 14 10 1 84 35 25 39 25 18 2

Италия-
север

К* 346 131 33 18 8 1 53* 3 5 4 10 7 4 0 0 1 0 32 12 6 17 1 0 0

Италия – юг К* 539 209 25 19 18 5 93* 10 4 17 13 11 7 7 6 2 0 39 21 9 14 7 1 2
Латвия К* 299 113 20 9 7 0 47* 0 9 5 28 21 6 0 0 0 0 7 13 12 1 1 0 0
Норвегия К* 556 250 17 21 1 0 106* 1 0 8 17 35 31 0 0 2 0 31 13 9 2 6 0 6
Палестина К* 117 28 5 0 2 3 26* 1 1 1 2 1 0 1 3 0 1 9 3 3 4 4 16 3
Румъния К* 94 26 7 6 1 2 21* 0 0 3 4 7 5 0 0 0 0 3 0 6 2 0 0 1
Сицилия К* 105 51 6 3 4 2 13* 2 1 1 3 1 1 1 2 0 0 6 3 0 3 0 2 0
Словакия К* 129 49 9 3 2 0 30* 0 2 3 2 9 2 0 0 0 0 5 6 3 0 1 0 3
Швеция и 
Дания

К* 75 31 4 3 0 0 16* 0 1 0 3 5 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 2

Швейцария К* 228 93 11 11 1 0 54* 0 2 2 8 11 5 1 0 1 0 12 3 4 1 0 1 7
Турци К* 340 99 10 2 17 0 61* 11 4 19 5 4 6 0 2 4 2 19 13 10 15 15 7 15
Уелс К* 92 43 7 3 2 0 18* 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 7 3 0 1 0 0 2
Башкири Б** 221 25 2 7 1 0 19 0 0 0 28 15 15 0 0 1 0 3 11 1 0 61 0 33
Татари Б** 228 68 2 9 1 0 38 2 0 5 16 20 4 0 0 0 5 13 7 4 0 20 0 17
Чуваши Б** 55 15 0 4 0 0 5 0 0 1 9 8 0 0 0 1 1 4 2 1 0 4 0 0
Мордвинци Б** 102 42 1 5 1 0 16 0 1 0 2 7 9 0 0 0 2 0 6 0 0 3 0 7
Коми –
пермияни

Б** 74 22 2 0 0 0 13 0 0 0 7 1 3 0 0 0 1 1 9 0 0 12 0 6
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Даниел Иванов, докторант в Софий-
ския университет „Св. Климент Ох-
ридски“

Още от зората на човечест-
вото съществува ученето, 
обучението и възпита-
нието като предаване на 
житейски опит и знания 

от възрастния и знаещ човек, на мла-
дият и неопитен, непознаващ живота 
индивид.
 В родово-общинният строй обу-
чението и възпитанието на децата се 
осъществява в племето от родителите 
или възрастните членове на общност-
та. Те предават собственият си опит 
и знания за дейностите извършвани 
от тях /лов, земеделие, домакинска 
работа и т.н./. В последствие през ан-

тичността започват да се появяват 
и оформят школи, в които се обуча-
ват групи ученици по различни дис-
циплини – граматика, риторика, ди-
алектика и др. След приемането на 
християнството за официална рели-
гия в Римската империя по времето 
на император Константин Велики се 
появяват манастирски и катедрални 
училища. В тях се обучават младежи 
за монаси и бъдещи свещеници. Така 
се стига до високото Средновековие, 
когато започват да се появяват и оф-
ормят университетите. Те са предста-
влявали гилдии от студенти или пре-
подаватели.
 Университет идва от латинската 
дума университас – Вселена, съвкуп-
ност. Понятие, което описва същност-
та на университета е studium generale. 

История

Преподавателите и 

преподаването през високото и 

късното Средновековие – ХІ-ХV в.

Автор: Даниел Иванов

Списание  “Българска наука”, брой 87 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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То означава институция, чиито стату-
тът е потвърден от папата или импе-
ратора. Членовете на тази институция 
притежават определени права, уни-
версални в своето приложение. Тези 
права надвишават онези на местните 
институции. Те касаят колективно и 
индивидуално личния статус на пре-
подавателите и студентите, които са 
поставени под непосредствена защи-
та на върховната власт, основала уни-
верситета – папска или императорска.
 Studium generale възниква, след 
като първите университети вече са 
основани. Например, най-старите 
два университета Парижкия и този 
в Болония са с потвърден статут за 
studium generale две-три години след 
възникналия около век по-късно уни-
верситет в Монпелие, който получава 
този статут през 1289 г. Болониянски-
ят университет го получава през 1291 
г., а този в Париж – 1292 г.
 Най-ранните сведения за този 
термин се срещат във Версели през 
1237 г. Самото наименование е описа-
телна фраза. Studium означава учили-
ще с благоприятни условия и средства 
за обучение. Generale – това е привли-
чането на студенти от местните райо-
ни и от други държави.
 Един от първите папски укази, 
който си служи със stadium generale 
е този на папа Инокентий IV от 1244 
или 1245 г., с който указ се установява 
университета в Рим. През втората по-
ловина на ХІІІ век употребата му ста-
ва по-широка. А едва през следващото 
столетие този термин получава юри-
дическо значение.
 Информация за studium generale 
дава правния кодекс на Алфонсо Х, 
крал на Кастиля – Las Siete Partidas. В 

глава 31 се говори за заплащането на 
преподавателите, методите на препо-
даване, организацията на студентски-
ят живот, изпитите и даването на сте-
пени. Споменати са две изисквания за 
studium generale:
- Училището трябва да има пре-
подаватели по всичките седем дисци-
плини от trivium и quadrivium /грама-
тика, реторика, логика, аритметика, 
геометрия, астрономия, музика/;
- Трябва да има лектори и по 
гражданско и канонично право.
Първият университет, на който е да-
ден статута studium generale е този 
в Неапол – от император Фридрих II 
през 1224 г., а най-ранният папски 
указ потвърждаващ това звание е 
този за университета в Тулуза, даден 
от папа Григорий IX през 1229 г.
 През ХІІІ век две привилегии га-
рантират статута на studium generale 
и са свързани с него:
1. Университета има правото да 
получава доходите от църковните бе-
нефиции, без да резидира в тях. През 
1207 г. папа Инокентий III се опитва 
да ограничи тази привилегия само до 
училищата с по-висш стандарт. Булата 
на папа Хонорий III от 1219 г. дава пра-
вото на онези духовни лица, които са 
ангажирани като учители в богослов-
ските училища, да получават доходи-
те в 5 годишен период, без да пребива-
ват във вътрешните имения.
2. Тази привилегия е свързана 
със статуса на studium generale – Use 
obicva docenti – правото на притежа-
теля на степен /магистърска или док-
торска/, получена от studium generale, 
да преподава във всеки друг универ-
ситет без да полага нови изпити. Из-
исква се от университета да дава на 
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своите магистри преподавателски ди-
пломи с универсална валидност. Тази 
мобилност създава една широка общ-
ност на университетските препода-
ватели. Училищата, които нямат въз-
можност да издават преподавателска 
диплома с широко приложение, изда-
ват – studium particulare – местни. Тези 
училища могат да бъдат основани от 
епископи и задоволяват нуждите на 
града или ограничен район.
Когато стане въпрос за Средновеко-
вие, в представите на всеки съвреме-
нен човек се появяват интересни ис-
тории за кръстоносни походи, герои, 
битки. В съзнанието изникват разка-
зи за рицарски турнири, владетели и 
крале. Наред с кралете, благородни-
ците, църковните служители в Сред-
новековието съществува една друга 
категория духовни лица, които не са 
монаси или свещеници. Тези лично-
сти са потомци на интелектуалците. 
Освен учени, книжовници, мислите-
ли, във тази общност се вписва и един 
друг обществен слой – учителите или 
преподавателите.
В следващите редове ще разгледаме 
преподавателската професия като 
основополагащ компонент от сред-
новековния университет. Целта е да 
представим средновековните препо-
даватели в по-широка светлина, да 
вникнем в тяхната професия и начин 
на живот. Ще проследим развитието 
на средновековната преподавателска-
та карирера и как се възнаграждава 
техният труд. Преподаването и пре-
подавателите са едни от най-важни-
те елементи на средновековната, а и 
на съвременната университетска ин-
ституция. Очевидно е, че нито един 
университет, било то средновековен, 

ренесансов или съвременен, не може 
да съществува без своите лектори. 
Университетската и училищната ин-
ституция се различава от всички ос-
танали, именно поради наличието на 
преподавателя в нея. Този субект е 
въвлечен в колективна дейност, която 
е свързана с определен брой студенти 
или ученици. Самите преподавате-
ли са свързващият компонент между 
знанието и обучаващите се.
Връзката между размишленията на 
отделния преподавател и самото пре-
подаване е характерно за среднове-
ковния интелектуалец. В суровите 
времена на Средновековието, препо-

01. Среща на доктори, Париж, манускрипт
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давателите успяват да си изградят 
своеобразен авторитет пред общест-
веността. Въпреки че към края на 
средновековния период голяма част 
от тях губят престижното си положе-
ние сред обществото.
Почти всички преподаватели през 
средните векове живеят в градовете. 
Това се дължи на факта, че човекът, 
който се занимава с преподавател-
ска или научна дейност – познат като 
средновековния интелектуалец, се 
появява едва със зараждането на гра-
довете. Според някои изследователи, 
обликът на средновековният град в 
Западна Европа се изгражда през ХІІ 
век, други считат, че той възниква 
през ХІ век, а трети – като Гуревич, 
още през Х век. И все пак градът не се 
появява изведнъж, необходим е един 
дълъг процес на развитие, за да се 
превърне в такъв, какъвто е познат на 
учените медиависти.

Докторатът  

Учителството като институция е дос-
та по-стара от тази на средновеков-
ния университет. Всичко това е ви-
дно от заетите ключови термини от 
класическия латински език – магис-
тър, доктор и професор. Магистърът 
или докторът могат да преподават, но 
това не е задължително. Когато тит-
лата е прикрепена към името на ли-
чността или го предшества, това озна-
чава, че притежателят и е постигнал 
максимално познание в дисципли-
ната, която е изучавал. Той е подгот-
вен, за да може да обучава, но и да по-
крие всички критерии и да се справи 
с всички останали дейности в живота, 
за които образованието му го е под-

готвило. Във високото Средновековие 
притежателят на тази титла получава 
и истински социален престиж, което 
му дава и достъп до света на приви-
легированите и благородниците. Тези 
преподаватели – магистри или докто-
ри се наричат „регенти” – прилагател-
но, което съвсем скоро се превръща в 
нарицателно. Този термин все още се 
използва в Кембридж. Процедурата за 
сдобиване с двете титли е установена 
още през ХІІ век, но е твърде възмож-
но това да се е случило още по-рано.

Провеждане на изпит за „магистър“  
или „доктор“

Изпитите даващи право на титлата 
магистър или доктор се състоят ос-
новно от 3 части.
Първият етап е свързан с това, пре-
подавателят на даден студент да се 
съгласи и да сметне, че подготовката 
му е на достатъчно високо ниво, за да 
бъде представен пред университет-
ското ръководство и ректора. След 
което, пред определено жури, състо-
ящо се от магистри, се прави провер-
ка дали кандидатът отговаря на усло-
вията – това включва неговият морал 
и предишното му обучение – дали е 
учил необходимото време и дали се е 
справил с упражненията и диспутите.
Следва и действителният изпит, кой-
то също се държи пред жури от магис-
три, оглавявано от директор. Състои 
се от диспут, който се изнася от кан-
дидата върху конкретен въпрос, из-
бран чрез жребий предната вечер или 
сутринта преди изпита. Ако премине 
тези два изпита, кандидатът се смята 
за завършил успешно обучението си и 
получава лиценз. Този лиценз, въпре-
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ки че гарантира достигнатото ниво на 
интелектуално постижение, още не 
му дава право да преподава в универ-
ситета.
За да получи такова право, кандида-
тът трябва да премине трети изпит, 
наречен „публичен”. Този изпит е ско-
ро след първите два. Той дава правото 
на титлата „магистър“ или „доктор”. 
Изпита не е труден и се състои от це-
ремония, която се извършва в кате-
дралата и включва молитви, тържест-
вени речи, връчване на кандидата на 
емблемите, характерни за един магис-
тър – барета, ръкавици, книга и зла-
тен пръстен. След което кандидатът 
чете дисертация пред всички, послед-
вана от диспут със студенти по тема 
избрана от самия него. Така за първи 
път той изпълнява ролята на препо-

давател. С този изпит се утвърждава 
компетентността и знанията на кан-
дидата от предишните два изпита. 
Той е готов тържествено да влезе в 
общността на докторите, след като му 
е връчено разрешителното за препо-
давателска дейност.
Това са основните изисквания за полу-
чаване на степен. Що се отнася до тер-
минологията, за магистърска степен 
се говори при свободните изкуства, за 
докторска степен става дума в прав-
ните науки, а в теологията и медици-
ната има повече варианти при видо-
вете степени, които се присъждат на 
завършилите.
Като цяло една малка част от студен-
тите успяват да се дипломират и въ-
преки че не могат да се определят 
процентите, този факт е безспорен. 
Ниската успеваемост идва от присъ-
щата сложност на предметите, вре-
мето, което се изисква за обучение и 
високата цена плащана от студентите. 
В германските факултети за свободни 
науки през ХV век е отчетен висок про-
цент на неуспели студенти. Докумен-
тите показват, че само 3-4 от 10 сту-
дента успяват да се дипломират като 
бакалаври и едва 1 от 10 като магис-
тър. Съществуват информации за по-
богати студенти, които чрез подкупи 
успяват да се сдобият с дипломи. Го-
ляма част от студентите нямат шанса 
да станат преподаватели. Също така 
голяма част от получилите лиценз 
за завършено обучение не кандидат-
стват за доктори или магистри, тъй 
като те са много по-скъпи от обикно-
вената степен и въпреки че присъж-
дането и дава на притежателя и висок 
социален престиж, тя не допринася за 
по-нататъшното интелектуално раз-

02. Преподавател и студенти, манускрипт 
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витие и е необходима само на онези, 
които желаят да преподават и трябва 
да се присъединят към колегията на 
докторите. Оттук следва въпроса дали 
всички които получават тези степени 
– магистър или доктор преподават?
Особено в големите факултети по сво-
бодни изкуства в Париж и Оксфорд 
това е задължително. Всеки магистър, 
след като се дипломира е задължен да 
служи като „задължителен регент“. По 
този начин екипът на преподаватели-
те се подновява на определен интер-
вал от време. Но това не се харесва 
на магистрите, които вече са на тези 
постове, тъй като в техен интерес е 
ограничаването на броя училища и 
преподавателски места. В послед-
ствие това правило е премахнато с ре-
форма от 1452 г.
Важен е и въпроса как се избират пре-
подавателите. На първо място чрез съ-
вета на факултетите /така е в Париж/; 
Общото събрание на преподавателите 
на университета /в Оксфорд/; или от 
колегията на докторите /в Авиньон/. 
На второ място, чрез договор подпис-

ван между преподавателя и универси-
тета или друга външна институция – 
например града, в който служат като 
протектори на университета. Този до-
говор обикновено е подписван за ед-
ногодишен срок и подлежащ на под-
новяване. В него са уточнени както 
задълженията на преподавателите, 
така и тяхното възнаграждение. В ня-
кои университети преподавателите са 
назначавани от кралете или от ректо-
ра и неговите съветници. В Болонския 
университет например ректора е този, 
който избира кои от най-влиятелните 
професори да влязат в университет-
ския съвет.
Преподавателската кариера и пре-
подаването като професия

Гилдията на средновековните пре-
подаватели в университетите не е 
хомогенна. Голяма част от препода-
вателите във факултетите по теоло-
гия например принадлежат към ре-
лигиозните ордени. Те преподават в 
техните манастири и мобилността им 
е ограничена от правилника на орде-

03. Ирнерий
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ните, в които членуват. На практика 
не играят съществена роля в живота 
и управлението на университета и ка-
риерата им е по-специфична.
Основният феномен, наблюдаван поч-
ти навсякъде в Западна Европа, е по-
степенната поява на група от профе-
сионални „регенти“. Обикновено те 
биват наричани „редовни“ и се проти-
вопоставят на „извънредните“ препо-
даватели.
В педагогически план съществува раз-
граничение. Във всяка дисциплина 
има основни текстове, които са най-
важни и се изучават по-задълбочено, 
за разлика от допълнителните тек-
стове, които не са толкова фундамен-
тални и се изучават по-повърхностно. 

Преподаването на тези допълнителни 
материали, като цяло е поверено на 
бакалаврите, но понякога се възлага 
и на докторите. Основните занятия 
се преподават от основните регенти, 
чиито занятия са провеждани в т.нар. 
„час на доктора” или “час на магистъ-
ра”, рано сутрин. Лекциите, свързани с 
допълнителните материали, обикно-
вено се провеждат следобед и се смя-
тат за по-маловажни и често дори не 
фигурират в учебния план за изпити-
те. 
Взимат се предвид не само педаго-
гическите, но и финансови и чисто 
институционални причини. За ос-
новните преподаватели се смята, че 
трябва да получават най-високо въз-
награждение. Те смятат, че тяхно ос-
новно право е да упражняват пълната 
си власт над студентите. Те оценяват 
академичните им успехи, членове са 
на борда на изпитващите, тъй като 
са редовни регенти и единствените, 
които имат право да управляват учи-
лищата и университетите. В Болония 
тези права са дадени на колегията на 
докторите на различните факултети. 
Тъй като броя на преподавателите, в 
зависимост от изучаваните предмети 
по всяка специалност е различен, те се 
обединяват, но включват само извес-
тен брой от тях, които биват избрани 
от всеки факултет. Тази елитарна гру-
па всъщност упражнява най-голяма 
власт върху студентските универси-
тети, тъй като единствена има пра-
вото да връчва степени. Тази система 
е особено сполучлива в случаите, в 
които студентите участват в по-малка 
или по-голяма степен в управление-
то на университета. Фиксира се броя 
на преподавателите, което спомага не 

04.Грациан
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само за гарантирането на доходите и 
авторитета им, но и за отстраняване-
то на нежеланите кандидати, особе-
но за докторите от други универси-
тети или, както е случаят с Болония, 
по отношение на чужденците. Все 
пак редовните преподаватели не ус-
пяват да упражняват пълен контрол 
над университетите. Преподаватели-
те във факултетите по право и меди-
цина в началото са светски личности, 
чиито ангажименти към семействата 
им правят континуитета на техните 
кариери въпрос от голяма важност. 
Обикновено те остават преподавате-
ли през целия си живот, дори да тряб-
ва да сменят местоживеенето си по 
няколко пъти. Монасите, които препо-
дават каноническо право и теология 
имат повече възможности пред себе 
си, тъй като след определен период на 
преподаване, те могат да се насочат 
към духовна кариера. През периода 
ХІІІ-ХV век голяма част от епископи-
те, а дори и някои кардинали и папи 
са бивши учители. През ХІІІ век над 33 
процента от регистрираните париж-
ки магистри по теология стават све-
щеници, абати или кардинали. В Окс-
форд и Кембридж през ХV век, 36 от 79 
английски свещеници са преподавали 
там - това прави 46 %.
Във факултетите по свободни изку-
ства има по няколко „професионални“ 
регенти. Те преподават граматика и 
логика. Една значителна част от тях, 
особено в Париж и Оксфорд, са млади 
магистри, които завършват задължи-
телния си период като регенти, като 
посвещават на това само няколко го-
дини. В последствие продължават 
обучението си във факултетите по 
право и медицина.

     През късното Средновековие се 
появява нов тип регенти /най-вече 
във факултетите по свободни изку-
ства/, с по-стабилна позиция, макар 
и с по-нисък авторитет от редовни-
те регенти във факултетите по пра-
во и медицина. Такива са регентите 
в колежите. Самите колежи започват 
съществуването си като общежития 
за бедни студенти, но постепенно се 
обвързват все-повече с обучението. 
То започва като вид частни уроци, но 
в последствие се трансформира, осо-
бено в по-големите колежи, в редо-
вен курс. Този курс става достъпен и 
за външни лица, освен за живеещите 
в общежитията студенти. Тези реген-
ти от общежитията се оказват в пряка 
надпревара с преподавателите от фа-
култетите.
     Информация за преподаването 

05. Абелар и Елойза, манускрипт 
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като професия дават университетски-
те укази. През Средновековието пре-
подаването се превръща в нормална, 
целодневна професия. Основното за-
дължение на преподавателя е да чете 
лекции върху текстове от учебната 
програма. Тези лекции са сутрин и са 
с продължителност 1.30 – 2.00 ч. Пре-
подавателите трябва да водят лекции 
всеки ден. На практика, като се изва-
дят почивните дни от седмицата, ре-
лигиозните фестивали, дните за тър-
жествени диспути и изпити и летните 
ваканции, остават между 130 и 150 
дни за водене на лекции. Според запа-
зени свидетелства, ректорите по рим-
ско право в Болония включват еле-
ментите – кратко изложение на всяка 
глава от текста; разкриване на съдър-
жанието на всеки закон; четене на 
текста, съпроводено от разсъждения; 
повторно разкриване на смисъла на 
текста; разкриване на противоречия-
та в съдържанието и общи бележки; 

допълнителни обяснения.
     Изброяването на тези елемен-
ти от четенето на лекции показва, че 
университетските статути забраня-
ват прибързаното четене на сложни 
текстове. Има строга последовател-
ност при изучаването на правните 
книги.
     Докторите провеждат диспути 
следобед на различни теми. Основно 
правило в средновековния универси-
тет е да няма повече от един диспут 
на седмица. Това дава време на редов-
ните регенти да се подготвят за кон-
кретният диспут. Студентите трябва 
задължително да присъстват, като 
всеки регент води малък брой диспу-
ти на година. За своята подготовка за 
диспута, регентът трябва да прите-
жава  в своята библиотека копия от 
различни книги. След края на диспута 
регент пише версия на коментарите 
и ги дава за издаване. Така те се раз-
пространяват сред студентите.

БГ Наука представя колекция “Възраждане” 
Всеки ден нови заглавия

http://nauka.bg/

http://nauka.bg/taxonomy/term/1313


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

141

     Университетският живот включ-
ва и много други задължения, освен 
преподаването. Това са религиозни 
церемонии, обичайни и по някакъв 
конкретен случай събрания и др. Пре-
подавателите имат и административ-
ни длъжности – ректор, декан, събира-
чи на такси и др. Мандатите са кратки 
от една година, но могат да се заемат 
последователно от преподавателите 
на редовна длъжност. Задължения-
та им включват поддържане на доку-
ментацията, решаване на проблеми от 
различно естество и да представляват 
университета пред обществото. Тези 
административни задължения се по-
веряват на по-възрастни и влиятелни 
хора, като не са едни и същи за раз-
личните преподаватели.
  
Преподаватели Задължения свързани с преподаването

По Право и медицина Да водят лекции

По Свободните изкуства Да водят лекции и упражнения

По Теология Тук диспутите са по-важни от лекциите. Задачата 
е да се дават на студентите два основни текста:

- Изреченията на Петър Ломбард;

- Свещените писания

Не всички преподаватели ревност-
но изпълняват задълженията си. Не 
всички са достатъчно сериозни. Това 
налага, особено в Болонския универ-
ситет, да се създаде група студенти, 
които следят и изобличават несери-
озните преподаватели. Това показва, 
че преподавателите най-вероятно из-
насят само една част от програмата 
си, удостояват със степени кандидати, 
които не ги заслужават. Към края на 
Средновековието тази незаинтересо-
ваност се засилва изключително мно-

го.

Заплащане на преподавателите

Формата и размерът на заплащане на 
преподавателят варира според карие-
рата му.  В частните училища в Париж 
и Болония през ХІІ век преподавате-
лите удържат от таксите на ученици-
те, които се уточняват преди започ-
ване на лекциите. Църквата обаче не 
може да се облагодетелствува от тази 
система и е против, тъй като смята, че 
науката е дар от Бога, който не може 
да се продава. Училищата в катедра-
лите предлагат преподаване, което 
поне на теория е безплатно. При тези 
училища преподавателите обикнове-
но са поддържани от църквата.

Проблемът със заплащането се про-
явява и в университетите. Препода-
вателите, които са духовници, често 
ползват църковни бенефиции, а заед-
но с това папството им гарантира ос-
вобождаването от задължението да 
бъдат единствено обвързани с тези 
бенефиции. По този начин те получа-
ват доходите от тях и получават от-
делни доходи от преподаването. Има 
изключения, като тези бенефиции не 
са гарантирани на по-младите препо-
даватели.
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Преди ХІІІ век студентските такси не 
са високи, но след това те постепенно 
започват да се вдигат. Преподаватели-
те водят яростни битки за по-добри 
бенефиции и за събирането на изпит-
ните такси.
Друго решение за заплащането на 
преподавателите е плащането на ре-
довна заплата. Това разбира се не 
премахва събирането на изпитните 
такси. В Италия става обичайно пре-
подавателите да получават заплати. 
Първите заплати са в Болония и да-
тират от 1280 и 1289 г. През 1381 г. 
вече има 23 доктори по право, чиито 
заплати се изплащат от общината. Тук 
професорът, избиран от студентите за 
определено време, получава хонорар 
по определени условия. Задължава 
се да не преподава никъде другаде, 
освен в Болония. Останалите итали-
ански университети също последват 
примера му. Голяма част от тях пред-
лагат големи заплати, при основава-
нето им, с цел да привлекат известни 
преподаватели от Болония или Падуа. 
На някои места разходите за заплати 
се поемат от църквата, а на други от 
градските власти. Преподавателите 
във факултетите по право и медици-
на изглежда имат по-високи приходи 
/бенефиции, такси, изпитни такси, за-
плати/ от преподавателите по свобод-
ни изкуства. В Павия броят на тези, 
които са на заплата се повишава от 9 
на 70 души.
Някои преподаватели успяват да уве-
личат своите доходи благодарение на 
допълнителни средства, получавани 
извън университетските източници. 
Те могат да бъдат получени по рожде-
ние, чрез брак, друга работа и др. Лек-
торите също така дават стаи под наем 

на студенти и консултации /правни 
или медицински/, които са много скъ-
по платени.

Известни личности сред среднове-
ковните преподаватели

В средновековните университети има 
значителен брой преподаватели, кои-
то в годините на своя живот изграж-
дат своя авторитет и престиж пред 
обществото, папата и владетеля, но 
най-вече пред самите студенти.
Един от първите изявени преподава-
тели, за които не се знае почти нищо, е 
един болонец на име Пепо, упоменат в 
документ, отнасящ се към 1076 г. Това, 
което се знае за него е, че е бил лектор 
по римско право.
Един от най-големите преподаватели 
по право в Средновековието е Ирне-
рий или Ирнериус. Той полага нача-
лото на масовото изучаване на рим-
ско право в края на ХІ век в Болония. 
Ирнерий изучава сам, без помощта 
на учител, Юстинияновото право и 
придобива висока репутация. Става 
преподавател в школата по свободни 
изкуства. Той открива специална юри-
дическа школа по молба на графи-
ня Матилда и започва изнасянето на 
свои публични лекции през 1088 г., в 
годината когато е основана и юриди-
ческата школа. Той преподава в нея до 
смъртта си около 1125 г. Лекциите на 
Ирнерий довеждат до много добри ре-
зултати. В курса му има много учени-
ци, които достигат докторска степен – 
Булгар, Мартин, Гозия, Гуг и Жак де ла 
Порте Ревенанте. Самите професори 
по каноническо право от Болонския 
университет стриктно изследват ме-
тода на преподаване на Ирнерий.
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Първият известен преподавател, 
свързан с каноническото право е Гра-
циан, който е автор на известни дек-
рети. Негови ученици и в последствие 
преподаватели са Покапалия, Руфин, 
Роландо Бандинели /папа Александър 
III/, Гугучио. През ХІІІ век – Ричард Ан-
глийски, Дамас, Танкред и др., които 
са главни представители на препода-
ването по каноническо право в Боло-
ния. Някои от тези преподаватели, а 
и такива по гражданско право, често 
биват професори по едното и друго-
то право, като преподават предмети и 
от двете специалности. През периода 
началото на ХІІ – втората половина на 
ХІІІ век - намират широко място глоса-
торите /glossators/*. През този период 
са споменати някои доктори: Плацен-
тий – работещ главно над кодекса на 
Юстиниян, който основава школата 
по право, по-късно университет във 
Монпелие, където умира през 1192 г.; 
Бургундио – един от малкото глосато-
ри, знаещи гръцки език и превежда 
гръцки съчинения; Рожен Жан Баспен 
Пилиус Азо – освен преподавател, по-
сланник в Болония; Гуголен – също 
посланник в Болония; Жак Балдуини; 
Рофруа; Аркусти – знаменит член на 
глосаторите, известен със своите ком-
пилации от трудове, в които резюми-
ра работата на предшествениците си. 
Любовта си към юридическите зна-
ния предава на своята дъщеря Дота 
де Акорсо – доктор по право и препо-
давател. Тя е първата от жените, опо-
менати в летописа на университета. 
Други жени юристи, идващи след нея 
са Битизия, Новела де Андреа и др.
Болонският университет е посещаван 
и от много преподаватели от Италия 
и чужбина, идващи да слушат лекции 

по право, а след това успешно пропа-
гандират метода и доктрината на гло-
саторите по своите родни места. Те 
биват наричани „странстващи“ препо-
даватели. Някои от тях са:
- във Франция – Пиер де Була, Жак де 
Ревини, Гилем Дюран;
- в Англия – Вакариус, Ричард Англий-
ски, Франциск Акурсий;
- в Испания – Понде Ларида;
- в Италия – множество лектори.
     Известен преподавател от Шар-
тр е Бернар, който чрез своята солид-
на подготовка по граматика, се старае 
да даде основна култура и методи на 
мислене на учениците си. Други по-
важни преподаватели са: Бернар Сил-
вестър и Гийом от Конш, които преди 
всичко са учени, изтъкнати предста-
вители на най-оригиналната тенден-
ция на шартрският дух; Робер от Шес-
тел; Джон от Солзбъри; Жилбер от 
Поре, който е мислител, може би най-
задълбочения метафизик на ХІІ век.
      Най-известният преподавател 
за времето си във Франция е Пиер Абе-
лар. Той може да се нарече първият 
„професор“. Абелар е роден в Ла Пале в 
околностите на Нант през 1079 г. При-
надлежи към съсловието на дребните 
благородници. След като изоставя во-
енната професия, той се впуска в уче-
нето и става „рицар“ на диалектиката. 
След известно време Абелар отива в 
Париж, като тази стъпка е съдбоносна 
за френския интелектуалец. Тук оба-
че, неговата самоувереност, която той 
сам признава, го опълчва срещу най-
прочутия парижки учител Гийом от 
Шампо. В горещ диспут Гийом успява 
да принуди Абелар да се оттегли. Мла-
дият интелектуалец решава да се от-
даде на преподаването, като се мести 



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

 

С Т Р.

144

на няколко пъти. Първо в Мьолен, а в 
след това и в Корбей, където ръководи 
школа. Но Абелар се разболява и се на-
лага да се оттегли за няколко години 
в Бретан. След като се възстановява, 
той намира отново старият си против-
ник Гийом в Париж. Отново се разра-
зяват спорове, в които Гийом е разко-
лебан и внася промени в учението си, 
съобразявайки се с критиката на своя 
млад съперник, но това не удовлет-
ворява Абелар. Въпреки всичко той е 
принуден да прекрати диспута и да се 
оттегли в отново Мьолен. Победата на 
Гийом всъщност е поражение. Всич-
ките му ученици го изоставят и той се 
отказва от преподавателската работа. 
Абелар победоносно заема мястото му 
на хълма Сент Жьонвиев. Това опре-
деля и съдбата на парижкия интелек-
туален център. В следващите години 
решава да стане теолог. Записва се от-
ново студент и веднага отива в Ланс 
да слуша лекции на най-прочутият 
теолог за времето си Анселм. Слава-
та на Анселм не издържа дълго пред 
иконоборската страст на неговия про-
тивник. Абелар е предизвикан, като 
му е казано, че познава основно фи-
лософията, но е невеж в теологията. 
След време се връща в Париж. А след 
авантюрата си с Елоиза – седемнайсет 
годишна девойка и негова ученичка, 
е принуден да се оттегли в манастира 
Сен Дени.
Ще споменем и някои известни пре-
подаватели от училището в Нотр Дам, 
което е преди всичко училище по те-
ология. Това са преподаватели по ка-
ноническо право и теология – Петър 
Лобардски, Петър Коместор и Петър 
Чантер. Те съставят учебници за пре-
подаването по теология, използвани 

до Реформацията на Мартин Лутер.
В заключение ще кажем, че в края 
на Средновековието започва процес, 
който ще доведе до изчезването на 
средновековния интелектуалец – пре-
подавател. На културната и научна 
сцена ще се появи един нов тип препо-
давател – хуманистът. В този контекст 
преподавателя-интелектуалец не е 
насилствено “убит”, той капитулира 
доброволно. Голяма част от универси-
тетските хора с потъпкване на своето 
достойнство, в течение на XIV и XV век 
подготвят изчезването на преподава-
теля-интелектуалец. В края на сред-
новековния период университетски-
ят преподавател е замесен неволно в 
обществените дела на града. Много 
от тези преподаватели стават съдии, 
политици, обществени дейци, което 
засилва тяхното желание за власт. Те 
стават част от привилегированите 
слоеве и започват да губят своя морал. 
Намесват се в политиката. Например 
в Болония преподавателите по нево-
ля се замесват в партийните разпри и 
поради това губят голяма част от своя 
авторитет и достойнство. Основават 
се няколко катедри, в които започват 
да преподават, като взимат определе-
ни заплати без да получават хонорара 
си от студентите. Така тези препода-
ватели стават зависими от градски-
те власти. Те започват да регулират и 
определят материала, който професо-
рите трябва да преподават, без да се 
съобразяват с личните способности 
на преподавателите и с интересите на 
науката. Преди започването на този 
процес, преподавателите успяват да 
изградят своя висок авторитет и прес-
тиж пред обществото и най-вече пред 
своите студенти.
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Трудностите по време на следване-
то и малкия брой студенти, които ус-
пяват да продължат обучението си 
за магистър или доктор и успяват да 
вземат изпитите за тези титли и да 
станат преподаватели, показва висо-
кия авторитет и престиж, които има 
тази професия в очите на тогавашно-
то общество. И наистина самите пре-
подаватели си изграждат доста висок 
авторитет пред своите студенти. Този 
авторитет е изграден въз основа на 
техните лични качества, педагогиче-
ски знания и опит. Значителна роля за 
техния авторитет играе и високата им 
научна компетентност, която изграж-
дат в процеса на многогодишен труд. 
Във всички случаи те са най-важния и 
свързващ компонент между студенти-
те или учениците и научното знание. 
Без тях процесът на обучение би бил 
по-труден и в голяма степен скучен. 
Защото те съумяват със своя педаго-
гически талант (кой повече, кой по-
малко) да предадат знанията по един 
по различен и заинтригуващ за сту-
дентите начин.

* глосатор – преподавател в правните 
школи
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БГ Наука представя колекция “Възраждане” 
Всеки ден нови заглавия
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БГ Наука представя колекция “Възраждане” 
Всеки ден нови заглавия

http://nauka.bg/
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 План на римска къща
 
Устройството на един типичен рим-
ски дом най-добре се проследява при 
запазените Помпейски къщи. Трите 
главни части на сградата се наричали 
атриум /atrium/, таблинум /tablinum/ 
и перистил /peristylium/.

Атриумът (приемна) бил парадната 
част на дома, включваща комплувий 
(четириъгълен отвор в средата на та-
вана) и имплувий (плитък резервоар 
разположен под комплувия, предназ-
начен да събира стичащата се дъж-
довна вода). Видовете атриуми според 
съвременните класификации се делят 
на:
- етруски (без колони около имплу-
вия);

- четириколонен атриум;
- коринтски атриум (с по 12-16 коло-
ни);
- дисплувиатум (с наклонен покрив 
към стените на атриума и навес над 
комплувия);
- тестудинатум (приличащ на атриум 
дисплувинатум, но без имплувий).
В специални шкафове, поместени в 

История

Римските 
жилища

Автор: Владимир Попов
http://nauka.bg/forum/topic/17400-rimskite-zhilishha/

Списание  “Българска наука”, брой 87 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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нишите на атриума, стояли маските и 
бюстовете на предците, охарактери-
зиращи семейното родословие.
Таблинумът представлявал архивни-
ят кабинет на стопанина на къщата и 
заемал средата на къщата между ат-
риума и перистилия. Отляво и отдясно 
от него излизали коридори (фауци).
Перистил или каведий бил семейната 
част на къщата с по-широк отвор в та-
вана за въздух и светлина и колонада. 
В средата на перистила имало водо-
ем (писцина) и виридарий (неголяма 
градина).

Покривът се състоял от постлани вър-
ху дървено скеле керемиди. Той можел 
да е плосък или наклонен (двускатен, 
четирискатен).
Прозорците били неголями, разполо-
жени на втория етаж, с дървени рами 
(от средата на първи век имали и 
стъкла). Стените били измазани и по-
крити с фрески.
Подът бил от слегнала пръст, покрита 
с каменни плочки, украсени с мозай-
ка. Вратите били двукрили, украсени 
с метални апликации. Към тях се при-
крепяло чукче, имало и различни бра-
ви и катинари.

Устройство на богата римска къща:

В богаташките домове освен основни-
те части имало много различни стаи 
– вестибюл, cubiculi (спални), три-
клиний (зала за пиршества), ларарий 
(олтар за домашните богове – лари), 
екседри (за гости), пинакотека (кар-
тинна галерия), балинея (баня), culina 
(кухня), зали в различен стил (коринт-
ски, египетски), складове и пр.

Вторият етаж се строял над перисти-
ла, а понякога и над атриума и бил с 
плосък покрив, върху който се разпо-
лагала неголяма градинка. Той имал и 
покрити балкони (пергули или мени-
ании). На 
втория етаж били спалните на члено-
вете на семейството и прислугата, и 
столовата (ценакулум).

Светлината постъпвала в дома през 
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колонадата и комплувия. Домовете 
се отоплявали първоначално от цен-
трално огнище, а впоследствие и от 
преносими печки с горещи въглени. В 
някои стаи имало специален отвор за 
дима. През епохата на Императорския 
Рим богаташките домове се отоплява-
ли посредством хипокаусти в мазето 
от които горещият въздух премина-
вал по керамични тръби и нагрявал 
стените и пода.
Таванът в богатите римските къщи 
бил украсен с дърворезба, слонова 
кост и злато. Таванът в триклиния бил 
подвижен и от отвора в него по време 
на пиршество се пускали цветя и пода-
ръци.
Стените на римските домове били из-
градени от тухли, шпакловани, варо-
сани и изографисани с рисунки или 
облицовани с мраморни плочки.

Интериор
 
Живопис
 
Боите използвани за живопис били 
от растителен произход (от костилки 
на плодове) или от минарален произ-
ход (охра, лазурит). Цветовете били 
бял, червен, жълт, черен, син, зелен и 
пурпурен. Начините за изографисване 
били три: фреска, темпера и енкаусти-

ка.
Фреската била съставена от няколко 
слоя свежа шпакловка изрисувани с 
водоразтворими бои.

Темпера – при нея изографисването 
било върху суха шпакловка с бои на 
основата на яйчен жълтък и мед.
Енкаустиката представлявала рисува-
не върху дърво с бои на восъчна осно-
ва с помощта на нагорещени бронзови 
пръчици.
Подът на първия етаж бил покрит с 
трамбована глина, тухли, мраморни 
плочи или мозайка. Мраморните пло-
чи били четириъгълни или многоъ-
гълни с различни цветове. В Помпей 
са намерени плочки от т. нар. Алексан-
дрийски стил (редуване черни и чер-
вени плочи на бял фон).
Мозайката била възприета от гър-
ците през 1 в. пр. н. e. С мозайки се 
украсявали частните домове, (подо-
вете, колоните, стените и таваните), 
вилите, обществените сгради (терми, 
курии, базилики) и императорските 
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дворци. Използвали се най-разноо-
бразни сюжети – отделни, предмети, 
живорни, растителни и геометрични 
орнаменти, пейзажи, сцени от битки, 
лов и селския живот, гладиаторски бо-
еве, митологични сюжети и пр. Мозай-
ките се правели от чакъл и от тесери 
– кубчета от мрамор и стъкло.
Подовите мозайки били няколко раз-
новидности:
Opus vermiculatum - ‚червейовиден‘ 
тип мозайка от малки парчета (камък, 
мрамор, стъкло, керамика) мозайка с 
неправилна форма, напаснати така, 
че да оформят цялостна картина. Този 
стил бил разпространен в елинистич-
ния свят още от края 3 в. пр. н. е., той 
намира място и в Рим като особено по-

пулярен е през 1 в.
Оpus tessellatum - кубчетата мозайка 
са подредени в хоризонтални редове, 
а не следвайки линиите на фигурите 
(както е в opus vermiculatum):

Разпространена е от 2 в. пр. н. е.
Opus signinum - груба, почти едноцвет-
на мозайка от натрошени на дреб-
но керамични съдове или керемиди, 
скрепени с хоросан, използвани и за 
подови украси в по-бедните римски 
къщи от 1 в. пр. н. е. до 2 в.:

Opus sectile - изключително популяр-
на в късната античност (4-6 в.) разно-
цветна мозайка от плътно приляга-
щи едри парчета с неправилна форма 
(мрамор, седеф):
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Мебелировка
 
Римляните използвали мебелировка 
от гръцки тип.
Най-разпространената мебел в един 
римски доб бил столът. Римските сто-
лове се делели на няколко вида:
- sella - били от бронз, имало и сгъва-
еми;
- cathedra – стол с облегалка и без по-
дпорки за ръце;

- solium – на него седял патерът на фа-
милията, когато приемал клиентите;
- sella curulis - сгъваем стол без обле-
галка от слонова кост или мед (на него 
седяли само висшите магистрати или 
жреци):

- sella balnearis - масивно кресло с не-
висока облегалка, изпозлвало се в 
термите;
- bisellium – двуместен стол без обле-
галка за магистрати (използвал се из-
вън Рим);

- subsellia - леки пейки oт дърво или 
бронз, предназначени за няколко чо-
века (използвани в термите и общест-
вените места);
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- hemicyclia – кръгли скамейки в гра-
дините;
Мебелите за лежане се наричали lectus 
(богато украсени със слонова кост, че-
рупка от костенурка, сребро и злато). 
Върху тях слагали матраци и възглав-
ници (напълнени с вълна) и одеяла.
Лектусите били различни видове:
- lectus cubicularis (спално ложе с обле-
галка за главата);

- lectus lucubratorius (за четене и по-
чивка);
- lectus tricliniaris (по-широко ложе 
за обяд, приповдигнато в предната 
си част), на което обикновено се раз-
полагали полулегнали трима човека, 
облягайки се на разделящите ги въз-
главници;
- lectus punicanus (пуническо ложе със 
специална мрежа, пазеща от насеко-
ми).

В римските столови лектусите били 
поставяни по гръцки маниер - по три 
с формата на буква П, затова ги наре-
кли триклинии (от гръцкото клиниус 
- ложе).
Римляните обядвали, четели и пише-
ли лежейки, затова mensa (масата) се 
използвала за поставка за съдовете. В 
триклиния се помествала само него-
ляма трикрака масичка – mensa tripes 
или полукръгла mensa lunata, тъй като 
всички ястия били поднасяни на пи-
руващите от робите:

В богатите къщи масичките се пра-
вели от ценни видове дървесина (на-
пример туя), и били украсявани със 
слонова кост. В бедните къщи менси-
те били правени от обикновено дърво 
с глинени крачка. В помощните по-
мещения имало четириъгълни маси 
за съхранение на приборите (mensa 
vasaria или urnaria). Имало и маси от 
мрамор в перистилия (около писцина-
та).
За съхранението на облеклата се из-
ползвали сандъци (арки). Съндъкът 
за облекло се наричал arca vestiaria, 
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направен от дърво и украсен с резба. 
Съндъкът за пари бил обкован с же-
лязо. По-малки предмети римляните 
слагали в кожени калъфи (например 
папирусите). В по-късни времена се по-
явили и специални шкафове (armarii) 
с рафтове за съдовете, папирусите и 
скулптурите на предците.

Многоетажни къщи
 
За разлика от кичозните частни до-
мове, най-разпространени жилищни 
постройки в градовете били инсулите 
(insula букв. oстров). Те били 3-6 ет-
ажни. Липсата на място в Рим (според 
преброяването на жилищните сгради 
по времето на Траян във Вечния град 
имало около 46 000 инсули и 1 700 
частни домове), дължащо се на об-
ществените сгради, храмове и дворци, 
карало предприемчивите стопани на 
инсулите да ги строят все по-високи. 
На приземния етаж, който бил тухлен, 
се разполагали таберните (магазини-
те), на втория живеели заможни граж-
дани (чиновници, лекари, юристи, и 
пр.), а на по-горните етажи обитавали 
обикновените римски граждани (най-
бедните заемали най-високите нива). 
Вода и канализация имало само на 
първия и втория етаж и там било раз-

решено да се готви. Етажите били раз-
делени вертикални секции с отделна 
стълба.

Извънградски къщи
 
При римляните те били три вида:
- villa rustica (селска вила);
- villa urbana (градска вила);
- villa suburbana (крайградска вила).
 
Основното предназначение на селска-
та вила  първоначално било произ-
водството на селскостопанска продук-
ция (месо, сирене, вълна, вино, зехтин, 
масло, зърно, мед, зеленчуци и плодо-
ве). Тук също така държали и дивите 
животни (елени, сърни, глигани, фа-
зани и яребици), които впоследствие 
препращали в града. Надзорниците по 
всичките дейности се казвали вилик 
(управляващият имението роб) и ви-
лика (робиня, най-често жена на упра-
вителя, отговаряща за стопанството 
и домакинските работи). Господарят 
рядко посещавал владенията си.

Постепенно производството на проду-
кти намаляло и вилата се трансфор-
мирала в извънградско имение. Към 
края на републиката започнали да се 
строят огромни вили (например ви-
лите на Лукул, Помпей, Хортензий и 
Метел в Байи). Тези вили, според опи-
санието на Плиний Млади, били снаб-
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дени с обширни паркове, украсени със 
статуи, фонтани, декоративни дърве-
та и растения, портици и изкуствени 
водоеми.

Към края на републиканския период 
се развило и градинарството. В гра-
дините от 2 век пр. н. е. се отглежда-
ли ябълки, круши, смокини, ‚пунийски 

ябълки‘ (нар), дюли. Култивирали се 
различни сортове круши (Плиний Ста-
ри отбелязва поне 30 сорта круши). 
През 1 в. Пр. н. е. От Армения и Понт 
били докарани и култивирани слива-
та, бадемът и кестенът. Лукул от из-
точните си походи внесъл и вишнята. 
По-късно в Италия започнали да от-
глеждат и ‚персийските ябълки‘ (прас-
кова) и ‚арменската ябълка‘ (кайсия). 
В декоративните градини се растяли 
платани, бръшлян, лози, кипариси и 
розмарин.
През императорската епоха се появя-
вили огромни паркове, дърветата и 
храстите се засаждали във формата 
на букви, геометрични фигури, създа-
вали се мини разновидности на кипа-
рисите и платаните. В тези паркове се 
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помествали и хиподруми (за разходка 
на колесница или на кон), по форма 
приличащи на цирк, но на мястото 
на седалките за зрителите се засаж-
дали терасовидно дървета и храсти. 
Градините изобилствали от фонтани. 
Римляните отглеждали голямо коли-
чество цветя – рози, теменужки, нар-
циси, мак, строели и стъклени оранже-
рии, в които през зимата отглеждали 
цветя и зеленчуци.
 
Градската вила (villa urbana) често се 
помествала в града или в покрайни-
ните му и по размери и планировка 
напомняла римската къща. Подобна 

вила е ‚Вилата на Мистериите‘ в Пом-
пей. 

Крайградските вили (villa suburbana) 
се строяли близо до Рим и служили 
като място за отдих. Такава била раз-
кошната вила на император Хадриан в 
Тибур (на 35 километра от Рим), стро-
ена през времето на управлението му 
(118 - 134г.). Императорът бил страс-
тен пътешественик и във вилата му 
били пресъздадени много местности 
от Гърция и Египет, които били харе-
сали на Хадриан по време на екскурзи-
ите му из империята.
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Много е говорено за оръ-
жията и тактиките на 
прочутите римски леги-
они. Редно е да се отбе-
лежи, че те са изиграли 

своята решаваща роля още от дните 
на Римската република (3в. пр. н.е.), 
чак до залеза на Римската империя 
през 4в. от н.е. Въпреки това, отвъд 
подвизите във величествени битки 
и запомнящите се резултати от тях, е 
имало по-човешка и близка до обик-
новения гражданин страна на тези 
мъже в редиците на легионите. Без 
повече протакане, нека хвърлим по-
глед върху 10-те изненадващи неща, 
които трябва да знаете за римските 
легиони.
1) Хора от селата били предпочи-
тани в легионите

Общо казано , всички мъже във въз-
растовата граница между 17 и 46 го-
дини са можели да положат военна 
служба. Все пак най-разпространена-
та възраст за постъпване обикновено 
клоняла към 20 - годишните. Интерес-
но е, че всеки легионер е трябвало да 
заяви своя origo (лат.- произход) като 
градски. Въпреки тези лъжливи твър-
дения, по-голямата част от легионе-
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рите имали селски корени. В резултат 
документите за градски origo често 
трябвало да бъдат фалшифицирани 
по време на вербуването на войници-
те, обикновено от самите чиновници. 
Тази тенденция да бъдат преправя-
ни документи специално за тези хора 
имала много по-римски стил логика 
зад себе си - тъй като селяните били 
смятани за по-корави и с по-висо-
ки нива на издръжливост, те били и 
по-подходящи. Не само това, те били 
смятани също за по-надеждни заради 
простоватия тип характер, породен от 
(предполагаемата им) незапознатост 
с мръсната страна на градския жи-
вот. Както Вегеций пише в своя труд 
“Epitoma Rei Militaris” (лат.- “По воен-
ните въпроси”):
“Те са отгледани под откритото небе в 
живот на работа, търпейки слънцето, 
невнимаващи за сянка, незапознати 
с публичните бани, простодушни, до-
волни от малко, със закалени край-
ници, за да издържат на всякакъв 
вид мъка и за които владеенето на 
оръжие, копаенето на ров и носенето 
на товар е това, с което са полезни на 
държавата.”
В някои случаи се стигало до таки-
ва крайности в романтизирането на 
селския живот, че дори при бунт в 
армията бивали обвинявани “меки-
те” градски новобранци (както отбе-
лязва Тацит). И тъй като започнахме 
темата за характеристиките на леги-
онера - след като бива избран за ар-
мията, младият мъж (обикновено в 
късен пубертет или в 20-те си години) 
трябвало да премине период наречен 
probatio (лат. - пробен период). През 
това време били проверявани докрай 
едновременно характерът и здраво-

словното му състояние. Достатъчно е 
да се каже, че смятаните за неморални 
или неподходящи новобранци (като 
крадци или подобни) били пресявани 
и гонени от армията.

2) Римското гражданство не било 
изискване, но да си роден свободен 
било задължително 

Обратно на разпространеното мне-
ние, легионерът не винаги бил рим-
ски гражданин (въпреки че на хартия 
е трябвало да бъде така). Това заоби-
каляне на закона било последствие от 
гражданските войни, които бушували 
на римска територия в края на Репу-
бликата. Юлий Цезар, например, из-
градил legio V Alaudae от гали, които 
по-късно направил официално рим-
ски поданици. Докато през късния 1в. 
пр.н.е. Марк Антоний нямал достъп до 
основните пунктове за събиране на 
войници в Италия, той прибягнал до 
отчаяното решение да запълни воен-
ните си редици (от около 23 легиона) 
с местно население от източните про-
винции Сирия и Египет. Обобщено - 
често римското гражданство не било 
изискване, а по-скоро статут, който ле-
гионерът получава по време на своето 
вербуване. Все пак задължително ус-
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ловие оставало той да е свободно ро-
ден, като за робите било невъзможно 
да имат военна кариера. Те можели да 
участват в легиона само под формата 
на слуги и поддържащи единици (виж 
точка 9).
Освен това, въпреки че легионерите 
би трябвало да са били доброволци, 
присъединили се към армията, много 
от тях просто били записвани в леги-
оните заради нуждата от повече чо-
вешка сила по време на гражданските 
войни и по-късно през управлението 
на Август. Имало конкретен случай 
(според Тацит), когато император 
Тиберий искал да обиколи целите 
римски околии в опит да запише но-
вобранци и да запълни позициите на 
оттеглилите се ветерани. Владетелят 
бил решен да вземе тази крайна мярка 
заради липсата на доброволци, които 
да постъпят в легионите.

3) Тренировката на легионерите 
имала суров вид

Свежите новобранци, които успешно 
се записвали за легионери, трябвало да 
преминат през тренировъчен период 
от 4 месеца. Тренировките обхващали 
първо маршируване в продължение 
на 29 км за 5 часа с нормални крачки и 

след това 35 км за пет часа с бърз ход, 
цялото разстояние изминават докато 
носят раница, която тежала над 20 кг. 
Тази тежест била нарочно използвана 
за увеличаване на издръжливостта на 
легионера и така симулирала общата 
тежест на бъдещите доспехи, които 
войниците трябвало да носят в пъл-
но снаряжение (само lorca segmentata 
можела да надвиши 10 кг). Както би се 
очаквало - бавните били безмилостно 
бити от центурионите и офицерите с 
тежки тояги.
След като трудните маршови обикол-
ки биват овладяни от легионерите, 
те били обучавани в бойни маневри 
(включително каре, клин и известна-
та testudo (лат. костенурка) формация  
и сигнализиране. В последния етап 
тренирали с оръжия, а в някои случаи 
и плуване. Интересно е, че изкустве-
ните мечове и щитове, които били 
ползвани в тренировка,били от дърво 
и плетена ракита, но тежели двойно 
повече от реалните оръжия. Това се 
правело с цел легионерът да свикне с 
умората и изтощението, които биха се 
появили в реална битка. Като се има 
предвид този строг режим, думите на 
Вигеций звучат вярно:
“Не виждаме друго обяснение за зав-
ладяването на света от римляните, ос-
вен тяхното военно обучение, лагерна 
дисциплина и опит в битка.”

4) Заплащане и продължителност 
на служба често се разминавали

През 13 г.пр.н.е. Август следвал поли-
тиката от предишните векове и офи-
циално направил продължителността 
на военната служба 16 години. Нуж-
но е да се отбележи, че дори след из-
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тичането на тези години се очаквало 
воинът да се присъедини към vexillum 
veteranorum или отряд на ветераните 
за още 4 години (виж точка 9). Обаче 
през 6 г. от н.е. първоначалното служ-
бено време било увеличено на 20 го-
дини, както и вече било придружено 
от praemia militare или бонус разпус-
кане. Това било твърда сума от 12 хил. 
сестерции (или 3хил. денарии). А до 
средата на първи век от н.е. службата 
вече била 25 години. Отвъд официал-
ния период, често във време на война 
не били следвани протоколите. Резул-
тат на това са повторните набирания 
на легионери, които отдавна са завър-
шили своята служба, като се случвало 
някои мъже да се бият за легиона си в 
продължение на 3-4 десетилетия. Дос-
татъчно е да се спомене, че такива хао-
тични мерки често водели до бунтове.
Колкото до заплащането, освен основ-
ната сума на praemia militare, обик-
новеният легионер получавал 900 
сестерции на година (плащани на 3 
вноски). Тази заплата била същата 
поне до 80г.от н.е, въпреки предпола-
гаемата инфлация. Сумата се разли-
чавала за различните по ранг в леги-
она - подофицерите и специалистите 
получавали 1,5 или 2 пъти повече от 

базовото заплащане на редовия леги-
онер. Още повече - тази парична стой-
ност била само начална единица, от 
която били изваждани различни раз-
ходи на легионера като например хра-
на, снаряжение и дори погребалните 
такси. Все пак имало случаи, когато 
легионерът получавал по-малко от-
колкото заслужавал и понякога дори 
били използвани методи на заплаща-
не като даване на безполезни парцели 
земя вместо praemia militare.

5) Примамката на плячка и грабеж

От друга страна много потенциални 
новобранци все пак били привлече-
ни от идеята за присъединяване към 
легиона заради плячката. Много хари-
зматични командири изтъквали оче-
видната популярност на плячкосване-
то (и неговото “честно” разпределяне 
после), особено когато се водела война 
срещу по-силни и богати съседи. Спо-
ред Цицерон то Страхливостта била 
посрещана ва може би бил основният 
фактор, който мотивирал отчаяните 
войници под командването на Марк 
Антоний. Популярна тяхна практика 
също сочи за склонността им към гра-
беж - войниците често събличали тру-
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повете на враговете си като пръв акт 
на победа над тях след битката.
Римляните също не били над “варвар-
ството”, което често бива приписвано 
на техните врагове. Например след 
оскверняването на мъртвите, римски 
обичай било многобройни отрязани 
вражески ръце да бъдат превръщани 
в трофеи. По време на някои военни 
времена, към тези издигнати над зе-
мята трофеи започнали да добавят и 
вражески трупове, както и глави, на-
бодени върху остриета на надигнати 
платформи. Самият Цезар прибягнал 
до подобни смразяващи кръвта прак-
тики, когато войните му победили 
римските войски на Помпей отвъд ла-
гера на Мунда (както се споменава в 
“Испанските войни”) :
“Щитове взети от вражески ръце бяха 
поставени, за да служат като стена, 
труповете им - като укрепление. От-
горе, пронизани на върхове на мечове, 
били отрязани човешки глави.”

6) Мъжко сближаване и готвене

Отвъд дисциплината и тренировките, 
една от ключовите причини за успева-
емостта на легионерите била директ-
но свързана с чувството за братство в 

центурията (съставена от 80 мъже). 
На по-ниско ниво центурията (лат. 
centuria) била разделена на децет 
contubernium (палаткови групи от по 
8 души). Тези резделения в общи ли-
нии довели до другарски отношения 
между хората в палатковите групи, 
които трябвало да се бият, да вечерят 
и да почиват заедно в продължение 
на десетилетия през военните си ка-
риери. Това чувство на идентифика-
ция често се пренасяло и в морала им 
под формата на желание да защитават 
бойните си другари по време на реал-
на битка.
Любопитно е, че упражненията за 
сближаване не били ограничени до 
техния contubernium. Римската ар-
мия също имала система наречена 
rontubernium, която грубо казано била 
смесена група. От тези случайно съ-
брани войници се очаквало да готвят 
ястията си и да ядат заедно (цената на 
храната била приспадана от заплати-
те им). Накратко казано – липсата на 
хаотични зали и готово приготвена 
храна заздравявала връзките между 
легионерите, на които се налагало да 
разчитат един на друг дори за едно 
спокойно ядене.

7) Страхливостта била посрещана 
с тежки наказания

В съвременния контекст терминът 
„децимация” се отнася до пълното 
унищожение на местообитанието, по-
пулацията и дори еко системата. Но по 
римско време при  различни генерали 
това било наименованието на метод 
за дисциплинарно наказание, който 
бил нарочно прилаган в легионите. 
Произходът на думата е от латинско-
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то decimates и е свързано с decem (де-
сет). Когато това наказание все още 
било ползвано, най-вероятно е било 
известно като decimatio. То предста-
влявало жестокия процес, при който 
бил избиран всеки 10-ти мъж от ко-
хортата (приблизително 480 души), 
за да бъде убит. Най-шокиращата част 
е, че тези нещастни хора трябвало да 
бъдат убити с камъни или пребивани 
до смърт от останалата част от бойни-
те си другари – брутална практика с 
името fustuarium.
Безпощадното наказание обикновено 
било ползвано за легионерите, които 
демонстрирали неподчинение, страх-
ливост, заговорничели, имали намере-
ния да убият другар, участвали в шпи-
онски дейности, дезертьори или както 
в няколко случая – престрували се на 
болни, за да не участват в предстоящи 
военни дейности. И по типичен рим-
ски маниер – ”демократичността” на 
наказанието се състояла в случайния 
подбор на войниците (на лотариен 
принцип) независимо от техния ранг, 

репутация или изобщо дали е замесен 
в престъплението или не. Останалите 
воини понякога били принуждавани 
да спят извън главния лагер и били 
оставяни на диета от ечемик, който е 
по-труден за храносмилане от обикно-
вените им порции пшеница.

8) Медицинско освобождаване

 Животът на легионера не бил свързан 
само със слава и триумфи, както попу-
лярната култура го представя, но все 
пак тогава е имало и някои прогресив-
ни практики прилагани от римляните 
в случаи на храброст. Например, ако 
войникът е бил тежко ранен и не е мо-
гъл да продължи по-напред във воен-
ната си служба, на него му била дава-
на missio causaria или освобождение 
по медицински причини, което било 
равно на почетно освобождение или 
honesta missio.  Това вдигало и социал-
ния му статус, който ставал по-висок 
от този на обикновените граждани, и 
освобождавало разпуснатия легионер 
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от данъци и други граждански задъл-
жения.
Разбира се, шансът за оцеляване след 
тежка рана бил много нисък в древ-
ността. Дори след като бил лекуван от 
професионален medici (хирург и не-
говите помощници), които били част 
от всеки легион. Така че, обективно 
казано,  missio causariа може да не е 
билa честа практика заради високата 
смъртна вероятност.

9) Освен обикновени легионери има-
ло ветерани, доктори, инженери и 
роби

Легионерът можел да се смята за вете-
ран само след като е завършил своите 
задължителни 16 години в армията. 
Дори след толкова дълъг период на 
служба през 1в. от н.е,  не се предпо-
лагало войникът  да се пенсионира от 
легиона. Вместо това ветеранът бива 
преместен в специален отряд (vexillum 
veteranorum) за още 4 години. Обик-
новено този отряд се състоял от около 

500-600 мъже, като той имал собстве-
на административна част с различни 
офицери. Все пак бил прикачен  към 
основния легион, но можел поняко-
га да бъде изпратен отделно в битка. 
Пример за такъв случай е гарнизонът 
от ветерани при град Тала, който бил 
отделен от legio III Augusta през 20г. от 
н.е. Не е изненадващо, че ветераните 
с дългогодишния си опит били силно 
успешни срещу пристъпите на Танфа-
ринат и неговите нумидийски сили.
Освен vexillum veteranorum имало 
също роби (или calories), които могли 
да съпътстват легиона. За разлика от 
ветераните, робите били управлявани 
като част от легиона с общо 180 мъже 
към всяка кохорта от 480 войника. В 
общи линии един легион (най-чес-
то съставен от 10 кохорти) можел да 
бъде следван от около 1 200 роби. Тези 
мъже били тренирани за специалните 
нужди на войната. По време на спеш-
ни случаи те дори били въоръжавани, 
за да защитят лагера.
И на последно място - войниците, кои-
то правели армията наистина само-
достатъчна, били immunes – група от 
високообразовани специалисти в ре-
диците на всеки легион. От доктори 
и инженери до архитекти, тези мъже 
били освободени от тежкия труд на 
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редовите войници, докато в същото 
време били по-добре заплатени от тях.

10) Щитът бил почти толкова оръ-
жие, колкото и защита

Традиционният щит на римския ле-
гионер бил наречен scutum. Първо 
стандартният scutum от 1в.пр.н.е. 
представлявал щит с овална форма и 
тегло от около 10 кг, после неговата 
форма се променя към извита правоъ-
гълна дъска по време на управление-
то на Август. Тази промяна драстично 
намалила тежестта на щита на 7,5кг 
(като по-късните вероятно дори били 
5,5кг). Щитът бил държан с хоризон-
тален захват с изправена ръка.
В интерес на истината правоъгълни-
ят scutum  с груби мерки от 102 х 63см 
вършел добра работа в предпазва-
нето на тялото на легионера, но най-

голямото му предимство се състояло 
в потенциала му за офанзива. Легио-
нерите се блъскали в опонентите си 
с цялата тежест на щита, а неговата 
горна част била ползвана, за да бутне 
и повали врага. Според Тацит (както е 
споменато в „Agricola”) такива такти-
ки били ефективно използвани дори 
в конните кохорти (с техните плоски 
щитове) при Mons Graupius срещу ка-
ледонските врагове.

Източници: MIT.edu/ UNRV / RomanRe-
cruit / Britannica / Roman-Empire
Книги : Roman Legionary 58 BC – AD 
69 (By Ross Cowan) / Caerleon and the 
Roman Army (By Richard J. Brewer) / The 
Roman Army from Caesar to Trajan (By 
Michael Simkins)

Автор - Dattatreya Mandal

https://books.google.co.in/books?id=0TKO7lOzuxMC&pg=PA9&dq=roman+legionary&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjF45jfoL3JAhVYCY4KHWfVBrkQ6AEIJzAC
https://books.google.co.in/books?id=0TKO7lOzuxMC&pg=PA9&dq=roman+legionary&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjF45jfoL3JAhVYCY4KHWfVBrkQ6AEIJzAC
https://books.google.co.in/books?id=GsBCz3zfyzcC&printsec=frontcover&dq=roman+legionary&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjF45jfoL3JAhVYCY4KHWfVBrkQ6AEIGzAA
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https://ospreypublishing.com/the-roman-army-from-caesar-to-trajan-pb
https://ospreypublishing.com/the-roman-army-from-caesar-to-trajan-pb
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1. КАК РАБОТИ ЧОВЕШКИЯТ МО-
ЗЪК?

Мисловната карта е про-
явление на естествена-
та функция на човеш-
кия разум. Това е мощен 
графичен метод, който 

дава универсален ключ към пълно-
ценното използване на мозъка.
1.1 Лъчисто мислене.
Лъчистото мислене означава асоциа-
тивните мисловни процеси, произли-
защи или свързващи се с една точка и 
разпространяващи се във всички по-
соки.
Мисловните процеси на мозъка могат 
да се разглеждат като гигантска ма-
шина за разклоняващи се асоциации 
- свръхмощен биокомпютър с мислов-
ни лъчи, които излизат във всички 

посоки от безкраен брой информа-
ционни възли. Тази структура отразя-
ва невронната мрежа изграждаща фи-
зичната конструкция на мозъка.
Ако информацията се приема по този  
интегриран, лъчист, организиран на-
чин, запомнянето и е по-лесно.
1.2 Ляво и дясно полукълбо.
В дясното полукълбо на човешкия мо-
зък са разположени центровете, които 
отговарят за въображението, цветове, 
ритъма, пространство.
В лявото полукълбо – числа, думи, ло-
гика, последователност, линейност, 
анализ.
2. СЪЗДАТЕЛ И СЪЩНОСТ
Реймънд Кийн, интернационален 
шах гросмайстор и кореспондент на 
The Times, твърди, че едва ли същест-
вува по-ясен и ефективен мисловен 

Технологии

Мисловна
карта

Автор: Цветелина Николова

Списание  “Българска наука”, брой 87 (2016 г.)
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инструмент от мисловните карти на 
Тони Бюзан.
2.1 Тони Бюзан.
Тони Бюзан е един от най-големи-
те специалисти в света в областта на 
визуалното мислене и водещ лектор 
на тема мозък и учене. Той е изнасял 
множество лекции пред различна ау-
дитория като големи корпорации, 
университети и правителства, и в мо-
мента е движеща сила в развиването 
на световната грамотност.
В края на 60-те години на 20 век Тони 
Бюзан измисля инструмента Мислов-
ни Карти и от тогава е обучил мили-
они хора на тази техника.
С работата си в ThinkBuzan организа-
цията, Тони Бюзан продължава разра-
ботването на иновативни начини на 
мислене. Партньорството му с Крис 
Грифитс прави възможно създава-
нето на софтуера за мисловни карти 
iMindMap, който е синтез между инте-
рактивна и интелигентна технология 
и креативна свобода в рисуването. 
Най-значимите му постижения са: но-
миниран за Нобелова награда за мир 
за 2011 година; водещ световен ав-
тор на тема мозък и учене с над 100 
написани книги; водещ световен лек-
тор на тема мозък и учене; изнасял 
лекции пред аудитории от 5-годиш-
ни деца до едни от най-влиятелните 
в света бизнес мениджъри, водещи 
организации и правителства; опреде-
лен през 1994 г. от списание “Форбс” 
за един от петте най-добри междуна-
родни лектори, заедно с Михаил Гор-
бачов, Хенри Кисинджър и Маргарет 
Тачър; основател на Световния Шам-
пионат по Памет; Основател на Све-
товния Шампионат по Бързо Четене; 
книгите и продуктите на Тони Бюзан 

са разпространени в над 150 държа-
ви и преведени на повече от 30 ези-
ка; мисловните карти, измислени от 
него, са използвани от над 250 мили-
она човека в света; бивш редактор на 
международното списание на МЕНСА; 
международен бизнес консултант на 
големи мултинационални компании 
като: HP, Barclays International, General 
Motors, Walt Disney, Oracle, Microsoft, 
British Telecom, IBM, British Airways. 
Консултант и съветник на правител-
ства и държавни организации, в това 
число: Англия, Сингапур, Мексико, Ав-
стралия, държавите от Персийския за-
лив и Лихтенщайн; глобална медийна 
личност, имайки над 100 часа в нацио-
нални и международни ефири и над 
1000 часа в радио предавания; видян 
и чут от над 3 милиарда човека по све-
та.

Фиг. 1. Постижения на Тони Бюзан

2.2 Същност на mind map.
Мисловните карти са високоефекти-
вен инструмент за достигане на ин-
формацията в човешкият мозък. Те са 
креативно и логическо средство за во-
дене на записки и буквално. Обхващат 
пълния набор от кортикални умения 
– думи, картини, цифри, логика, ри-
тъм, цветове и пространство.
Мисловните карти са начин за изразя-
ване на мисловни пътеки, картини и 
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асоциации, които вече съществуват в 
мозъка ни. Те са отражение на лъчис-
тото мислене.
Основните елементи при изгражда-
не на мисловните карти са картинки, 
цветове и ключови думи. Тяхната ком-
бинация стимулира едновременно 
двете мозъчни полукълба – асоциаци-
ите и въображението.
Мисловните карти представят едно-
временно “голямата картина” и мал-
ките детайли. Те се прилагат успешно 
при водене на записки, определяне на 
целите, решаване на проблеми, гене-
риране на идеи (brainstorming), запа-
метяване на информация, планиране 
на проекти и много други.

3. ИЗГРАЖДАНЕ НА МИСЛОВНА КАР-
ТА
Голяма част от информацията в света 
се възприема визуално и затова, ми-
словната карта е добър нагледен ма-
териал, които е лесен за запомняне и с 
които се работи без проблемно.
3.1 Предварителна подготовка.
За да се създаде мисловна карта не е 
необходима значителна предварител-
на подготовка. 
При поставяне на задачата, просто се 
набавят бял лист хартия и цветни мо-
ливи или фулмастри, отключва се въ-
ображението и започват идеите да се 
пренасят на листа. 
3.2 Основни стъпки.
Взимате бял лист (минимум А4) и 
цветни моливи, фулмастри или мар-
кери.
В средата на листа вписвате основно-
то понятие, проблем или задача, око-
ло която ще се мисли.
След това вписвате първите поне 7 
неща, които хрумнат, при мисълта 

за централното понятие. Оформят 
се като дебели линии (клони), които 
произлизат от основното понятие.
След като се напишат 7-10 понятия, 
се прави същото нещо, но вече с всяко 
под-понятие поотделно. Всяко едно от 
основните  понятия става централно. 
Така се получават разклоненията
3.3 Насоки.
Добре е на мисловната карта да има 
повече от 7 елемента. Когато елемен-
тите са повече е лесно да се групират 
помежду си.
Мисловната карта трябва да бъде ло-
гична: да съблюдава отношението 
между елементите - кое след кое след-
ва и кое към кое се отнася.
Практично е, на мисловните карти да 
има различни визуални образи, които 
лесно се запомнят: за целта ще се из-
ползват различни цветове, рисунки и 
символи.
Винаги е удобно, когато mindmapping 
е симетрична: запомня се една част от 
нея и лесно ще могат да се пресъзда-
дат останалите.
Ако е нужно се прави временна диа-
грама, в ляво се поместват, например 
изминали събития, а от дясно – бъде-
щи.
Ключовите думи са ключът към ус-
пеха на запаметяването. С една дума 
могат да се отключат много картини 
и мисли.
От центъра излизат дебели разкло-
нения с асоциации към централната 
идея (определени думи, изображения, 
символи) – главните раздели на кар-
тата.
Централните клони винаги да са по-
плътни от останалите.
Желателно е да се използват печатни 
букви за разклоненията или съответ-
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стващи им графични елементи.
Основните разклонения имат под-раз-
клонения, свързани с ключови думи. 
Те са с по-тънки линии и с по-малка 
големина на ключовите думи.
Дължината на линията трябва да съ-
ответства на дължината на думите.
Да се използват линии, наподобяващи 
клони (органични линии).Кривите 
линии добавят разнообразие в карта-
та, намаляват монотонността и са по-
лесни за запомняне.
Да се използва различен цвят за вся-
ко отделно разклонение и да се оставя 
достатъчно разстояние между тях. Да 
се използват поне три различни цвя-
та. По възможност се вмъква разноо-
бразна визуална декорация – форми, 
цветове, обем, шрифт, стрелки, изо-
бражения.
Добре е да се използват колкото се 
може повече изображения, вместо 
думи или като добавка към тях.
Добре е да се изработи и използва ин-
дивидуален стил.
3.4 Препоръки.
Да се работи в спокойна среда с подре-
дени материали и без психическо на-
товарване на мозъка.
Чрез задаване на въпроси, да се офор-
мят отделните разклонения - какво, 
кога, къде, как, защо.
Добавят се празни линии, ако мисълта 
блокира.
Добавянето на изображения подпома-
га увеличаването на възможностите 
за асоциации.
Да се преглеждат и правят бързи про-
верки на мисловните карти през опре-
делени периоди от време.
Да се добавя малко хумор или преуве-
личение, където е възможно.

4. ПРИЛОЖЕНИЯ

Фиг. 2. Приложения на мисловните 
карти
Това средство за запомняне или ин-
струмент за надграждане на някаква 
идея може да бъде използвано за:
Учене – систематизирането на лекции 
и обемни материали значително уле-
снява запомнянето, прави материала 
по-интересен и систематизиран.
Планиране – нагледно изобразени-
те задачи помагат за организирането 
на времето и ресурсите и подобряват 
процеса на планиране.
Творчество – освен, че самото изра-
ботване на картите е вид творчество, 
те могат да дадат нови, свежи идеи.
Разработване на проекти – в много 
случаи при разработването на проек-
ти, с цел да не се изпусне някой ма-
лък детайл, се пропускат основни мо-
менти. Онагледени с мисловна карта 
дребните и големите точки по-трудно 
се пропускат, а и се стимулират нови 
идеи, които биха могли да дадат по-
добри резултати.
Търсене на решения – за да се стиму-
лира търсенето на решения, доказано 
най-добрата практика е brainstorming. 
Мисловните карти подпомагат и она-
гледяват тази техника.
Други приложения са: генериране на 
идеи и мозъчна атака (brainstorming), 
формулиране и разрешаване на зада-
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чи и проблеми и създаване на план 
за действие, представяне на връзки 
между отделни обекти или действия, 
сътрудничество, обединяване на думи 
и графични елементи, средство за по-
добряване на паметта и мисловния 
процес, изграждане на екип, управле-
ние на времето, анализи, организира-
не на събития.

Фиг. 3. Статистика на приложимост-
та за различни задачи

5. ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗРАБОТКА
Различните хора имат различно ми-
слене и подход към структурирането. 
Затова има и различни начини, по кои-
то да се създаде една мисловна карта.
5.1 Лист хартия.
Това е най-простият начин и често 
спряган за най-ефективен по отноше-
ние на „нахвърляне на идеи“. Бързо и 
нагледно, по собствен стил се струк-
турират идеите - няма ограничения в 
дизайн, оформление и разположение 
и въображението може да се „разви-
хри“. Не изисква финансова инвести-
ция. Може да бъде създадена по вся-
ко време и навсякъде при наличие на 
хартия и моливи.
5.2 Безплатни.

MindRaider - декстоп приложение, 
мощно средство за организиране на 
информация по определена тема, 
планове, бизнес планове, постъпко-
ви описания на дейности, тематично 
обединени препратки към различни 
сайтове, позволява търсене из идеите.
MindMeister - уеб базиран инструмент 
с безплатна базова версия, предлага 
брейнсторминг в реално време
Freeplane - мощен, безплатен десктоп 
инструмент, преработен и подобрен 
вариант на FreeMind
Dabbleboard - семпла уеб базирана 
бяла дъска за генериране на идеи и 
мозъчна атака
Twiddla - уеб приложение, което на-
помня бяла дъска, върху която може 
да се драскаш, рисува, пише и работи 
в екип с други потребители.
Visual Understanding Environment 
(VUE) - проект с отворен код, замислен 
като помощник в обучението и науч-
ните изследвания, предоставя гъвка-
ва визуална среда за структуриране, 
представяне и споделяне на цифрова 
информация в графичен вид.
Cytoscape - платформа с отворен код, 
софтуер за визуализиране на сложни 
мрежи и интегриране на таблични и 
графични данни под формата на ми-
словни карти, първоначално създаде-
на за биологични изследвания, но се 
ползва като обща платформа за съз-
даване, анализи и визуализация на 
сложни мрежи.
Cayra - лесно за употреба безплатно 
приложение за мисловни карти, под-
ходящо за управление на проекти и 
процеси, позволява комбиниране на 
снимки, хипер връзки, линкове към 
файлове и дати, позволява създаване 
на няколко мисловни карти на една 
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страница.
5.3 Платени.
iMindMap - платено десктоп приложе-
ние с безплатна демо версия, създаде-
но от Тони Бюзан. Използва се за упра-
вление на проекти в големи компании 
като НАСА, Уолт Дисни, Майкрософт, 
Интел, Боинг, както и много училища 
с цел подобряване и ускоряването на 
обучението.
MindJet MindManager - високопро-
фесионално десктоп приложение 
за мисловни карти от по-високо 
ниво,предназначен за бизнес цели, 
предлага информационни карти, ин-
терактивни табла, онлайн диаграми, 
интеграция с Microsoft Office.
XMind - десктоп приложение, предла-
га се в безплатна и платена версия.
Mindomo - уеб базиран инструмент и 
десктоп приложение, предлага се в 
безплатна и платена версия, подхо-
дящ за управление и планиране на 
проекти.
MindMapper professional - високоефек-
тивно десктоп приложение за генери-
ране, структуриране и класифициране 
на идеи, процеси и задачи, помощно 
средство при проучването на пазари, 
организации, разрешаването на про-
блеми и вземането на решения.
MindView Business - професионален 
софтуер за мисловно картиране, който 
позволява визуализиране на мозъчна 
атака и организиране и представяне 
на идеи, интеграцията му с Microsoft 
Office прави превръщането на идеи в 
действие още по-бързо и лесно, има 
мощни опции за сътрудничество и уп-
равление на проекти.
MindGenius - високофункционален 
бизнес софтуер за мисловни карти с 
повече от 600 000 потребители в це-

лия свят, с множество бизнес функ-
ционалности за управление на задачи, 
включително и добавяне на приори-
тети към тях, интеграция с Microsoft 
PowerPoint, Excel, Word и Adobe Reader.
SmartDraw - десктоп приложение, кое-
то автоматизира и улеснява създава-
нето на мисловни карти, графики и 
диаграми, включва специализирани 
шаблони за 70 различни визуализа-
ции.
ConceptDraw Mindmap professional - 
мощно приложение за бизнеса и лич-
на употреба, позволяващо висока 
производителност, техники за брейн-
сторминг и лесно сътрудничество при 
работа в екип, визуална организация 
и достъп до информация на физиче-
ски лица и организации.
NovaMind - приложение за водене на 
бележки, мозъчна атака, планиране 
на проекти, изготвяне на презента-
ции, списъци и планове, с интуити-
вен интерфейс и библиотека с над 
3000 графични елемента, прикачване 
на файлове, интеграция с Microsoft 
Powerpoint, поддържа създаване на 
множество мисловни карти в един до-
кумент.
PersonalBrain - предлага се в базова 
безплатна версия, Core Edition и про-
фесионална версия, предоставя свърз-
ване на идеи чрез динамичен визуа-
лен интерфейс и предлага множество 
сценарии за използването му.
EdrawMax - универсално десктоп при-
ложение за графично представяне на 
информация, с повече от 4600 вектор-
ни символи и графики и множество 
готови шаблони
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Ние, хората, сме zoon 
politikon (политическо 
животно; такова което 
живее в полиса), както 
твърди Аристотел, и като 

такива не можем да избягаме от наше-
то социално начало, което ни повеля-
ва да живеем сред други хора и заедно 
с тях. А този живот с другите ни изла-
га на различни влияния. Под натиска 
на тези социални влияния ние можем 
да променим собствените си убежде-
ния, да се въвлечем в ситуации, в кои-
то по принцип не бихме, да заглушим 
гласа на съвестта си и да отстъпим от 
убежденията си. Социалното влияние 
е поведение, чрез което съзнателно се 
стремим да променим поведението, 
чувствата или мислите на друг човек 

по отношение на дадено нещо.
Поддаването на влиянието на други-
те може да бъде целенасочено и осъз-
нато, както и напълно несъзнателно. 
Начинът, по който Аз-ът реагира на 
отправените към него опити за вли-
яние, зависи от неговите личностни 
характеристики и ситуационните осо-
бености. Подчиняваме се на вече уста-
новения ред под формата му на зако-
ни, норми и правила, поддаваме се на 
влияние, когато застанем лице в лице 
с други хора, когато тези други ни умо-
ляват или се опитват да ни подчинят 
на волята си. Можем да се поддадем на 
влияние, защото ни харесва и искаме 
да подражаваме или просто, защото 
споделяме мнение по дадена тема.
Конформизмът (conformity) и подчи-

Хуманитаристика

Конформизъм
подчинение
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нението (obedience) са две форми на 
социално влияние, които по своята 
същност са коренно различни една от 
друга.
Конформизъм се появява тогава, ко-
гато индивидът променя атитюда и 
поведението си, за да попадне в със-
тояние на социална хармония с ати-
тюда и поведението на групата. Нати-
скът за конформиране е упражняван 
от равни, които ползват същия статут 
като обекта. Индивидите, които се 
конформират, имат подобно или дори 
идентично поведение като това на из-
точника на влияние.
Подчинението се проявява, когато ин-
дивидът промени своето поведение, 
за да изпълни преките заповеди, на-
ложени му от легитимен авторитет. 
Този авторитет има по-висок статут 
в обществото и упражнява натиск за 
подчинение върху обекта. Подчине-
нието предполага, че желанието на 
авторитета е да упражнява влияние и 
да наблюдава как подчиненият се по-
корява на заповедите му. За разлика 
от конформизма, индивидите, които 
се подчиняват, поначало имат пове-
дение, което е различно от това на из-
точника на влияние.

Конформизъм
Да си конформист означава да се под-
чиняваш на груповата норма, като ос-
тавиш на заден план собствените си 
предпочитания и вярвания. Възмож-
но ли е човек целенасочено да се стре-
ми към прояви на конформност? Ако 
човек чувства вътрешен натиск да 
стане част от група, в която смята, че 
ще се чувства добре и ще бъде приет, 
то това най-лесно става, когато запри-
лича на членовете на групата, като се 

облича по подобен на техния начин, 
като наподобява поведението и дър-
жанието им. Като не се различава от 
останалите членове на групата, той 
всъщност се подчинява.

Обикновено разглеждаме конформи-
зма като влияние върху личността от 
страна на други хора в даден социа-
лен контекст вследствие на което тя 
изменя поведението си и постъпва не 
според собствените си виждания. Това 
влияние, упражнявано от групата, 
може да бъде реално или въобража-
емо, да е само във фантазията на чове-
ка. Много от решенията, които взима-
ме и поведенията, които показваме, са 
си наши собствени и неподатливи на 
външно влияние. Но друга доста го-
ляма част от действията ни са плод на 
влиянието на групата, към която при-
надлежим.
В много случаи човек е подложен на 
социално влияние, без това да стига 
до неговото съзнание и той да го раз-
бира. Възможно е да сме напълно убе-
дени, че сами направляваме живота 
си, а това всъщност изобщо да не бъде 
така. В действителност, конформис-
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тът най-често просто отговаря на гру-
повите очаквания и изисквания, за-
блуждавайки се, че той сам ръководи 
живота си и всичко е резултат един-
ствено на неговите лични убеждения 
и решения. 
Самото понятие конформизъм произ-
хожда от латинското conformis – подо-
бен, сходен. Счита се за термин, опис-
ващ пасивното приемане от човека на 
вече съществуващото статукво и стре-
меж да се уеднакви с всички останали. 
Конформизмът е синхронизиране на 
индивидуалното поведение с това на 
групата.
Проявите на конформизма и начинът, 
по който се възприема той от обще-
ството са до голяма степен зависими 
от междукултурните различия.
Европейската традиция в социалната 
психология е склонна да счита кон-
формизма точно като влияние на мно-
зинството; за нея двете понятия са си-
ноними – “конформизъм, или влияние 
на мнозинството”.
Американската традиция в социална-
та психология показва амбивалентно 
отношение към конформизма. 
От една страна се счита, че човек 
трябва да се съгласява с останалите и 
да постъпва, както постъпват те или 
както те искат от него да постъпи, 
защото с това се осигурява желаната 
обществена хармония. Човек може да 
има успехи в социума, ако другите го 
одобряват. А те го одобряват, само ако 
постъпва, както те считат за правил-
но, т.е. ако той се съобразява в постъп-
ките си с тях.
От друга страна, ценящите индивиду-
ализма американци се притесняват и 
се опасяват от прекалено лесния отказ 
от лично становище под натиска на 

околните. Считат такъв човек – който 
не може да бъде себе си, за непълно-
ценен, за посредствен.
През 1967г. Бери провежда изследва-
не в областта на сравнителната кул-
турология, посветено на влиянието 
на групата в примитивните общества. 
Той изследва конформизма у племето 
темне в Сиера Леоне и при ескимоси-
те от Бафиновия остров. Темне произ-
веждат ориз и имат стопанства, къде-
то събират храна докато ескимосите 
са ловци и риболовци, които не тру-
пат храна. След като били подложени 
на фалшиви групови норми по време 
на решаване на задача за зрително 
възприятие, Темне се конформирали 
чувствително повече, отколкото ески-
мосите. Бери приписва този резултат 
на различния начин, по който тези 
народи отглеждат децата си, който от 
своя страна е обусловен от различния 
тип стопанства и техните кардинално 
различни начини за осигуряване на 
прехраната. Стопанствата, при които 
има натрупване на храна, както е при 
Темне, наблягат върху конформизма 
на децата. Ловно – риболовните сто-
панства, като тези на ескимосите, на-
блягат на индивидуализма.
В други трудове по сравнителна кул-
турология е правен паралел между 
конформизма, който демонстрират 
деца от няколко съвременни обще-
ства, това са изследвания проведе-
ни в САЩ, СССР и Израел, в периода 
1970 – 1976г. от международен екип 
от изследователи, воден от Джеймс 
Гарбарино и Ури Бронфренбренер 
(Бронфренбренер, 1970; Шувал, Вена-
ки, Бронхренбренер, Деверо и Кили, 
1975; Гарбарино и Бронфренбренер 
1976). Те оценяват конформизма на 
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12-годишни деца спрямо конвенцио-
нални морални стандарти, като ги ка-
рат да прогнозират поведението си в 
различни ситуации. Децата от по-ин-
дивидуалистичните страни е много 
по-вероятно да признаят склонност 
към неподчинение и пакостене у себе 
си, отколкото тези от по-колективи-
стичните страни като СССР, където  
и вкъщи, и в училище се подчертава 
подчинението и благополучието. Де-
цата в колективистичните страни оп-
исват себе си като по-подчиняващи 
се на очакванията на възрастните и 
смятат, че е по-малко вероятно да се 
присъединят към връстниците си в 
предизвикването на очакванията на 
възрастните. Подобен конформизъм 
може да се открие и в българския ман-
талитет под формата на поговорки от 
типа на – “Да би мирно седяло, не би 
чудо видяло.”
Колективизъм и индивидуализъм

Колективизмът и индивидуализмът 
са двата основни стила на живот, кои-
то са в основата на развитието на со-

циума и на всяка социална група. Това 
са двете най-общи характеристики 
на комуникативните, соционорма-
тивните и интерактивните страни 
на обществената практика на макро 
равнище. На по-ниски нива можем да 
говорим за субкултури и съответно 
за стил на живот и социални взаимо-
отношения в съответната социална 
общност. Човешките взаимоотноше-
ния и битието в по-малките социални 
общности със съответната субкултура 
в някаква степен са белязани или от 
колективизма или от индивидуали-
зма.
Колективизмът или индивидуали-
змът се считат за основни белези на 
самата култура в съответното обще-
ство. Даже в литературата се говори 
за колективистичен и индивидуалис-
тичен тип общества, подчертавайки 
по този начин значимата роля на тази 
атрибутивна характеристика.
Колективизъм
Терминът „колективизъм” произхож-
да от латинското collectivus – събира-
телен, задружен. И най-общо може да 
бъде дефиниран като обществен стил, 
при който интересите, ценностите и 
целите на социалната общност са по-
ставени преди личностните потребно-
сти и целите на личността. А идентич-
ността на хората се определя по-скоро 
от принадлежността им към социални 
групи (общности), отколкото от ли-
чностните им характеристики.
Колективизмът е социално устрой-
ство, при което благоденствието на 
групата или на обществото като цяло 
се считат за по-важни, отколкото бла-
годенствието на отделната личност. 
Личността е зависима и се определя 
чрез другите членове на обществото и 
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чрез връзките си с тях. Тя не е сама - 
свързана е с другите участници в гру-
пата. Представя по-скоро общността, 
отколкото лично себе си. Самоиден-
тифицирането и самоотъждествява-
нето на личността стават чрез взаи-
модействието и взаимозависимостта 
с другите членове на обществото. За 
личността, както и за цялото обще-
ство, колективните постижения са 
по-важни от личностните. Егоизмът 
е стигматизиран, а обществените за-
дължения често са издигнати в култ.
Позитивните преживявания (емоции, 
чувства, настроение) най-често са 
свързани с позитивни междулично-
стни отношения на внимание, на за-
читане, на обич и др.

Индивидуализъм
За разлика от колективизма, при ин-
дивидуалистичния обществен стил 
приоритет имат личностните интере-
си и цели. За личността те са по-важни 
от обществените ценности. Нейната 
идентичност се определя не от при-
надлежността към различни групи, а 
от стойността на собствените лично-
стни характеристики и е от изключи-
телно значение за отделния индивид.
Самоопределянето на личността не 
става чрез връзките и взаимоотно-
шенията с други хора, а чрез индиви-
дуалните особености, способности и 
цели на личността. Значение за хора-
та имат по-скоро личните им права, 
собствените им успехи, свободата им 
и др.
Личността е самостоятелна и осъзна-
ва своите собствени права. Представя 
себе си пред света, а не някаква група, 
в която участва. Самооценката е свър-
зана със собствените способности и 

не е зависима от мнението на други-
те. Изпълнението на личните цели е 
поставено на преден ред, докато об-
щественият интерес е оставен на за-
ден план.
Възпитанието на подрастващите в ин-
дивидуалистичните общества е в по-
сока на независимост, самочувствие 
и креативност. Още от най-ранна въз-
раст децата се приучват на самосто-
ятелност. Научават се да разчитат на 
себе си и да поемат отговорността за 
собствения си живот върху себе си. На 
конформизма в много случаи се гледа 
като на недостатък.
Нормативно и информационно влия-
ние
Каква е причината хората да са кон-
формни? Мортън Дойч и Харълд Дже-
рард (Дойч и Джерард, 1955) си задават 
този въпрос и стигат до заключение-
то, че избираме да сме конформни за-
щото искаме да ни харесват и одобря-
ват, или защото искаме да сме прави. 
Те правят разграничение между двете 
причини и ги наричат нормативно и 
информационно социално влияние.
Нормативното социално влияние е да 
вървиш „след тълпата”, за да избег-
неш отхвърляне, да запазиш доброто 
отношение на хората към теб или да 
спечелиш тяхното одобрение. Нор-
мативното влияние е мотивирано от 
загриженост за собствения социален 
имидж и резултати. Групите често от-
хвърлят онези, които непрекъснато се 
отклоняват. Има доказателства, че хо-
рата, които се отделят от консенсуса 
на групата, биват оценявани негатив-
но и биват отхвърляни от групата. На-
пример Джерард и Ротър (1961) уста-
новили, че от 24 изследвани субекта, 
които се конформирали слабо или не 



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

 

С Т Р.

176

се конформирали изобщо, 19 очак-
вали отрицателна оценка от страна 
на групата. Допълнителни изследва-
ния по темата, показват, че фактите, 
поддържащи страха на изследваните 
лица, че ще бъдат наказани заради 
това, че не са конформни, си имат ос-
нование. Много трудове сочат, че чле-
новете на дадена група действително 
не обичат и отхвърлят лицата, които 
се отклоняват от консенсуса на група-
та. (Левин, 1980)
Съществува общо предположение, че 
нормативното влияние има по-малко 
възможности да доведе до лично съ-
гласие, отколкото информационното 
влияние.
Информационното влияние, от дру-
га страна, е по-вероятно да даде в ре-
зултат приемане. Когато реалността е 
неопределена другите хора могат да 
бъдат важен източник на информа-
ция. Реакциите на другите освен това 
могат да влияят върху начина, по кой-
то интерпретираме неопределените 
стимули. Информационното влияние 
е стимулирано от желанието да бъдеш 
прав.
Информационното влияние се упраж-
нява в случаите, когато дадена лич-
ност се конформира под натиска на 
групата, защото иска да има реална 
представа за действителността. (Дюч 
и Джерард, 1955) Този тип влияние 
има повече шансове да се прояви при 
едни обстоятелства, отколкото при 
други. Общо взето, вероятно колкото 
по-малко доверие има дадена личност 
във валидността на своята позиция, 
толкова по-податлива е тя на влия-
нието на каквато и да било информа-
ция. Доверието от своя страна зависи 
от фактори като нееднозначността 

и трудността на поставените под въ-
прос стимули. (Алън, 1965)
Функции и последствия от конформи-
зма
Конформизмът има както положител-
ни, така и отрицателни страни. Може 
би един от най-важните му позитиви е 
обслужването на процеса на социали-
зация, в което отстъпчивостта и под-
чинението, са инструменти за прие-
мане на личността в обществото.
Конформизмът има своето положи-
телно приложение в областта на лич-
ното самовъзприемане. Човек чувства 
особен психичен комфорт, отговаряй-
ки чрез конформизма си на очаквани-
ята на останалите. Това може да се за-
бележи в детските групи, в групите от 
зрели хора, както и в старчески групи. 
Самият климат на една социална гру-
па се влияе от съществуващия групов 
конформизъм. Ако той липсва, най-
често климатът е лош, има препирни, 
скрити и открити недоволства и кон-
фликти.
В западната култура на конформизма 
се гледа по различен начин в сравне-
ние с източната. Там понятието е из-
пълнено с отрицателен привкус и от 
него лъха повече негативност. На За-
пад конформизмът е по-скоро отстъп-
чивост, послушание, загубване на себе 
си, подчинение и липса на свобода. Ос-
новната функция на конформизма се 
вижда като налагане на нещо, което 
не е желано от личността.
На Изток функциите на конформи-
зма са представени в по-положителна 
светлина. Проявите на конформизъм 
изглеждат по-скоро като зрялост, са-
моконтрол. Самият конформизъм се 
възприема от обществото като необ-
ходим обществен феномен. Хората ги 
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възприемат като солидарност с оста-
налите. Има обществени устройства, 
които изцяло се изграждат върху кон-
формизъм, а някои от тях (комунисти-
ческото, фашисткото и др.) са невъз-
можни без най-острите му форми.
Основна интегрална функция на кон-
формизма е изменението на поведе-
нието на личността, когато тя преби-
вава реално или виртуално в социална 
група, в резултат на реален или мним 
групов натиск. Погледнато от гледна 
точка на обществото конформизмът 
консолидира и укрепва в някаква сте-
пен социалната група.
Конформизмът променя не само по-
ведението и постъпките на човек, а 
изменя него самия. Влиянието върху 
личността, което се осъществява чрез 
механизмите на конформизма, е мно-
го ефективно.

Класически експерименти
Един от пионерите в областта на со-
циалната психология и в частност в 
изследването на явления като соци-
алния натиск и конформизма е Му-
зафер Шериф. Той си задава въпроса, 
дали може да се наблюдава появата на 
социална норма в стерилна, експери-
ментална лаборатория.
За целта на своите експерименти Ше-
риф използва така наречения автоки-
нетичен ефект. Този ефект се състои 
в  следното: ако дълго време гледаш 
ярка светла точка в съвършено тъмна 
среда, получаваш илюзията, че тя се 
колебае и се мести. Причината, според 
теорията на зрителното възприятие, 
е в липсата на пунктове за сравняване 
на местоположението на светлината. 
По този начин се постига уникалност 
на феномена, тъй като при всеки отде-

лен човек илюзията е различна.
След серия от експерименти, Шериф 
събира богата база данни, които по-
казват, че ако хората са част от група 
и гледат светла точка в тъмна стая, те 
са склонни да уеднаквяват мненията 
си за привидното й движение. Всичко 
това Музафер Шериф приписва на фе-
номена конформизъм.
Друго бележито име в изследванията 
на конформизма е Соломон Аш. Той си 
поставя за задача да установи дали хо-
рата проявяват конформизъм и в слу-
чаите, където, за разлика от автокине-
тичния ефект, който изследва Шериф, 
има еднозначност и нещата са очевид-
ни. На групи по пет души, от които че-
тирима са подставени помощници на 
Аш, се поставя задача да установят на 
коя от трите изобразени върху една 
картичка отсечки съответства отсеч-
ка от друга картичка.
Аш планира така експеримента, че че-
тиримата конфедерати, подставените 
лица да казват, че отсечката е равна на 
отсечка №3, а не на отсечка №2, която 
е правилната. Петият участник, кой-
то всъщност е изследваното лице, в 
голям процент от случаите проявява 
конформизъм, като се съгласява с оче-
видно грешният отговор даден от ос-
таналите. Соломон Аш констатира, че 
това се случва в около 35% от случаи-
те, т.е. повече от една трета от взели-
те участие в експеримента са склонни 
към такъв сляп конформизъм, дори и 
като се отнася за неща, които са оче-
видно погрешни.
Най-важният извод, който можем да 
си вземем от анализа на тези изслед-
вания е, че независимо от очевид-
ността на правилния отговор, хората, 
за да бъдат като другите в групата и 
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от страх да не бъдат отхвърлени от 
тях, се присъединяват към очевидно 
грешното решение. Може би причи-
ната за разпространеността на този 
феномен е точно в лекотата на това 
присъединяване, което на практика 
нищо не струва на отделната личност, 
а й дава много - благоразположението 
и одобрението на останалите.

Подчинение

За подчинение можем да говорим, ко-
гато индивидът променя своето по-
ведение, за да се подчини на законен 
авторитет. Подчинението и конфор-
мизмът са сходни по това, че и двете 
са форми на социално влияние, но се 
различават по известен брой изме-
рения, включително по разликата в 
статута на източника на влиянието и 
на целта на влиянието, желанието на 
източника да упражнява влияние и да 
следи да се подчинява на влиянието, 
както и по степента на подобие меж-
ду поведението на източника на влия-
нието и поведението на целта на вли-

янието.
Правени са много по-малко изслед-
вания върху подчинението, отколко-
то върху конформизма. Но от това не 
трябва да правим заключението, че то 
е по-малко важно от теоретична или 
социална гледна точка. Въпросът - 
защо хората се подчиняват на запове-
ди, издадени от хора, покрити с блясъ-
ка на авторитета, е не по-малко важен 
от този - защо хората се влияят толко-

ва много от групи от себеподобни.
Хората от съвсем малки се подчиня-
ват на мнението на авторитети, прек-
ланят се пред авторитета на родите-
ля, на учителя, на полицая – все лица, 
които заемат определена авторитарна 
позиция. Човек също така често се по-
зовава на авторитет, когато извършва 
едно или друго действие или се под-
чинява на дадена заповед.
Пионер в сферата на изследването на 
подчинението е Стенли Милграм, кой-
то провежда серия от експерименти 
чрез, които довеждат до едно шокира-
що за света откритие.
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Милграм разработва експериментал-
на процедура, за да определи усло-
вията, при които изследваното лице 
ще приложи болезнен електрошок на 
друг индивид, след като е получил за-
повед от авторитетна личност. След 
като пристигне в лабораторията, су-
бектът среща човек на зряла възраст, 
който заявява, че също ще участва 
доброволно в експеримента. Изсле-
дователят им обяснява, че неговото 
изследване е посветено на влиянието 
на наказанието върху процеса на обу-
чение.
С жребий се определя кой от двамата 
ще е задаващ въпроси и кой отгова-
рящ на задаваните въпроси. Естест-
вено жребият е нагласен, така че до-
вереното лице на експериментатора 
винаги попада в ролята на “ученик”. 
Пред погледа на “питащия” другият 
е пристегнат към кресло в съседната 
стая и са му прикрепени електроди 
към ръцете. След това задаващият 
въпросите под наблюдението на екс-
периментатора следи за верността на 
отговорите на отговарящия, когото не 
вижда, но чува. Има право при грешен 
отговор да го наказва с ток чрез гене-
ратор с 30 степени – от 15 до 450 вол-
та, които се характеризират с непоно-
сима болка и опасност за живота.

Експериментът е такъв, че отговаря-
щият прави грешки, а експеримента-
торът насърчава и настоява със спе-
циални инструкции питащия да го 
наказва с все по-силен ток, без значе-
ние, че от другата страна се чуват ви-
кове на болка, агония, протести и въз-
гласи. Репликите, които се използват 
за да подтикнат изследваното лице да 
продължи са:
- Моля, продължете.
- Експериментът изисква от вас да 
продължите. 
- Изключително съществено е да про-
дължите.
- Нямате друг избор, трябва да про-
дължите.
Ужасяващите резултати от този мра-
чен опит за надникване в човешката 
душевност са следните: независимо 
от всичко, което чуват, независимо, че 
разбират добре причиняваната от тях 
мъка на другия, цели 62,5% от учас-
тниците натискат превключвателя с 
450-те волта. А цели 80% наказват с 
ток, въпреки че са чули отговарящия 
да казва, че е сърдечно болен.
Дори самият Милграм е шокиран от 
резултатите на своите изследвания. 
Става ясно, че силата на подчинение-
то е извън контрола на разума и мо-
рала, че конформизмът може да бъде 
изведен до абсурдни за човешките 
представи стойности и че можем да 
говорим за безумен конформизъм 
(mindless conformity). Той може да об-
хване всяка отделна личност, но така 
също и да завладее като абсурдно под-
чинение и послушание цели общества.
Следствия от подчинението
Когато изучаваме наградите и стой-
ността на подчинението, трябва да 
сложим в сметката не само целта на 
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влиянието и източника на влияние-
то, но и по-голямата група, към коя-
то принадлежат и двете. Наградите 
за подчинението и неговата стойност 
за подчинение са подобни на тези за 
личността, конформираща се под на-
тиска на групата. Към активните мо-
жем да причислим и факта, че даден 
подчинен има повече шансове да даде 
обективно правилен отговор, ако се 
подчинява на заповедите на авто-
ритет с опит и познания, отколкото 
ако следва собствените си наклонно-
сти. Нещо повече – подчинен, който 
се подчинява, най-вероятно ще бъде 
възнаграден, докато онзи, който не се 
подчинява, е изложен на опасността 
от тежки наказания, включващи за-
губа на привилегиите, на свободата и 
дори на живота му. В пасивите можем 
да включим факта, че даден подчинен 
понякога реагира обективно до по-го-
ляма степен приспособително, когато 
възразява на авторитета, вместо да му 
се подчини.
От гледна точка на авторитета, под-
чинението също може да има добри и 
лоши последствия. Осъзнаването на 
факта, че заповедите му се изпълня-
ват, често повишава продуктивността 
на даден индивид, отчасти защото не 
му се налага да прави усилия да на-
казва оспорващия ги подчинен. Освен 
това подчинението подсилва собстве-
ната му представа за могъщество и за 
висок статут. Отрицателните после-
дици от подчинението за авторитета 
се състоят във възможността той да 
бъде държан отговорен за обективно 
некоректните действия на негови-
те подчинени и той прогресивно да 
губи необходимите способности, за да 
следва поведенията, с които се изявя-

ва пред другите.
По-широката група, към която спадат 
авторитетът и подчиненият, е пече-
лившата страна в тяхната връзка. В 
някои случаи покорните подчинени 
могат да помогнат на групата да по-
стигне своите цели, като извършват 
действия, които са обективно правил-
ни, и/или като подкрепят отношения-
та, които са важни от гледна точка на 
постигането на цели в бъдеще. В дру-
ги случаи покорните подчинени могат 
да попречат на групата да осъществи 
целите си, като извършват обективно 
неправилни действие и могат да пре-
чат на групата със своята неспособ-
ност да отличават пригодните от не-
пригодните заповеди.
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Произход и значение на думата 
,,майна”

  Думата ,, майна” заема почитно място 
в речника на хората от пловдивския 
край. Чрез думата майна много често 
се назовават жителите на град Плов-
див.
Въпреки факта, че това е една от най-
използваните думи от жителите на 
града, то твърде  малко са хората, кои-
то знаят произхода и семантиката на 
тази дума.
Нека ги разгледаме!

Значението на думата ,, майна” на съ-
временен български език означава 
майка, това е доказано от текстовете, 
които ни е завещал фолклорът, като 

там най-честата и употреба е в зва-
телен падеж, който макар днес да не 
е толкова често срещан в езика и да 
има тенденция за неговото отпадане, 
в миналото употребата му е била сил-
но наложена в езика
(звателен падеж - посочва лицето или 
предмета, към което (който) е насоче-
на речта. Звателната форма обикнове-
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но се среща в пряката реч и служи за 
идентифициране на лицето (предме-
та) на което (който) се говори)

Нека разгледаме примери:

• ,,Откога се е, мила моя майно льо, 
зора зазорила ‘’
Песен за Иван Шишман;

• ,,Стоян мами си думаше :
          - Майно ле, стара майчице’’
           Българска народна песен

• ,,Йорданка дума мама си:
„Майно ле, мащеха ли си?
Майно ле, ти да не знаеш,
че имам любе хайдутин
Българска народна песен’’

• ,,Ако ли, мале, майно ле, жив и здрав 
статна до село’’
Извадка от тефтера на Васил Левски

• ,,- Я пищи, пиле, майно ле, двама да 
пищим’’
,,Вила се гора”- българска народна пе-
сен

Освен за рожденната майка, българи-
те използват обръщението ,майна’ , 
майно’ и за Света Богородица.
Тъй като Библията забранява да се 
произнася напразно името Господне, 
голяма част от хората призовават Све-
та Богородица с думата ,майко, майка, 
което както видяхме в примерите по-
горе носи значение майка, майко.
По този начин и благодарение на фак-
тата, че Пловдив е бил един от важни-
те християнски центрове, то обръще-
нието ,, майна”, което се използва само 
с положителна конотация навлиза и 
остава трайно в езика на пловдивча-
ни.
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