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Понякога до великите хора, 
които официалната исто-
рия помни, стоят други 
хора, които не намират 
място в историческите 

документи. Те обаче имат какво да ка-
жат, виждат историята от първо лице, 
преживяват историческите събития, 
помнят ги и ги предават на поколе-
нията. Така се случва и с д-р Борис 
Разсолков – един от хората, който е 
бил до Цар Борис III в последните му 
часове. Неговата история ни разказа 
Кристин Разсолкова, негова племен-
ничка, на второто издание на „Исто-
рия за всеки“. Както и самата Кристин 
спомена, докато ни разказваше за 
своята наследствена къща на Витош-
ка и Солунска, трудно би могло да се 
живее в старата къща на чичо Борис 
поради естеството на бита на отмина-

лите епохи. Независимо от разликите 
между поколенията, родовата памет е 
тази, която удържа поколенията заед-
но, в хода на годините, до днес. Често 
се опитваме да заменим спомените с 

Наука

Една година „Моята 
българска история“

www.myhistory.bg

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
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материалните им изражения. Преди 
години, снимките са били скрити под 
листове оризова хартия, днес те са в 
дигиталните архиви на личните ни 
компютри и онлайн. Но нематериал-
ното измерение на спомените, това, 
което има най-голяма стойност, е в 
паметта. С динамиката на съвремен-
ния свят става изключително важно 
да запазим тази памет с всички въз-
можни средства. „Моята българска 
история“ се зае с тази нелека задача 
като използва силата на съвременни-
те средства, в помощ на опазването на 
миналото. Да, наистина, съвременни-
ят начин на живот води след себе си 
много разлики, технологични подо-
брения, иновации. Ние често ги при-
емаме за даденост и вече дотолкова 
сме привикнали към тях, че не можем 
дори да си представим как са живели 
предишните поколения без тези удоб-
ства. Именно тази идея беше в основа-
та на усилията ни в „Моята българска 
история“ цяла година – използвайки 
съвременните технологии, да напра-
вим миналото достъпно и познато. От 

интерактивното дигитализиране на 
история, което правим на Седенките, 
през материалите, които подготвяме 
в „История за всеки“, до вашето учас-
тие в онлайн кампаниите ни за трети 
март и #SELFIESBABATI. Картата на 
„Моята българска история“ постепен-
но се превръща в своеобразен вирту-
ален архив на личното преживяване 
на историята, на нашето общо мина-
ло. Вашите спомени, вдъхновяващите 
разкази за хора, допринесли за Бъл-
гария дори след като са напуснали 
родината, родовите истории и мал-
ко известните места, улици и къщи – 
всички те са малки парчета от пъзела 
на общото ни минало.
Най-важният урок, който откриваме 
в историите на картата е този за цен-
ностите. Разказите не са само любо-
питни факти, те са и учения за бита и 
вярванията на хората, за които четем 
и разказваме. Всяка една история на 
картата е малка стъпка по пътя към 
ценностите, защото именно те са едно 
от най-важните неща, които можем да 
пренесем от миналото. Защото в свят 

http://www.myhistory.bg/
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на промени и кризи, в свят на ново-
сти и хиляди пътища пред развитието 
на всеки от нас, ценностите могат да 
бъдат основата, на която да стъпим. 
Ако не направим нужното да ги за-
помним, да ги пренесем през поколе-
нията, няма ли опасност да сбъркаме 
посоката? Такива уроци откриваме в 
истории като разказаната ни от Геор-
ги Дангов в коледната ни кампания 
#SELFIESBABATI: неговият прапрадя-
до изоставя семейството си, за да взе-
ме участие в Балканската война - ис-
тински пример как общото действие 
и борбата за националната идея са 
осмисляли живота на нашите предци. 
Понякога пътят към ценностите е дъ-
лъг. Дълъг като този, който са извър-
вели семейство Григорови при прис-
тигането си от Украйна в Банско, за да 
поставят основите на новия си живот. 
Или като пътешествието, което из-
минава родът Янкелевич, за да стане 
една от най-влиятелните фамилии в 
Аржентина. Дълъг и като този, който 
продължаваме да прокарваме заедно 

в търсене на истории от целия свят, 
които да ни вдъхновят. Една година 
всички сме гидове и пътешествени-
ци в мисията да открием историите, 
които си струва да бъдат разказани. А 
те са всяка една твоя история. Защото 
твоята история е нашата обща исто-
рия. 

http://www.myhistory.bg/
http://www.myhistory.bg/
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Искам да ви разкажа една мал-
ка история. Името ми е Роси-
ца Ташкова и по душа и об-
разование съм молекулярен 

биолог – микробиолог. Преди година 
и половина работех по дипломната 
си работа в лаборатория към Unité 
Fonctionnalité et Ingénierie des Protéines 
(съвкупност от научни екипи, които 
изследват функциите на всевъзмож-
ни белтъци и създават нови такива) 
към Университета на Нант, Франция. 
Работата ни беше посветена на това 
да открием ензими или бактериални 
видове, които да разграждат микро-
капсулата на двата клинично най-зна-
чими щама на Staphylococcus aureus. 
Въпросната структура прави гадинка-
та „невидима” за имунната система и 
трудно достъпна за действието на ан-
тибиотиците – завита в своето кожух-
че, бактерията свободно се разполага 
в организма на нещастния болен чо-

век, но не стои кротко, а е способна да 
го убие, ако не ѝ се противостои.

Колонии на S. aureus. Credit: Росица 
Ташкова

С ръководителя ми работехме сами 
по този проект. По-скоро – той възла-
гаше задачите и се оттегляше в каби-
нета си, а аз ги изпълнявах. Та, като 
изключим обедите, по време на които 
се събирахме с любимите ми човешки 

Наука

Нарисувай ми… елха
Автор: Росица Ташкова

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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колеги, по-голяма част от времето си 
в лабораторията прекарвах с бакте-
риалните такива. Беше почти като да 
имам въображаеми приятели, но пък 
винаги можех да ги визуализирам под 
микроскопа.

Credit: Росица Ташкова

Професорът имаше богата колекция 
от микроорганизми, изолирани от 
езерото Богория в Кения. То е много 
солено и алкално – с рН 10.5, а е ха-
рактерно и с гейзерите и горещите 
си извори. Очаквахме, че при тези не-
обичайни условия във водите му ще 
живеят и необичайни бактерии, а на-
деждата ни беше сред тях да открием 
видове, които да ни помогнат да раз-
градим капсулата на S. aureus. Повече-
то от бактериите, с които разполага-

хме бяха от род Bacillus.
Освен тях, изпитвахме и микроорга-
низми, които изолирах от почва, лок-
ви и кал, от близката река и от океа-
на и няколко седмици преди Коледа 
се оказах затрупана с всевъзможни 
петрита и растящите по тях колеги. 
Някои от тях бяха формирали впечат-
ляващи колонии – червени, жълти, 
цикламени, розови, лъскави, матови, 
набръчкани, гладки… Трябваше да ги 
изхвърля, защото не вършеха работа-
та, за която ги бяхме събрали, но ми 
хрумна, преди да направя това, да им 
вдъхна нов живот. Сигурно вътрешни-
ят ми Малък принц ми беше пошеп-
нал: „Нарисувай ми… елха!”
Наредих всички петрита по масата, 
прегледах цветовете и си начертах 
наум схема – кой цвят за какво да из-
ползвам. Това щеше да бъде един от 
малките ми тайни от професора „про-
екти”, затова се уверих, че него ника-
къв го няма, запретнах ръкави, наго-
рещих йозето и се захванах да рисувам. 
Актиномицетите се превърнаха в сне-
жинки, а разните видове бацилуси – в 
елхови клонки, ствол и коледни иг-
рачки. Всъщност, най-шарените коло-
нии принадлежаха на безименни ми-
кроорганизми, случайно попаднали 
от въздуха върху хранителните среди.

Всичко ми отне броени минути – ни-
кога не се знае кога професорът ще 
се появи иззад гърба ми и ще попита 
с какво се занимавам. А ние имахме 
известни несъответствия в характе-
рите и без друго. :D Почти тичах към 
термостата, за да прибера бъдещата 
елха на топло, в най-труднодостъпния 
ъгъл.

Бактерии от род Bacillus, изолирани 
от почва. Credit: Росица Ташкова
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И дръвчето си израсна за едно-две де-
нонощия, но играчките не искаха да 
се оцветят според плана. Реших да ги 
подържа на стайна температура, за да 
видя дали това няма да им се хареса 
повече и скрих петрито в чекмеджето 
на бюрото си (против всякакви прави-
ла за безопасност).

Коледа наближаваше и реших да сни-
мам творбата и да я кача в сайта на 
Американското общество по микро-
биология (ASM). Те пък я споделиха на 
стената си във Фейсбук и така прияте-
лите ми тръгнаха по света, без да за-
разяват никого. Броят на харесвания-
та, споделянията и коментарите беше 
безпрецедентен за която и да било 
публикация на ASM. Започнах да попа-
дам и на хора, които си бяха сложили 
елхичката за профилна снимка. Всич-
ко това беше изненадващо, но всяко 

чудо – за три дни.
Или поне така си мислех. На първи юли 
ASM обявиха, че организират конкурс 
за рисунка с микроорганизми върху 
петри, вдъхновен от моята елхичка – 
Agar Art Contest.

Според правилата им, творбите тряб-
ва да имат описание, което да дава 
информация за значимостта на из-
ползваните микроорганизми, а по-
бедителите се избират от специално 
жури, както и от широката публика 
във Фейсбук.

Микробиолозите от цял свят се разви-
хриха, а резултатите бяха невероятни! 
Тази година се проведе и второто из-
дание на конкурса. Ето и някои от про-
изведенията:
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 Междувременно, аз защитих работа-
та си и се прибрах в България, защо-
то мислех, че взаимно сме си нужни. 
Няма да разказвам за сблъсъка си с 
реалността, защото искам тази статия 
да бъде посветена на красивото…

Сега съм част от списанията „Бъл-
гарска наука” и „Българска наука и 
медицина” и с подкрепата на фирма 
RIDACOM организираме българския 
аналог на конкурса Агар Арт.

Винаги съм смятала, че хората, които 
се занимават с микробиология са по-
различни – необходимо е специално 
усещане за света, за видимото и неви-
димото, за детайлите. Затова и иска-
ме да докажем, че микробиологията 
е форма на изкуство – обикновено то 
остава незабелязано за другите, а сега 
имаме възможност да го трансформи-
раме в картина – форма, която лесно се 
възприема от всеки, независимо дали 
някога е чувал думите петри и йозе… 

Росица Ташкова
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Аз ще си пиша такива текстове 
всеки път, когато достатъч-
но се засегна от коментарите 
на някой хейтър. Не може 10 

години да се блъскаме едни хора да 
осигуряваме всеки месец безплатно 
списание с над 100-150 стр. научно-
популярна информация, а когато ре-
шим да финансираме дейността си, за 
да поддържаме всичко това, някой да 

ни каже, че не е правилно.
Всички са доволни, когато четат наго-
тово, свалят си безплатно списанието, 

влизат в сайта, влизат във форума и 
получават множество материали, съ-
вети, информация, контакти и т.н. и 
всичко това – без да се иска абсолютно 
нищо. Тогава всички са ОК, но когато 
пуснахме магазин, от който да започ-
нем да се издържаме и още повече – да 
развиваме всичко, което сме постиг-

нали до сега, да има недоволни!
Правили сме дарителски кампании 
няколко пъти и винаги се е налагало 
да даваме от джоба си, за да запълним 

Наука

Защо магазинът е 
жизненоважен за БГ 
Наука?

Автор: Петър Теодосиев

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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дупките – за хостинг, за домейни, за 
членство в ECSITE, за проекти и т.н.

Ние се занимаваме с разпространение 
на наука – не правим наука, а я попу-
ляризираме. Това е също толкова ва-
жно, колкото и самата наука – не може 
да се прави нещо и хората да не зна-
ят какво се случва с техните пари и 
имат ли нужда самите те от науката. 
Защото, когато човек не вижда дадено 
нещо пред себе си, то губи значимост 
в очите и съзнанието му. Борим се с ос-
тарелите разбирания на някои учени, 
но най-вече се борим с остарялото ми-
слене на хората. Тези, които си мислят, 
че за всичко, което е безплатно, някой 
пуска парите отгоре и всичко върви – 
някои може и да го правят, но не и ние.

Ние повече от десет години сме неза-
висими и всичко, което правим е да по-
пуляризиране науката, да информира-
ме хората и да даваме готова, смляна 
информация безплатно на хората.

Ако искате данни, ето ви малко ста-
тистика – магазинът в момента има 
точно толкова разходи колкото и при-
ходи; продаваме предимно колиета, 
които са основният ни продукт; пове-
чето хора, които четат БГ Наука не па-
заруват от магазина; клиентите ни са 
хора, на които им харесва как изглеж-
дат колиетата; читателите на БГ Нау-
ка са свикнали да получават безплат-
но всичко, което правим.

Това е само извод от последните шест 
месеца, в които имаме онлайн мага-
зин.
Ние все още имаме нужда от финансо-
ва стабилност, все още имаме нужда 
от доброволци, които да ни помагат да 
бъдем по-добри в това, което правим 
и имаме нужда от това хората да четат 
повече и да бъдат по-осведомени.
Ако си харесате нещо от магазина и 
имате възможност – вземете си го и 
ни помогнете да продължим работата 
си в популяризирането на науката и 
знанието.
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Първо място:

Лилия Петрова, 
студент по ме-
дицина в МУ-
Плевен. Тя по-

лучи общо 1124 гласа за 
своите творби, като фа-
ворит сред тях е „Лилия” 
със 729 гласа. Наградите, 
които ще получи са: па-
рична награда от 100 лв., 
хранителни среди, осигу-
рени от фирма RIDACOM, 
книгата „(Не)обикнове-
ните животни“ на Чавдар 
Черников, колие или те-
ниска по избор от мага-
зина на Българска Наука, 
снимката на победителя 
ще бъде поставена на ко-
рицата на 90-ти брой на 
списание Българска Нау-
ка.

Наука

Ето кои са победителите 
в конкурс за рисунка с 
микроорганизми върху петри - 
Агар Арт!

www.nauka.bg

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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Второ място:
Петя Станкова от Медицинска Акаде-
мия, гр. София. Тя получи общо 1024 
гласа за своите творби, като фаворит 
сред тях е „Мини Маус” с 590 гласа. 
Наградите, които ще получи са: Хра-

нителни среди, осигурени от фирма 
RIDACOM, книгата „(Не)обикновените 
животни“, 50% отстъпка от един про-
дукт по избор от магазина на Българ-
ска Наука.
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Трето място:
Анели Неофиту и Калоян Петров, сту-
денти от Университет по хранителни 
технологии - Пловдив, специалност 
Химия и микробиология на храните, 
3-ти курс. Те получиха общо 1457 

гласа за своите творби, като фаворит 
сред тях е „Микроскоп” с 498 гласа. 
Наградите, които ще получат са: Хра-
нителни среди, осигурени от фирма 
RIDACOM и книгата „(Не)обикновени-
те животни“.
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 Четвърто място:
студентите от Кръжок по микробио-
логия към „Медицински Университет 
– Плевен” - Венелина Гандилева, Ми-
рела Иванова, Янислав Митков, Емел 
Емин, Иванела Димитрова, Цветосла-
ва Цекова, Ивайло Цветанов, Гергана 
Тодорова, Петър Бонев, Емил Попов, 
Емил Митков, студенти по медици-
на в Медицински Университет Пле-
вен и кръжочници за академичната 
2014/2015г. към Кръжока по Микро-

биология, с ръководител д-р Валенти-
на Едрева-Бешева, асистент към кате-
дра „Микробиология, вирусология и 
медицинска генетика” при Медицин-
ски Университет - Плевен. Те получи-
ха общо 1779 гласа за своите творби, 
като фаворит сред тях е „Пчела” с 321 
гласа. Наградите, които ще получи са: 
Хранителни среди, осигурени от фир-
ма RIDACOM и книгата „(Не)обикнове-
ните животни.
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Пето място:
ст.експерт Силвия Велева и мл.експерт 
Силвия Ветренска от РЗИ Пазарджик, 
Лаборатория „Санитарна микробио-
логия“. Те получиха общо 1141 гласа за 
своите творби, като фаворит сред 

тях е „Синигер” с 231 гласа. Награди-
те, които ще получат са: Хранителни 
среди, осигурени от фирма RIDACOM и 
книгата „(Не)обикновените животни“.

Хранителните среди, които победителите ще получат от фирма RIDACOM, като 
награда за положените усилия и проявеното творчество, ще бъдат по избор на 
самите победители!
 

Ние, от списание Българска наука и партньорите ни от фирма RIDACOM, ис-
крено благодарим на всички, които се включиха в конкурса и споделиха с 
нас таланта и въображението си, както и на тези, които дадоха своя глас! 

Сигурни сме, че успяхме да докажем, че  микробиологията наистина е форма 
на изкуство!
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Олимпийският отбор по 
Лингвистика заминава за 
Международната олимпи-
ада в Индия от 23 юли до 

28 юли

„Можеш да разбереш как мислят хо-
рата на друг език“ – това кратко опи-
сание за същността на лингвистиката 
е първото обяснение, което изниква 
в разговор с олимпийския отбор. Ре-
шаваме да направим микс от двата 
отбора, които ще се явят на тазгодиш-
ната олимпиада в Индия от 23 юли до 
28 юли. Всеки един от събеседниците 
ни се откроява силно от останалите, 
но всички са обединени от уникална-
та възможност да решават задачи, за 
които не са необходими допълнител-
ни знания. Това според Боби, Тина, 
Асел, Надя и Цвети отличава лингвис-
тиката от всяка друга природна нау-

ка. „Трябват ти търпение, логическо 
мислене и основни понятия в езико-
знанието“, разказва Борислав Геор-
гиев. Мечтата му е да се занимава с 
биология и по-конкретно генетика, 
но на този етап лингвистиката е го-
лямата му страст. „Лингвистиката ни 
позволява да се откъснем от собстве-
ното си виждане, защото езикът като 
цяло представя мисленето на народа, 

Наука

Лингвистика или как 
по-добре да разберем 
другите народи 

Олимпийски отбор

Списание  “Българска наука”, брой 90(2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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който го говори“, разказва Цветелина 
Стефанова, която е едва в осми клас, 
но вече се е присъединила към олим-
пийския отбор. За Цвети изкуството 
се оказва идеалния баланс на научно-
то познание – стиховете и танците са 
любимите занимания на ученичката 
от Русе, която съчетава умело люби-
мите си занимания.  Математическата 
лингвистика включва езикови явле-
ния, представени чрез математиче-
ски модели. Лингвистичните задачи 
включват откриването на явление, 
което включва закономерности в са-
мия език, разказва Тина Владимиро-
ва, която иска да продължи да се раз-
вива в полето именно на тази наука. 
Лингвистиката може да бъде изклю-
чително приложима – в зависимост от 
дяловете си тя може да се занимава с 
взаимовръзките в обществото. Добър 
пример е компютърната лингвистика, 
която е свързана с програмирането“, 
добавя Тина, която истински обича 
музиката и все още успява да открад-
не време, в което да посвири на пиано 
– занимание, останало от детските й 
години. Астрономията и авиационно-
то инженерство са голямата мечта на 
Надежда Димитрова, която признава, 
че с гордост би се състезавала, както 
в отбора по Лингвистика, така и в от-
бора по Астрономия. Наблюденията 
на нощното небе я карат да заобикне 
истински тази наука и да се включи в 
школата на Никола Каравасилев – ръ-
ководител на олимпийския отбор по 
Астрономия. „Отбор в истинския сми-
съл на думата“, категорично заявяват 
състезателите, които ще се отправят 
към най-нестандартната олимпиада. 
В подготовката ги обединяват нови 
приятелства, дълбок интерес към ези-

ците и най-вече – желанието да над-
никнат какво се крие в историята на 
народите и построяването на един от 
най-големите информационни носи-
тели – езика. Международната олим-
пиада по математическа лингвистика 
се провежда ежегодно от 2003 г. на-
сам, като първата олимпиада по линг-
вистика е инициирана от България и е 
проведена в Боровец. Български отбо-
ри са се състезавали във всички изда-
ния до днес. Ръководител на отбора от 
2003 г. е Александър Велинов. 
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Наука

Призванието на научния 
работник е да твори
Интервю със Стефан Вълков

Автор: Яна Ненчева

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Снимка 1. Стефан Вълков с негова колежка от ОИЯИ - НЕОНИКС (Научно-експериментален 
отдел за неутронни изследвания в кондензирани среди) на конференция в Санкт Петербург по 
използване на неутронно разсейване във физика на кондензираната материя.
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Стефан Вълков завършва 22 
СОУ „Г. С. Раковски”. Продължа-
ва обучението си във Физиче-
ски факултет, СУ „Св. Климент 

Охридски“, специалност Инженерна 
физика. След това завършва магис-
тратура специалност Микроелектро-
ника и информационни технологии в 
същия университет. В момента е док-
торант в института по електроника 
към БАН и работи върху темата: „По-
лучаване и изследване на титанови 
алуминиди за високотемпературни 
износоустойчиви приложения”, с на-
учен ръководител: проф. дфн Петър 
Петров.

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

Историята започва още от гимназиал-
ния етап от моето обучение. Тогава, с 
други съученици се събирахме почти 
всеки ден след училище, за да реша-
ваме задачи и подобрим математиче-
ската си подготовка. Знаете, в 12 клас 
темата за кандидатстване в универ-
ситет е доста актуална при повече-
то ученици. По това време бащата на 
един съученик и много добър приятел 
преподаваше физика във Физическия 
факултет. Ние започнахме да се съби-
раме при него и да учим под негово 
ръководство. Беше доста интересно, 
защото той винаги ни даваше зада-
чи, зад които стояха реални физични 
проблеми. Така, лека-полека, започнах 
да проявявам интерес към физиката, 
който се засилваше все повече и пове-
че и след като завърших гимназията 
логично се озовах във Физическия фа-

култет на СУ.

2. Какъв беше моментът, в който ос-
ъзнахте, че именно това искате да 
е вашето занимание? Ако не беше 
това, с какво смятате, че щяхте да се 
занимавате?

Тези моменти и изживявания със си-
гурност се причисляват към групата 
на приятните. В мига, в който осъзнах 
мащабите и потенциала на науката 
разбрах, че това ще е моето занима-
ние. Разбира се, физиката е многопро-
филна наука. Един физик би могъл да 
се реализира в най-различни области. 
Аз винаги съм се интересувал от тема-
тики и проблеми, които имат реално 
практическо приложение, които са 
обществено значими и със сигурност 
моята реализация би се въртяла око-
ло области с подобна насоченост.

3. А как решихте да се занимавате с 
наука и да запишете докторантура? 
Това е сериозна три-четири годиш-
на времева, а и не само, инвестиция.

Решението да се занимавам с наука 
дойде някак спонтанно. Много сери-
озни заслуги има проф. дфн Иванка 
Йорданова, под чието ръководство се 
дипломирах първо като бакалавър и 
след това като магистър. По време на 
съвместната ни работа аз бях силно 
впечатлен как може да се контролират 
свойствата и качествата на дадени ма-
териали, контролирайки технологич-
ните параметри по време на тяхното 
синтезиране. Бързо навлязох в сфера-
та на физическото материалознание, 
започнах да се интересувам все повече 
– да чета различни научни статии, да 



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

30

следя последните научни тенденции, 
разработки и резултати в областта на 
новите материали. Така установих, че 
проектирането на съвременни висо-
котехнологични материали на атомно 
ниво, както и изследването на тяхна-
та структура и свойства, е нещо много 
по-велико и мащабно от каквото и да 
било друго занимание.
А що се отнася до започването на док-
торантура – както казва моят научен 
ръководител, колкото и умен, интели-
гентен и способен да е един човек, без 
докторска степен, за науката той е ни-
ско образован. Докторантурата е една 
съвсем естествена стъпка в кариерата 
на един учен.

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?

Аз лично не мисля, че хората, проявя-
ващи този скептицизъм са наясно с 
какво се занимават учените в Бълга-
рия. Българската наука е направила 
много изследвания, които са били в 
полза на човечеството и са в основата 
на подобряване на качеството на чо-
вешкия живот и повишаване на жиз-
нения стандарт. Например, през 1937 
г. видният български физик Георги 
Наджаков открива фотоелектретното 
състояние на веществата – откритие, 
от което се ражда фотокопирната тех-
ника. Всички знаем за Джон Атанасов 
и създаването на първия електронен 
компютър. Това са една малка част от 
примерите, показващи традициите в 

българската наука.

 

Снимка 3. Джон Атанасов

Снимка 2. Георги Наджаков
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Сами виждате множеството успешни 
сътрудничества между български и 
чуждестранни научно-изследовател-
ски групи. Ако нашите учени не бяха 
на ниво, тези колаборации просто ня-
маше да съществуват. Що се отнася 
до изучаване на сходна специалност в 
чужбина, много зависи как биха се сте-
кли нещата след завършване на док-
торантурата ми. Дори и да замина да 
уча извън България, в даден момент 
бих се върнал и внедрил получените 
знания и опит от чужбина в българ-
ските разработки. Човек където и кол-
кото и да ходи по света, винаги трябва 
да помни откъде е тръгнал.

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

Това е една наистина много разисква-
на тема в българската наука. Без адек-
ватно финансиране, нещата просто не 
стават. Поддръжката на материалната 
база в една лаборатория, както и оси-
гуряването на консумативи, необхо-
дими за провеждането на даден експе-
римент са неизменна част от научната 
работа. Без необходимото финансово 
обезпечение няма как да бъде осигу-
рен този абсолютен минимум. За съ-
жаление, науката, и по-точно нейното 
финансиране, не е сред приоритетите 
на държавата.

6. С какво се занимава вашата лабо-
ратория?

В момента аз съм докторант в лабора-
торията по физични технологии към 
Института по електроника на БАН. 
Нашата група се занимава с разработ-

ката на нови наноструктурни матери-
али за различни високотехнологични 
индустриални приложения, като на-
пример нови материали, приложими 
в областта на самолетостроенето, ав-
томобилостроенето, корабостроене-
то, медицината и други важни за чове-
чеството области.

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

Работата ми е свързана с проектира-
нето и разработването на нови ма-
териали за различни индустриални 
приложения. Също се занимавам с из-
следване на структурата на получени-
те по експериментален начин образци 
и връзката им с експлоатационните 
свойства. Накратко казано, работя 
в сферата на физическото материа-
лознание – област с широко практиче-
ско приложение и социален ефект. 

8. Разбрах, че сте имал интересно 
пътуване до Дубна. С каква цел осъ-
ществихте това пътуване?

Да, аз по-скоро не бих го нарекъл прос-
то пътуване, тъй като престоят ми 
там беше от порядъка на една година. 
В град Дубна се намира Обединени-
ят институт за ядрени изследвания 
(ОИЯИ) и доста колеги го посещават 
периодично. Там се занимавах с неу-
тронни експерименти, по-специално 
с дифракция на неутрони за изслед-
ване на кристалографски структури. 
Беше доста полезна специализация за 
мен, защото изучих този експеримент 
в тънкости и сега спокойно мога да 
прилагам придобития опит в своите 
изследвания.
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 9. Кристалографската структура е 
на даден вид метал, доколкото раз-
бирам, нали така? Т.е. насочвате не-
утрони към него, които според това 
как се отклоняват при сблъсъка си 
с метала, Ви дават информация до-
колко е издръжлив?

По принцип състоянието на твърдо-
телните материали се групира в два 
основни типа: кристално и аморфно. 

Говорим за кристално състояние, ко-
гато имаме повторение в подредбата 
на градивните частици на дадения 
материал, докато при аморфното ня-
маме такава строга закономерност в 
подредбата им.
Интерес за съвременното физиче-
ско материалознание представляват 
кристалографските структури, т.е. 
подредбата на атомите в даден твър-
дотелен материал. Този тип изследва-

Снимка 4.
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ния се реализира, като се наблюдава 
как неутроните се разсейват в след-
ствие на взаимодействието им с из-
следвания образец.
Важно е да се отбележи, че едно струк-
турно изследване не се реализира 
само с неутрони, то е съвкупност от 
много методи – експерименти с рент-
генови лъчи, електрони, различни ми-
кроскопски, спектроскопски и други 
техники.  Установената структура на 
материалите ни дава информация за 
експлоатационните им свойства.
На снимката се вижда самият про-
цес на нанасяне на тънки слоеве чрез 
процеса магнетронно разпрашване. В 
лявата част на снимката се вижда са-
мата мишена, която се разпрашва под 
действието на високоенергетични 
йони, както и плазменият облак, кон-
центриран главно в близост до нея, а 
в долната част се вижда поставката за 
подложки, върху които се отлага са-
мият слой (покритие).

Тук е показана вакуумната инстала-
ция „Титан 22“ за отлагане на покри-

тия чрез постояннотоково магне-
тронно разпрашване. Виждат се двете 
вакуумни камери, пултът за управле-
ние на вакуумната система, както и 
някои консумативи, необходими за 
реализирането на процеса.

10. Ако правилно Ви разбирам, това 
не е ли опасно за организма, зара-
ди тези неутрони? Когато чуя неу-
трони си мисля за ядрени реактори 
и атомни бомби или правя грешна 
асоциация?

В общия случай, за генерирането на 
неутроните е нужен ядрен реактор. 
Но тук не става въпрос за реактор в 
електроцентрала, за производството 

Снимка 5. Газов разряд по време на нана-
сяне на износоустойчиво покритие

Снимка 6. Инсталация за нанасяне на 
тънки слоеве и покрития чрез постоян-
нотоково магнетронно разпрашване
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на радиоактивни материали или за 
направата на ядрено оръжие, а за из-
следователски такъв, предназначен 
за експериментална работа. По отно-
шение на въпроса за атомните бомби 
– науката сама по себе си няма морал, 
въпросът е в морала на хората, които 
я използват или иначе казано – всич-
ко трябва да се прави в името на чо-
вечеството, а не в името на неговото 
унищожение.
Относно неутроните, те наистина са 
опасни за здравето на хората, но мер-
ките за безопасност са доста сериозни. 
Аз лично имам доста колеги и прияте-
ли, чийто живот е минал в такъв тип 
лаборатории и в момента си живеят 
старините в отлично здраве.
 11. След като успешно ме успокои-

хте, сменям темата - усети ли се раз-
лика между нашите и тамошните 
екипи?

Трудно може да се направи паралел 

между ситуацията в България и в 
ОИЯИ. Обединеният институт за яд-
рени изследвания е огромен между-
народен научен център, там отиват 
специалисти от най-различни точки 
на света. Работата там е някак много 
по-мащабна и по-добре финансирана, 
а както казахме по-рано, без финанси-
ране наука не може да се прави. Това 
обуславя основните разлики между 
науката там и тук.

12. На популярен език, какво е прак-
тическото приложение на Вашата 
работа?

Темата на докторантурата ми е свър-
зана с получаването и изследването 
на леки сплави за високотемператур-

ни износоустой-
чиви приложения. 
Тези материали ши-
роко се прилагат в 
самолетостроенето. 
Авиационната ин-
дустрия набира все 
по-голяма популяр-
ност, а получаване-
то на нови матери-
али, които да бъдат 
внедрени в нея е 
много важна част 
от нейното разви-
тие. Също успешно 
се използват и при 
направата на спорт-
ни аксесоари, в оръ-
жейната индустрия, 

за различни хирургически инстру-
менти за нуждите на съвременната 
медицина и още много други интерес-
ни приложения. Именно затова тези 
сплави с право могат да бъдат катего-

Снимка 7. Стефан Вълков до електроннолъчева инстала-
ция
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ризирани като многофункционални и 
с огромна важност за подобряването 
на жизнения стандарт.

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

Като за начало искам да завърша док-
торантурата си, пък после ще видим. 
Много бих се радвал, ако научните 
разработки, с които аз и моите колеги 
се занимаваме и ще се занимаваме, се 
внедрят в реалната индустрия и биз-
нес. Това за мен ще е индикация, че 
нещата, с които се занимавам имат ре-
ална стойност.

14. Какво Ви дава работата? Как Ви 
вдъхновява?

На всеки пожелавам работата и хоби-
то да са едно и също нещо! Има много 

хора, чиято работа е всеки ден повта-
ряща се, монотонна и даже бих казал 
– скучна. И макар да има професии, 
доста по- добре платени от научната, 
не могат да се сравняват с тази на от-
кривателя. Призванието на научния 
работник е да твори, да работи „на 
гребена на вълната“ в човешкия про-
грес, а от това по-голяма мотивация и 
вдъхновение няма.

15. Как си почива един учен след 
дългия работен ден :) ?

Като цяло работният ден на един учен 
не е строго дефинирано понятие, как-
то е при другите професии. Все пак, 
след дълга и тежка работа, срещите с 
добри приятели и приятна компания 
са незаменими.

Купи: колие 
молекула на 

червеното вино 

http://KUPINAUKA.COM
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След завладяването на българ-
ските земи от Османската им-
перия, като домашни парични 
знаци се налагат османските 

монети. Една от тях е предмет на на-
стоящото кратко съобщение.
От района на гр. Видин произхожда 
бронзова монета, която ми бе показа-
на чрез снимков материал и която оп-
ределих като османски мангър (нис-
костойностна парична единица) на 
султан Мурад II, който е управлявал в 
периода 1421-1444 г., а после отново 
през 1446-1451 г. Доброто състояние 
на монетата, която е частно притежа-
ние, и нейното добро почистване ми 
позволиха да разчета и определя мяс-
тото на нейното отсичане, което е ста-
нало в монетарницата на гр. Одрин. 
Според наложилия се като най-добър 
и пълен каталог за бронзовите осман-
ски монети – мангъри, чийто автор е 
Necdet Kabaklarli, паричният знак е от 
типа 06-Adr-39. Диаметърът на моне-

тата е около 19 мм, като за съжаление 
не получих данни за нейното тегло. 
Настоящото кратко съобщение, макар 
и само с една монета, обогатява данни-
те за паричната циркулация в района 
на Видин през XV век и още веднъж 
показва ареала на разпространение 
на османските монети, отсечени в мо-
нетарницата в Одрин.

Литература:
Kabaklarli 1998: N. Kabaklarli. Mangir. 
Osmanli imparatorlugu bakir paralari 
1299 -1808. Istanbul, 1998.

Наука

Монета на Мурад II от 
района на гр. Видин

Автор: Калоян Руменов Димов

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Монетата от района на Видин
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Знанието е сила!
Една велика мощ, която ако 
се използва правилно може да 
спаси света.

В борбата срещу смъртоносния вирус 
ебола участва една българка, което 
име ще остане в историята.
Позволете ни да Ви запознаем с Ната-
ша Бохорова!

Здравейте, г-жо Бохорова.
Благодаря Ви, че се съгласихте на 
това интервю.
Разкажете ни повече за себе си – кое 
Ви мотивира да се занимавате с нау-
ка и как започна научната Ви кари-
ера?

Винаги   съм респектирала хората на 
науката и тайно съм симечтала да от-
кривам и правя неща, които никой-
друг не ги е правил преди това.Всеки 
един от нас си има малки любознател-
ности скрити вътре в себе си.

Нека да започна с моята научна кари-
ера.Аз бях аспирант вИнститут по ге-
нетика на растенията, БАН;защитих 
дисертация и получих степен Доктор 
на Биологическите науки. В Инсти-
тутa работих като научен сътрудник, 
старши научен сътрудник и pъково-
дител на секция „Растителни биотех-
нологии“ (1978-1991). С голяма отго-
ворност и с голямо желание започнах 
кариерата си. Имах чудесен колектив 
от млади, интелигентни и активни 
асистенти,  с които се работеше с удо-

Наука

Наташа Бохорова - една 

българка, бореща се срещу 

смъртоносния вирус Ебола
Автор: Гергана Ватова

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Участие в научна конференция, Верона, Италия.
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волствие. В този период в Институт 
по генетика постъпиха много млади 
научни работници и аспиранти, които 
обновиха генетичната наука с нововъ-
ведения и нови идеи. Това ново попъл-
нение учени продължитрадициите на 
научни търсения, разшири с нови ме-
тоди класическите генетични изслед-
вания при различните култури, като 
се базираше на постиженията на пре-
дишното поколение учени. Работих в 
колективи по международни проек-
ти, имах дипломанти и докторанти от 
страната и чужбина, както и участия 
в конференции и лекции в страната 
и чужбина. Cпециализирах в Нотин-
гамският Университет, Англия при 
световноизвестния учен проф. Eдвард 
Кокинг. През 1991 г. с конкурс бях при-
ета като ръководител на Лаборатория 
по Прилоҗно Генетично Инҗенерство 
в Департамента по Приложни Биотех-
нологии в МеждународнияЦентър за 
Подобряване на Царевицата и Пше-
ницата в Мексико – CIMMYT. CIMMYT е 
един от 15-те научни института, раз-
положени в различни страни в све-
та, които cа част от Консорциумът за 
Международни Научни Изследвания 
по Селско Стопанство (Consortium 
of International Agricultural Research 
Centers (CGIAR, Washington, USA). В 
CIMMYT ръководих проекти по рас-
тителни биотехнологии главно при 
царевицата, финансирани от UnitedN
ationsDevelopmentProgramme (UNDP). 
Колаборатори в тези проекти бяхa 
компании от САЩ, Институти от Ка-
нада, Франция, Германия и Мексико. 
Проектите по пшеницата се разработ-
ваха в колаборация и финансирани 
от Австралия и Швейцария. Тeзи би-
отехнологични инициативи бяха на-

блюдавани и ръководени директно от 
Д-р НорманБорлаг, носител на Нобе-
ловата награда за мир (1970) и автор 
на „зелената революция“. Бях горда да 
работя с този световно известен учен 
и неуморим изследовател.
Повече от едно десетилетие ра-
ботя като Директор по науката в 
MAPPBiopharmaceutical, SanDiego, 
California, USA. 

В момента работите в МАРР 
Biopharmaceutical, Сан Диего, САЩ, 
като директор по научните изслед-
вания. От колко време работите там 
и кои са най-големите предизвика-
телства, с които се срещате всеки 
ден в работата си?

Едно ново направление в биотехноло-
гиите изцяло пренасочи моя научен 
интерес – експресия на гени и синте-
зиране на протеини за биофармацев-

Залезв Сан Диего
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тични цели в растителни видове. В 
началото на 2004 започнах работа в 
МАРР Biopharmaceutical, като Дирек-
тор по научните изследвания.Направ-
ленията, в които работя като част от 
групата в  тази компания са eфикасно, 
евтино, и за кратък срок промишлено 
производство на моноклонални анти-
тела, чрез екпресия на рекомбинант-
ни протеини в тютюневи растения; 
cъздаване на продукти за профилак-
тика и за лекуване на инфекциозни 
заболявания чрез включване на кок-
тейл от моноклонални антитела.
Работата върху експерименталното 
лекарство срещу Ебола започна преди 
повече от 10 години. Eксперименти-
раxме и тествахме много и различни 
моноклонални антитела. На базата 
на получените резултати от неутра-
лизaция на вируса и от опити с експе-
риментални животни, селектирахме 
трите най-ефективни антитела, които 
са компонентите на ZMapp. Аз работя 
върху този проект от самото начало. 
Бих желала да добавя, че моят съпруг 
е Principal Investigator вкомпанията 
и той също е част от групата раэра-
ботилaZMapp. Компанията работи и 

за производството на моноклонал-
ни антитела срещу Marburg и Junin 
вируси, Clostridium difficil токсини A 
и B, Human Immunodeficiency Virus 
(HIV), Herpes Simplex Virus (HSV), Ricin, 
Influenza, Respiratory Syncytial Virus 
(RSV) и други.В колаборация сме с 
много научни институти и универси-
тети, където произведените от ком-
панията моноклонални антитела са 
на различни стадии на in vitro и in vivo 
тестиране.
Технологията за експресиране на гени 
и производство на антитела в тютюна 
(Nicotianabenthamiana) е сравнително 
нова.Като всяка новатехнология тя 
носисъс себе си и много въпроси, на 
които ни е ежедневно се стараем да 
дадем отговор.
Важни за нас предизвикателства са 
например как да повишим експресия-
та на ново антитяло, което ще доведе 
до увеличаване напроизводството му, 
кой е най-добрият метод за неговото 
пречистване и т.н.

Много хора не си дават сметка кол-
ко точно е значимо това, което уче-
ните правят всеки ден. Колко голя-
мо е вашето откритие в глобален 
аспект?
Да се прекъсне смъртоносна инфек-
ция, възникнала в световен мащаб, с 
лекарствокоето е още в експеримен-
тален етап… е значимо постижение. 
ZMapp беше в 10-те най-значими на-
учни открития през 2014година.От 
друга страна научните постижения 
в тази страна не са изненада.Това е 
така,защото се влагат много усилия и 
средства за научни изследвания.

Здравето трябва да принадлежи 

С внучетата в България.
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на всички, но за съжаление много 
хора страдат от липсата му. Какво 
беше чувството, когато разбрахте, 
че Вие и останалите хора от екипа 
създавайки лекарството  ZМAPP сте 
на прав път и имате възможност да 
спасите не един човешки живот?

Нека да започна с малко предистория. 
Ебола епидемията започна
в началото на 2014 година в Гвинея 
и бързо се разпространи в съседните 
СиераЛеон и Либерия.По това време 
нямаше ваксини или лекарства за тре-
тиране на това смъртоностно заболя-
ване.
ZMapp беше тестиран само при екс-
периментални животни и налични-
те количества бяха ограничени.Тъй 
като епидемията се разрастваше Све-
товната Здравна Организация взе ре-
шение наличнияZMapp да се използ-
ва за третиране на медицинският 

персонал,инфектиран с Ебола вируса.
Американски лекар и медицинска сес-
тра бяха първите пациенти.С огромен 
интерес очаквахме първите резул-
тати. Бяхме изключително радостни 
когато разбрахме, че състоянието на 
двамата пациенти се подобри значи-
телно, часове след прилагането на ле-
карството.  Това означаваше чеZMapp 
е ефикасно лекарство и че томоже с ус-
пех да се използва срещу тази смърто-
носна инфекция.Приключилите през 
тази година клинични опити в Запад-
на Африка потвърдиха положителни-
ят ефект от използването на ZMapp.
Няма нищо по-значимо и по-хуманно 
от това да видим продукта от научни-
ят ни труд да спасява човешки живот!! 
Това ни прави изключително удовлет-
ворени и горди - чувства, които рядко 
се усещат в такава степен, които труд-
но могат да се опишат.

Вие сте в САЩ заедно със семей-
ството си и ден след ден строите 
живота си в страната на неограни-
чените възможности. Липсва ли ви 
България и успявате ли да си взе-
мете глътка въздух от натовареното 
ежедневие и да се приберете в ро-
дината си?
Винаги е много вълнуващо да сме в Ро-
дината. Двадесет и пет години живеем 
извън България и специално сега сме 
в страната, която предоставя много 
възможности.Всяко лято прекарваме 
ваканцията ни в България с много по-
ложителни емоции, подготовка за сре-
щи с роднини, с приятели. България е 
в сърцата ни.Kъдето и да пътуваме по 
света ние мислим за родината ни, за-
щото я обичаме.

Със семейството в Joshua National Park, 
California 
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Какъв съвет бихте дали на младите 
хора в България, решили да поемат 
по пътя на науката?
Направете правилен избор на профе-
сията, насочете се в областта която 
наистина желаете и с интерес ще ра-
ботите.Бъдете изключително отда-
дени на работата си, харесвайте това 
на което сте се посветили, не се задо-
волявайте с постигнатото а търсете 
нови сфери в изследванията и начини 
как да се стигне до тях.Вие не сте само 
отдадени на науката, вие имате талант 
и мислене,за да се насочите към тази 
необятна професия и помнете- нико-
га, никога не се предавайте.Науката 
изисква личности със знания, трудо-
любие, въображение, и амбиции. 

Благодаря Ви, че отделихте от вре-
мето си за да споделите опита си с 
нас и нашите читатели!

Приятно ми е да съдействам на млади-
те журналисти и с удоволствие приех 
поканата ви.Благодаря за интереса!

 

http://kupinauka.com
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Позицията на Хук в Лондонското 
кралско общество
 

В първата част на тази хрони-
ка ви разказахме за младите 
и зрелите години на един от 
организаторите на съвремен-

ната британска наука и освен това ви-
ден представител на британската на-
учна и архитектурна школа – Робърт 
Хук – фиг. 1
Тук разказът ни ще продължи с къс-
ните години на Хук – времето когато 
идеите на нютонианците полека за-
почват да взимат връх над идеите на 
бейкънианците, към  които принадле-
жи и Хук. Но не подценявайте Хук – до 
самата си смърт той бил твърде вли-
ятелна личност в Лондонското крал-
ско общество. Отстрани погледнато 
обаче, позицията на Хук в първите две 
десетилетия от дейността му в Лон-

Наука

Белите хроники на Витанов. 

Хроника № 7: Робърт Хук 

Част II: след 1687 година
Автор: Николай К. Витанов, Институт по механика - БАН
Златинка Димитрова - Институт по физика на твърдото тяло “Георги 
Наджаков” - БАН

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Фигура 1. Робърт Хук показва книгата си 
“Микрография” на Самуел Пепис, Президент 
на Лондонското кралско общество и Главен 
секретар на Адмиралтейството. Пепис бил 
толкова възхитен от книгата, че си купил 
една за личната си библиотека (книгите по 
онова време били доста скъпо удоволствие).
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донското кралско общество като че ли 
не е много престижна. Като постъпва 
на работа в Кралското общество, той 
нито е богат, нито пък има социален 
статус на благородник, каквито са по-
вечето от членовете на обществото. 
Но все пак социалният статус на пози-
цията му е доста над социалния статус 
на обикновения лондонски търговец 
или на майсторите, произвеждащи 
различни апарати за експерименти 
или пък елементи за архитектурни-
те проекти на Хук и Врен. След като 
става професор в Грешъм колидж, Хук 
става и член на Лондонското кралско 
общество (през 1663 г.). Въпреки това 
на него му се вменява, какви експери-
менти да представя пред членовете 
на Кралското общество чак някъде до 
1670 г. когато растящият му авторитет 
и международна известност накарват 
другите членове на Кралското обще-
ство да спрат да му вменяват какви 
експерименти да представя. Интерес-
ното е, че при избора на Хук за член на 
Лондонското кралско общество, той е 
освободен от плащането на членски 
внос и всякакви други вноски, с което 
се отчита социалният му статус (Хук 
не е богаташ или пък богаташ-бла-
городник), както и важността му за 
кралското общество.
Като секретар на Кралското общество 
в годините след 1677 г. Хук извършвал 
доста много административна работа 
макар и по своему. Въпреки че имал 
конкурираща се теория за светлината 
с Нютон, именно Хук възобновил ко-
респонденцията с Нютон, която била 
замряла в последните години на Хе-
нри Олденбург като секретар на Об-
ществото. Хук нямал навика да пише 
писма (а и не му се налагало, тъй като 

повечето от членовете на обществото 
му били добри познати, а ги и виждал 
доста често, при което обсъждал с тях 
каквото има за обсъждане). Но имало 
период от време когато секретарят 
Хук и членът на Кралското общество 
Нютон си обменяли по едно писмо на 
месец, което си било доста честа ко-
респонденция за онова време. Инте-
ресно е да се отбележи, че през 1680 г. 
Хук пише 4 писма на Нютон, а Нютон 
връща обратно два отговора по отно-
шение на гравитацията и влиянието 
и при движение на планетите около 
централно тяло. Тези писма карат Ню-
тон да се занимава активно с пробле-
мите на движението на планети по 

Фигура 2. Заглавната страница на 
“Микрографията” на Хук. 
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елиптични орбити вследствие на гра-
витационното привличане около едно 
голямо централно тяло. 
През 1680 г. се състояли избори за 
Президент на Кралското общество. 
Въпреки, че фаворит бил Бойл, той се 
отказал от поста и президент станал 
Кристофър Врен. Това се отразило до-
бре на секретаря на обществото Хук, 
чието възнаграждение било увели-
чено с 40 фунта годишно. Врен обаче 
престоял 2 години на поста и се от-
теглил в полза на сър Джон Хоскинс 
и това било използвано, за да бъде 
отстранен Хук от поста на секретар 
на Кралското общество. Формални-
ят повод бил неразборията с издава-
нето на списанието на обществото 
Phylosophical Transactions както и из-

искванията за ротация на членовете 
на управителното тяло на Кралското 
общество, но реалният повод бил за-
дълбочаващият се конфликт между 
бейкънианците и нютонианците в об-
ществото. Хук обаче имал голямо вли-
яние и в 1684 г. се върнал в Управи-
телния съвет на Кралското общество.
Опитите да бъде заменен Хук като ку-
ратор на експериментите на Кралско-
то общество хич не били успешни. През 
1682 г., след свалянето му от секретар-
ската позиция, Кралското общество 
възложило на двама други учени да 
поставят по един експеримент на сед-
мица пред членовете на обществото. 
Това обаче не се получило и членове-
те на управата на обществото трябва-
ло отново да се обърнат към Хук, като 
му предложили срещу заплащане да 
поставя по два експеримента на всяко 
заседание на Обществото, като какви 
ще са тези два експеримента било об-
съждано на предишното заседание на 
Обществото (на което като член при-
съствал и Хук). Така някои мислели, че 
ще обидят Хук, които имал не малко 
его. Но за Хук науката вече била хоби, 
тъй като той натрупал значително 
състояние от архитектурната си ка-
риера и партньорството с Врен. Освен 
това Хук тихичко веселеел от неспо-
собността на друг да издържи на тем-
пото на демонстрации на експеримен-
ти, което Кралското общество искало 
да наложи. Хук разбирал, че след пуб-
ликуването на “Принципите” на Ню-
тон се е появил нов гигант в англий-
ската наука и че той, Хук, ще трябва да 
работи в сянката на този нов гигант. 
Опитният Хук успял да работи при 
тези условия и да бъде интелектуа-
лен лидер на Кралското общество чак 

Фигура 3. Рисунки на фосили от 
Робърт Хук. Добре се вижда зъб от 
праисторическа акула.
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до смъртта си през 1703 г. и чак след 
тази смърт Нютон получил съществен 
пост в кралското общество и както 
се казва се погрижил портрет на Хук 
да не остане или пък не се погрижил 
портрет на Хук да остане за потомци-
те. Ако се чудите как Хук е имал такова 
влияние, трябва да знаете, че за 40 го-
дини членство в Кралското общество 
и при посещение на поне 1000 заседа-
ния на Кралското общество Хук имал 
толкова много познанства, че за него 
не било трудно да се превърне в “сив 
кардинал”. Освен това Хук бил в Крал-
ското общество почти от самото му 
създаване и бил един от най-добрите 
английски учени за времето си. 

Кралското общество след  “Принци-
пите” на Нютон
След 1688 г. годините започнали да си 
казват думата и Хук вече не можел да 
продължава да подготвя експеримен-
ти за членовете на Кралското обще-
ство с предишния си (младежки) енту-
сиазъм. Пък и другите му задължения 
се увеличавали. По това време инте-
лектуален лидер на Кралското обще-
ство полека започнал да става Халей. 
Халей обаче бил много по-математич-
но ориентиран от експериментатора 
Хук и това започнало да се отразява 
както върху дискусиите в Кралското 
общество, които много повече се съ-
средоточавали върху математически 
въпроси, така и върху укрепването 
на позициите на Нютонианците (как-
то вече споменахме Халей бил добър 
приятел на Нютон). Хук отстъпвал 
бавно от позициите си, но влиянието 
му в Кралското общество се чувства-
ло чак до края на века (т.е. почти до 
смъртта му). Причината за това били 
честите пътувания на Халей в чужби-
на и сравнителната отдалеченост на 
лордовете – президенти на Кралско-
то общество от науката до 1703 г, ко-
гато за президент бил избран Нютон 
и Кралското общество получило си-
лен лидер, идващ от научните среди. 
За следващите 20 години Нютон про-
пуснал само 3 заседания на кралското 
общество и му посветил доста време, 
издигайки авторитета му в Англия и в 
чужбина. 
През 90-те години на 17-ти век Крал-
ското общество се занимавало доста с 
проблеми, възникващи от практиче-
ските нужди на Кралския флот – из-
следване на моретата, задачи, свър-
зани с водолазни звънци, определяне 

Фигура 4. Рисунка на муха от Робърт 
Хук.
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на скоростта и посоката на движение 
на корабите. Халей се занимавал дос-
та с астрономия и пътувал с различни 
кораби, за да изследва географските 
промени на земното магнитно поле. 
През това време Хук се занимавал с 
проблеми на оптиката, измерване на 
скоростта на куршумите и обтичане 
на тела, движещи се във вода. 

  

Хук се занимавал и с проблемите на 
водолазните звънци. Това му остана-
ло от асистентството му при Робърт 
Бойл. Специално Хук се интересувал 
от теглото на въздуха и от свиваемост-
та му при увеличаване на налягането. 
Той се интересувал и от знанието на 
въздуха за дишането на животните и 
извършвал различни експерименти с 
животни (ако си спомняте Томас Хобс 
говорел за членовете на Краското 
общество като за ония господа, дето 
всеки път гледат въздушни помпи 
и правят опити с редки животни на 
заседанията си. Е, Хобс не казва кой 
извършвал експериментите, но това 
бил Хук). Така Хук стигнал до извода, 
че във въздуха има някаква субстан-

ция, която подпомага горенето. Някои 
считат тези експерименти на Хук като 
основополагащи на изследванията, 
обособили кислорода като химичен 
елемент. Тази теория за субстанци-
ята във въздуха, подпомагащо горе-
нето довела до опровергаването на 
теорията на Аристотел за огъня като 
отделен елемент. Малко е трудно да 
се повярва днес, но някога било така 
– хората мислели, че огънят си е нещо 
съвсем отделно от другите неща и не 
е следствие от други процеси. Освен 
това Хук провел серия експерименти 
и показал, че въздухът оказва съпро-
тивление на телата, преминаващи 
през него – нещо което било доста ва-
жно за тогавашните часовници (нали 
помните, че те били с махала, а един 
от първите джобни часовници с пру-
жини бил направен и демонстриран 
пред Кралското общество от Хук).  Хук 
изобретил и устройство за измерване 
на силата на падащите тела, което не 
е чудно тъй като Хук имал значителен 
интерес към тежестта и гравитацията. 
На 14 декември 1664 г. в една лекция 
пред Кралското общество Хук казал, 
че подобно на магнитното поле, кое-
то е променливо в различни точки на 
Земята и гравитацията може да е про-
менлива. Ако не друго, то интуицията 
на Хук била превъзходна (да напом-
ним, че по това време Нютан бил само 
на 22 години и бил далеч от по-късни-
те си постижения в областта на грави-
тацията). През същата 1664 г члено-
вете на Кралското общество поискали 
от Хук да направи  експерименти с па-
дащи тела, което той и направил, като 
пускал тела от камбанарията на една 
висока лондонска църква и намирай-
ки се на различни височини на тази 

Фигура 5. Третото издание на 
“Принципите на Нютон” от 1726 
г. (една година преди смъртта на 
Нютон и 23 години след смъртта на 
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камбанария, правил експерименти 
дали периодът на колебанията на ма-
хало зависи от височината на махало-
то над земната повърхност. Като ас-
троном Хук се интересувал доста дали 
гравитацията си изменя с промяната 
на разстоянието между привличащи-
те се тела. Той дори има догадки как-
ва е това изменение (и самият Нютон 
отбелязва в „Принципите“, че Хук и 
други са говорили за зависимостта на 
гравитационната сила от обратния 
квадрат на разстоянието между тела-
та по отношение на планетите в Слън-
чевата система). Основният интерес 
на Хук тук бил да обясни  в детайли 
движението на Луната около Земята. 
 Много интересно било предло-
жението на Хук, че земетресенията 
имат отношение към появата на пла-
нините и че вследствие на земетресе-
ния на повърхността на земята могат 
да се появят фосили на изчезнали ви-
дове. Хук предположил, че и наличие-
то на златни жили може да е свързано 
със земетресенията. Доста интерес-
ни са експериментите на Хук от 1677 
– 1678 върху налягането на въздуха. 
Хук казал в един разговор, че знание-
то за свойствата на въздуха е по-ва-
жно за човечеството от цялото оста-
нало знание на света. Експериментите 
показали, че атмосферното налягане 
наистина зависи от височината. По-
край това Хук се заинтересувал и как-
во става с дълбините на океана и как 
потъват тежките тела. В същата 1678 
г. Хук публикувал серия от лекции, в 
които официално формулирал закона 
на еластичността, известен днес като 
закон на Хук. 
В 1680 г. астрономите в Европа наблю-
давали ярка комета. Наблюдавали я и 

Хук и Нютон. Врен, който по това вре-
ме бил президент на Кралското обще-
ство смятал, че движението на тази 
комета потвърждава теорията му, че 
кометите се движат по права линия, 
а не съгласно законите на Кеплер. Хук 
обаче бил точно на противоположно-
то мнение и дори отбелязал в една от 
лекциите си, че тази комета е същата, 
която била наблюдавана и през 1618 
г!!!! Това изказване останало незабе-
лязано за разлика от предсказанието 
на Халей за кометата от 1682 г., кое-
то щяло да наложи окончателно тео-
рията на Нютон за гравитацията. Но 
както виждате драги читатели, Хук се 
приближил доста плътно до тази тео-
рия, но все пак нямал математическия 
гений на Нютон за да разработи ця-
лостна теория. А може и да го е имал, 
но да е нямал време – опитайте да 
подготвяте по един експеримент сед-
мично в продължение на 30-40 годи-
ни и ще разберете за какво става дума. 

Фигура 6. Едмънд Халей, клерк 
(платен секретар) на Лондонското 
кралско общество, приятел на Нютон 
и първокласен астроном.
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Във всеки случай Хук и Нютон, силни 
характери и остри камъни, се избяг-
вали един друг. Нютон щял да остане 
в Кеймбридж до 1696 г. и дори след 
като станал член на Парламента и се 
прехвърлил в Лондон, той избягвал 
да ходи на заседанията на Кралското 
общество, знаейки, че там ще срещне 
Хук, с когото имали големи спорове в 
областта на гравитацията и оптиката.

Споровете на Хук с Нютон
Първият сблъсък между Хук и Нютон 
бил в областта на оптиката и започнал 
през 1671 г. По това време Хук вече бил 
признат лидер в областта на оптиката 
сред членовете на Кралското обще-
ство, а Нютон нямал и 30 години. Ню-
тон изпратил писмо да секретаря на 
Кралското общество Хенри Олденбург 
и това писмо било прочетено на за-
седанието от 8 февруари 1671 г. Това 
писмо излагало идеите на Нютон, че 
светлината е хетерогенна и се със-
тои от лъчи с различно пречупвани и 
че след като един цвят бъде отделен 
от останалите чрез пречупване, след-
ващото пречупване на светлинните 
лъчи, свързано с този цвят, не води 
до по-нататъшна промяна на цвета. 
Хук смятал, че разделянето на бялата 
светлина на цветни лъчи при преми-
наване през призма било свързано не 
с фундаменталните свойства на свет-
лината, а с влиянието на призмата 
върху светлината и че подходящо по-
ставена на пътя на светлина с отделен 
цвят призма щяло да възстанови бе-
лия цвят на светлината. Тази теория в 
детайли била изложена в „Микрогра-
фията“ на Хук и била опровергана от 
Нютон. Това разбира се, нямало как да 
остави безразличен уважавания член 

на Кралското общество и опитен екс-
периментатор Хук. Някакъв си младок 
оборил теорията му. Проблемът бил, 
че този младок не бил някакъв си. Та 
Хук отговорил, че той не е убеден от 
корпускулярната теория на Нютон за 
светлината и продължава да смята, че 
светлината е вълна (несъмнено Хук 
също е бил голям учен и е имал нюх, 
че някои процеси, свързани със свет-
лината не са съвсем корпусукулярни). 
Хук писал, че бялата светлина не е 
нищо друго освен пулсация, разпрос-
траняваща се в хомогенна, изотропна 
и прозрачна среда, а цветът не е нищо 
друго, а резултат от смущение на тази 
пулсация. Нютон ядосано отвърнал, 
че твърденията на Хук никак не са го 
убедили, че теорията му за светлината 
е грешна. Хук си останал на мнението, 
че светлината има вълнов характер, а 
Нютон си останал на мнението за кор-
пускулярния характер на светлината. 
И макар Нютон да успял да се наложи 
за две десетилетия след смъртта на 
Хук (чрез книгата си „Оптика“ от 1704 
г., което е след 1703 г. както забеляз-
вате) след неговата собствена смърт 
това, което господствало в продъл-
жение на около 200 години била въл-
новата теория на светлината. Хук бил 
привързан към вибрационната тео-
рия за светлината и наричал корпуску-
лите на Нютон „хипотеза“. Нютон бил 
доста ядосан от тази работа (както за-
белязвате драги читатели, разказваме 
ви някои неща, които няма да срещне-
те по учебниците. И в ония времена 
е имало диспути и в ония времена е 
имало голямо его, а образите никак не 
са били идеилизирани, както е в учеб-
ниците. И защото не са идеализирани, 
са много по-интересни). Нютон се на-
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ложил, а Хук за доста време потънал 
в забрава, защото се наложила кон-
цепцията за фундаменталната мате-
матизация на природата на основата 
на екперименти, следвана от Нютон, 
а не описателно-експерименталния 
подход на бейкънианците, към които 
принадлежал и Хук. Нютон описвал 
природните явления чрез последо-
вателни апроксимации от по-голяма 
идеализация към по-малка идеали-
зация, свързана с по-сложни модели. 
Нютон много обичал да преминава от 
дискретно описание към непрекъс-
нато описание и това е нормално за 
един от създателите на диференциал-
ното и интегралното смятане. Хук бил 
блестящ експериментатор с много 
интуиция, но нямало какво да сложи 
насреща на математическите методи, 
използвани от Нютон.
 Следващият голям спор меж-
ду Хук и Нютон бил за гравитацията. 
Всичко започнало така. На 16-ти или 
на 23-ти януари 1684 г. след заседание-
то на управителния съвет на Кралско-
то общество  Халей се срещнал с Хук 
и Врен за да обсъди с тях движението 
на планетите в полето на централ-
но тяло, чиято сила на привличане се 
променя обратно пропорционално на 
квадрата на разстоянието до привли-
чаната планета. Халей казал, че опити-
те му да опише движението на плане-
тата пропаднали. Хук му казал, че вече 
е решил тази задача. Врен, който бил 
също заинтересован, помолил Хук да 
му разкаже за решението през следва-
щите два месеца. Хук обаче бил зает с 
какво ли не и както винаги, не спазил 
срока (интересен е въпросът дали е 
имал наистина решение или не). То-
гава Халей отишъл в Кеймбридж при 

Нютон за да потърси помощ оттам. 
Това станало през август 1684 г. Ню-
тон веднага отговорил, че търсената 
орбита ще бъде елиптична и обещал 
в най-кратък срок да представи дока-
зателство за това, което и направил 
през ноември 1684 г. Халей прочел на-
писаното от Нютон на заседанието на 
Кралското общество на 10 декември 
1684 г.  И тъй се почнал един процес, 
който довел до публикуване на прочу-
тата книга на Нютон „Математически 
принципи на естествената филосо-
фия“ и до предсказването на връща-
нето на кометата от 1682 г., която днес 
е известна като Халеевата комета. Тъй 
Нютон отново надбягал Хук, който 
имал многогодишни изследвания по 
въпроса и още от 1674 г. бил убеден, 
че гравитацията е универсално свой-
ство на всички тела и че тя е насочена 
към центъра на притеглящото тяло. 
Що се отнася до силата на гравитаци-
ята, Хук бил доста отдавна убеден, че 
тя е обратно пропорционална на ква-
драта на разстоянието между привли-
чащите се тела. Интересното е, че Хук 
и Нютон доста обсъждали идеята за 
гравитацията в писмата, които те си 
разменяли когато Хук Бил секретар на 
Кралското общество.

Още за научните занимания и от-
критията на Хук
В първата част на нашия разказ за 
Хук описахме някои от научните му 
занимания и открития. Нека сега до-
пълним този списък, за да получи чи-
тателят по-добра представа за мно-
гостранния научен талант на Робърт 
Хук.  През 50-те години на 17-ти век 
(т.е. още по времето на ранните си го-
дини) Хук се заинтересува от актуал-
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ния тогава проблем за определяне на 
географската ширина, свързана с по-
зицията на кораб в морето. Задачата 
не била тривиална, тъй като за реша-
ването и се изисквали точни часовни-
ци, а по онова време часовниците били 
с махара и представете си какво става-
ло с такъв часовник в клатушкащ се в 
бурно море кораб при лошо време. Та 
Хук допринесъл за решаването на този 
проблем с допълнителен механизъм в 
механичния часовник, наречен spring-
controlled escapement – фиг. 7.

Едно важно откритие на Робърт Бойл 
е свързано с Хук. Докато е асистент на 
Бойл, Хук конструира различни въз-
душни помпи за Бойл. С тези помпи 
Бойл провежда множество експери-
менти и извежда едно съотношение 
между налягането и обема на газове-
те, известно днес като закон на Бойл. 
 Както споменахме в предишния 
разказ, първата бележка за научните 
постижения на Хук е от 10 април 1661 
г. във връзка с дебат относно капиляр-
ните явления, който ще му донесе го-
лямо уважение от страна на членовете 
на Кралското общество и ще спомогне 
за назначаването му като куратор на 
експериментите на обществото. На 24 
ноември 1664 г. в Кралското общество 
е одобрен капиталният труд на Хук - 
„Микрография“ - та – фиг. 2, който ще 
бъде отпечатан една година след това. 
Там Хук използва забележителният си 
талант на илюстратор (Хук наистина 
рисувал много добре) за да илюстри-
ра това, което наблюдава през увели-
чителните стъкла (на микроскопите и 
телескопите, които Хук изработвал).
Хук, както и Нютон и други англий-
ски учени, трябва да напусне Лондон, 
за да се спаси от чумната епидемия 
от 1664-1665 г.  През 1666 г. Кралско-
то общество вече било почти възста-
новило ритъма си на работа отпреди 
чумната епидемия, когато избухнал 
големият лондонски пожар, който за 
4 дни унищожил 80% от лондонско-
то сити. Интересното е, че пожарът 
спрял току пред сградата на Грешъм 
колидж, където се провеждали засе-
данията на Кралското общество и  по-
ради това само едно заседание на об-
ществото не било проведено заради 
пожара. Друго, което е интересно да 

Фигура.7. Механичен часовник 
със spring-controlled escapement 
изобретен от Хук.

Фигура .8. Бойл (от лявата страна), 
Хук и въздушната помпа, направена 
за Бойл от Хук. 
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се отбележи е, че първоначално Хук 
бил назначен за куратор на експери-
ментите на Кралското общество на 
срочен трудов договор, както се каз-
ва днес и трябвало да изпълнява това 
си задължение не повече от 2 години. 
Хук се справял така добре, че престоял 
на длъжността повече от 20 години, а 
и след това с удоволствие демонстри-
рал това или онова пред членовете на 
кралското общество. Особено в първо-
то десетилетие на съществуването на 
кралското общество експериментите 
на Хук били жизненоважни за съхра-
няването на обществото – то би изпи-
тало бърз колапс без обединителната 
роля, която играели след членовете 
му експериментите на Хук и тяхното 
обсъждане. 
 Хук е сложна личност. Сприха-
востта в последните години от живота 

му е следствие от лошото му здраво-
словно състояние, от лошия му късмет 
и от това, че той остава в сянката на 
Нютон и от това, че той нямал способ-
ността да завършва разработката на 
идеите си и да ги довежда до публи-
кация. Причината за това бил интен-
зивният и пълен със събития живот 
на Хук, който ежедневно работил по 
архитектурни проекти, разправяйки 
се с търговци и строители, говорейки 
с членовете на Кралското общество и 
движейки делата на Обществото, оби-
каляйки любимите си кафенета и в 
по-рядка степен – кръчми. Хук нямал 
навика да пише писма, пък и нямало 
нужда – той виждал ежедневно хора-
та, с които трябвало да обсъжда това 
или онова. Единственият учен, с кого-
то Хук имал редовна кореспонденция 
с писма, бил Робърт Бойл и почти та-
кава с Едмънд Халей. Дори и заемайки 
длъжността секретар на Лондонското 
кралско общество от 1677 до 1682 г. 
кореспонденцията му не била голяма. 
Хук бил в Лондон, а не като Нютон – в 
Кеймбридж и като Бойл – в Оксфорд, 
за които писмената кореспонденция 
била жизненоважна. 
 Хук не се оженил и бил професор 
в Грeшъм колидж в продължение на 
40 години. Но обичал жените и имал 
многобройни връзки особено с жени-
те, занимаващи се с домакинството му.  
В последните 15 години от живота на 
Хук здравето му постепенно се влоша-
вало. В последното десетилетие на 17-
ти век той бил вече сериозно болен от 
диабет.  Хук продължавал да посещава 
срещите на Кралското общество, къ-
дето го почитали като уважаван стар 
държавник, който разредил срещите 
с приятелите си. Например с Врен те 

Фигура.9. Робърт Бойл – един от 
основателите на лондонското кралско 
общество и един от създателите на 
съвременната химия. Зад завесата – 
въздушната помпа, с която е открит 
законът на Бойл (изработена от 
Робърт Хук).



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

54

се виждали веднъж седмично, което 
контрастирало силно с ежедневните 
им срещи през предишните десетиле-
тия. Хук посещавал честичко кафене-
то на Джонатан, където често се съби-
рали и си бъбрели старите членове на 
Кралското общество. Диспутите меж-
ду Хук и Нютон за оптиката и гравита-
цията и обвиненията на Хук, че Нютон 
плагиатствал собствените му идеи не-
съмнено доста засягали Нютон и той 
доста малко споменава постижения-
та на Хук в планетарната динамика в 
„Принципите“. Стига се дотам, че ко-
гато единият присъства на заседани-
ята на Кралското общество, другият 
отсъства. В Кралското общество често 
се говорело, че Нютон не е споменал 
заслугите на Хук за теорията на грави-
тацията в своята книга. Хук почти не-
прекъснато бил избиран в Управител-
ния съвет на Кралското общество, но 
не изоставил заниманията си с архи-
тектура и постепенно с напредването 
на възрастта му, интелектуалното ли-

дерство в Кралското общество започ-
нало да преминава от Хук към Халей, 
което усилвало позициите на нютони-
анците. 
 Хук починал през 1703 г. В каби-
нета му в Грешъм колидж намерили 
ковчеже с пари и злато на стойност 8 
000 фунта (доста пари за онова вре-
ме). Приживе Хук говорел, че искал да 
дари имуществото си на Кралското об-
щество, но завещания не било намере-
но (явно Хук се е надявал да поживее 
още). В Уестминстърското абатсктво 
била поставена възпоменателно пло-
ча на пода и посетителят може да я 
види и днес. 

Няколко заключителни думи
 От плеядата учени, осъществи-
ли научната революция през 17-ти 
век днес повечето хора се сещат за 
Нютон. Хук остава един от онези, чии-
то принос е съществен и са били дос-
та известни за времето си но са били 
почти забравени. Днес обаче, когато 
историята на науката се обръща към 
онези времена в английската наука и 
към създаването на Кралското обще-
ство, образът на Хук отново се появя-
ва и започва да заема мястото, което 
му се полага. Самият Хук отбелязва, 
че за дългата си научна кариера е на-
правил 500 изобретения и открития. 
Несъмнено работите на Хук по оп-
тика и гравитация са въздействали 
върху Нютон, колкото и последният 
да отказва да признава тази заслуга 
на яростния си опонент. Нютон обяс-
нява явлението, известно днес като 
Нютонови пръстени, но той не е от-
кривател на това явление, а е научил 
за него от „Микрография“-та на Хук. 
Хук е този, който първи предполага, 

Фигура.10. Възпоменателната плоча 
за Хук във Устминстърското абатство.
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че силата на гравитацията е обратно 
пропорционална на квадрата на раз-
стоянието между телата. Нютон обаче 
формулира математически закона за 
гравитацията и успешно го прилага, 
за да опише движението на небесни-
те тела. Нютон се налага над Хук със 
своите математически способности и 
със способността да се концентрира 
върху решаването на даден проблем, 
което за Хук е било трудно възможно 
поради многобройните му задълже-
ния. Хук имал големи приятели и го-
леми врагове. Не може да се каже, че 
Хук като много други е светил с отра-
зена светлина, идваща от Нютон. Хук 
е човекът-шило, който непрекъснато 
е заставял Нютон да представя една 
след друга теории и днес заслугите 
му за производителността и научните 
успехи на Нютон едва ли могат да се 
оспорят. Защото в спора се ражда ис-
тината, а някога един се е осмелявал 
да спори яростно с Нютон и това е бил 
Робърт Хук. Не случайно след смъртта 
на Хук производителността на Нютон 
пада рязко. Има няколко фактора за 
това и един от тях е, че го няма вече 
големият научен противник, който  
кара Нютон да твори активно и с го-
ляма скорост.
 Нека завършим разказа за Хук с 
въпроса – какво можем да се поучим 
от функционирането на Лондонското 
кралско общество?  Поуките са следни-
те. Най-напред по време на заседани-
ята на обществото се поставят важни 
за държавата и науката въпроси и за-
дачи и членовете на обществото впря-
гат енергията си в решаването им.  По 
този начин Кралското общество е по-
лезно за държавата, а и осъществява 
контакт с нея за подпомагане на функ-

ционирането й. Тази характерна осо-
беност на Лондонското кралско об-
щество лесно и с малко желание може 
да бъде привнесена в България. Ако 
нищо не се направи, то членовете на 
всяко едно общество могат да останат 
в състояние на съвкупност от субекти, 
не взаимодействащи между себе си по 
отношение на науката. Втората степен 
на организация е членовете да бъдат 
организирани и все пак да провеждат 
заседания, нямащи много отношение 
към науката. Третата степен е члено-
вете да провеждат заседания, имащи 
отношение към науката, на които да 
се обсъждат какво става с науката по 
света и евентуално – собствените по-
стижения на членовете. Четвъртата 
степен на организация е на заседани-
ята да се селектират важни проблеми 
за науката и държавата, които да бъ-
дат обсъждани от членовете. Петата 
степен на организация и гореспоме-
натите проблеми не само да бъдат 
обсъждани, но и да се предприемат 
стъпки по решаването им, а решено-
то да бъде прилагано в практиката за 
подобряване на функционирането на 
обществото и държавата. Една такава, 
пета степен на организация може да 
се осъществи в БАН, която е най-близ-
ко по структура и функции у нас като 
до Лондонското кралско общество, 
така и до институтите на Макс-Планк 
обществото за развитие на науката в 
Германия.  Така БАН ще се утвърди до-
пълнително в българското общество 
и като допълнителен резултат прак-
тически ще спомогне за захвърляне-
то на бунището на изключително не-
доносените мисли и концепцийки що 
е наука и как трябва да се прави тя у 
нас. Следващата поука от историята 
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и дейността на Лондонското кралско 
общество е, че науката и организация-
та и там е в ръцете на силни учени и 
същевременно отлични администра-
тори – помислете си само за Робърт 
Бойл, Робърт Хук и Исак Нютон. Те са 
имали истински научни достижения 
и не са били фалшификати, гледащи 
с апаратни хватки и изкилифирчени 
концепции да „усвоят“ парите за нау-
ка. Така се поставят основите за бъде-
щи Нобелови награди (който изискат 
огромно и целенасочено финансиране 
на науката и култивиране на истин-
ски учени в продължение на много 
десетилетия). У нас няма такова нещо 
– истинските български учени са сма-
зани, в ход е поредната фалшива кон-
цепция – то какво ли не беше – учени-
те бяха феодални старци, да се махат 
от държавата като не им отърва, то не 
бяха постни пици, груби обиди, ама 
били нереформирани, ама трябвало 
само приложна наука да се прави, абе 
то бизнеса е по-добре да прави наука-
та, ама апаратури да накупим, ама уче-
ни от чужбина на огромни заплати да 
внасяме, ама какви ли не още измиш-
льотини, само и само да се отклонят 
парите от истинските учени в държа-
вата и те да бъдат унищожени, че да не 
пречат на „усвояването“. Първият ав-
тор на тази статия ви казва едно към 
едно – помнете ми думата, ще дойде 
2020 г. и ще бъде констатиран по-
редния голям провал. И 2025 година 
ще дойде и пак ще бъде констатиран 
следващият пореден голям провал. 
Няма да имате никаква наука със зле 
платени национални учени. Каквото 
искате правете, вийте, квичете, заоби-
каляйте този факт, издигайте назом-
бени с неолиберализъм апаратчици 

на върхови позиции в управлението 
на науката – нищо няма да промени-
те, докато не предложите атрактивно 
заплащане на истинските учени и то 
на тези, които са в България (а не да 
ги търсите там, откъдето те няма да се 
върнат). Защото за да има резултати 
някой трябва да прави истински тео-
рии, някой трябва да прави истински 
измервания и някой трябва истин-
ски да учи младите. Има закони, по 
които се развиват научните системи 
и вие управленци, ги нарушавате. От 
сума години развивате концепцията 
за „центрове“ за какво ли не и Бълга-
рия все е на последно място по пости-
жения в Европейския съюз. Не ви ли 
дойде най-накрая до акъла, че така не 
се прави – колко центъра за върхови 
постижения и колко технопарка има 
в Лондонското кралско общество или 
при Макс-Планк институтите? Друг е 
пътят към успеха. Хайде опровергайте 
ме – карайте с досегашните си концеп-
ции, пък нека Нобеловите награди да 
завалят и аз ще замлъкна завинаги. 
То концентрационно-дисперсионният 
ефект в науката работи когато има не 
само концентрация, ами и дисперсия, 
но как да обясниш това на някой който 
си мисли, че е безкрайно велик и зна-
ния за динамиката на научното раз-
витие не му трябват. И когато дойде 
поредния провал, който вече няма да 
може да маскирате като „крупна побе-
да“, тогава ще кажете – ама как никой 
не ни каза. Не е вярно – ще ви отвър-
нат потомците – имаше един дето ви 
каза, ама вие бяхте толкова „велики“, 
че нищо не чухте. А моята задача с ве-
рните ми съавтори е да покажа как са 
били формирани с търпение и много 
пари водещите научни системи, чиито 
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представители сега получават Нобе-
ловите награди. Получават ги, защото 
стоят върху планини от финансиране 
и планини от постижения, резултат 
от стотици години правилна полити-
ка. Какви стотици години, бе Витанов 
– ще замърморят някои. Ами, драги 
читатели, ще ви  отведем назад във 
времето към Исак Нютон и неговите 
научни открития и административни 
дейности, за да ви покажем как е била 
утвърждавана науката в Британската 
империя от поколението, което идва 
след поколението на основателите на 
Лондонското кралско общество, най-

яркият научен представител на кое-
то е Робърт Хук.  Колко ли години са 
това? Май 300 и повече. Ето с толкова 
години правилна политика се прави 
истинска наука. Пък което българ-
ско „величие“ си мисли, че има мно-
го цитати и който нашенски научен 
„администратор“ си мисли, че върши 
велики дела за развитието на българ-
ската наука, ако посмее, да застане до 
Исак Нютон. Всички сме като мравки в 
сравнение с него. Затова трябва добре 
да се учим от делата му. За които и ще 
ви разкажем в следващата хроника.     

http://url.nauka.bg/99
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Представяме ви Иван Ба-
чев - любител фотограф 
с интереси в изкуства-
та, науките и природата. 
Разглежда с любопитство 

формите в скрития за простото око 
миниатюрен свят, под микроскоп. За-
нимава се с Interaction Design и свири 
на контрабас, китара, уд и виола да 
гамба!

ГАЛЕРИЯ 

Микрофотографии на 
Иван Бачев 

Снимки: Иван Бачев

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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Кристали от ефервесцентна таблетка Алка Зелцер, разтворена в йод

Отливка от листо
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им и изглеждат като фин прашец
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• 25 години качествено обслужване 
• безплатна доставка над 75 лева 
• квалифициран персонал 
• дискретност и сигурност

http://apteka-m33.com/
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Експерти по здравословно-
то хранене заключават, че 
всичко, от което се нужда-
ем, обикновено се съдържа в 

една рутинна диета. Представите-
ли на индустриите, подкрепени от 
една изключителна история, твър-
дят, че храната не съдържа доста-
тъчно и имаме нужда от добавки. 
За щастие, много удивителни из-
следвания вече са разрешили този 
спор.

На 10-ти октомври 2011 учени от 
университета в Минесота откриват, 
че жени, които взимат мултивитами-
ни като хранителни добавки, умират 
по-бързо от тези, които не приемат 
такива добавки. Два дни по-късно, 
изследователи от Клийвланд Клиник 

откриват, че мъже, които приемат ви-
тамин Е, са в повишен риск от рак на 
простатата. „Тежка седмица е за вита-
мините” - казва Кари Ган от ЕйБиСи 
Нюз.

Медицина

Митът за витамините: 
Защо мислим, че 
имаме нужда от 
хранителни добавки

Превод: Боряна Ильова (www.theatlantic.com)

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

 

С Т Р.

64

Тези открития не са нови. Седем пре-
дишни изследвания вече са показали, 
че приемът на витамини увеличава 
риска от рак и сърдечни заболявания 
и съкращава живота. Въпреки това, 
през 2012 година повече от половина-
та американци приемат някакъв вид 
хранителни добавки. Това, което мал-
ко хора осъзнават, обаче, е, че началото 
на манията по витамините може да се 
проследи до един човек. Човек, който 
е толкова невероятно прав, че получа-
ва две Нобелови награди и също тол-
кова невероятно объркан, че е смятан 
за най-големият шарлатанин в света.
През 1931 година, Лайнъс Полинг 
публикува доклад на тема „Природа-
та на химичната връзка” в Журнала 
на американско-
то химично об-
щество (Journal 
of the American 
Chemical Society). 
Преди публику-
ването му, хими-
ците знаят за съществуването на два 
вида химична връзка – йонна, при коя-
то един атом отдава електрон на друг 
атом; и ковалентна, при която атоми-
те споделят общи електронни двойки. 
Според Полинг, връзките всъщност не 
са така прости – споделянето на елек-
трони в действителност е някъде по 
средата между йонна и ковалентна 
връзка. Идеята е новаторска и обвърз-
ва квантовата физика и химията. Кон-
цепцията е толкова революционна, 
че когато редакторът на журнала по-
лучава ръкописа, не успява да намери 
достатъчно квалифициран човек да го 
прегледа. Когато Алберт Айнщайн бил 
попитан какво мисли за работата на 
Полинг, той свил рамене и казал: „Това 

е твърде сложно за мен”. 
За този доклад Полинг получава на-
градата Лангмюр за най-отличителен 
млад химик в Съединените американ-
ски щати, става най-младият човек 
избран в Националната академия на 
науките (National Academy of Sciences), 
става професор в Калифорнийския 
технологичен институт (Caltech) и пе-
чели Нобелова награда по химия. То-
гава той е на 30 години.
През 1949, Полинг публикува доклад 
в Science, наименуван „Сърповидно-
клетъчната анемия като молекулярно 
заболяване.” По това време учените 
са наясно, че хемоглобинът (протеин-
ът в кръвта, който пренася кислород) 
кристализира във вените на хората 

със сърповидно-
клетъчна ане-
мия, причиня-
вайки болки в 
ставите, тромби 
(съсиреци в кръ-
воносната систе-

ма), и смърт. Но не знаят причината за 
това. Полинг е първият човек, който 
доказва, че сърповидният хемоглобин 
има различен електронен заряд – при-
знак, който драстично променя реак-
цията на хемоглобина към кислорода. 
Тези открития дават началото на мо-
лекулярната биология. 
През 1951 Полинг публикува доклада 
„Структурата на протеините” в Бюле-
тина на Националната академия на 
науките (Prоceedings of the National 
Academy of Sciences). Учените знаят, 
че протеините са формирани от серия 
аминокиселини. Според Полинг, оба-
че, протеините имат и второстепенна 
структура, определена според нагъва-
нията на протеините. Той нарича една 

Когато Алберт Айнщайн бил по-
питан какво мисли за работата 
на Полинг, той свил рамене и ка-
зал: „Това е твърде сложно за мен”.
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от структурите алфа-спирала – по-
късно тя е използвана от Джеймс Уот-
сън и Франсис 
Крик за да обяс-
нят структурата 
на ДНК.
През 1961 го-
дина, Полинг събира кръв от горили, 
шимпанзета и други маймуни от зо-
опарка в Сан Диего. Той иска да про-
вери дали мутациите на хемоглобина 
могат да се използват като вид еволю-
ционен часовник. Полинг показва, че 
хората са се отделили еволюционно 
от горилите преди около 11 милиона 
години, много по-рано отколкото уче-
ните дотогава са предполагали. Негов 
колега по-късно отбелязва следното: 
„С един удар [Полинг] обедини пале-
онтологията, еволюционната биоло-
гия и молекулярната биология”.
Постиженията на Полинг не се свеждат 
само до науката. В началото на 50-те, и 
през следващите 40 години, той е най-
широко признатият активист за мир 
в света. По време на Втората световна 
война, Полинг се противопоставя на 
интернирането в лагери на америка-
нци с японски произход, отказва пред-
ложението на Робърт Опенхаймер да 
работи върху проекта „Манхатън”, оп-
ълчва се на сенатор Джоузеф Макар-
ти като отказва да положи клетва за 
вярност, застава срещу разпространя-
ването на ядрени оръжия, публично 
дебатира с поддръжници на ядрените 
оръжия като Едуард Телър, кара пра-
вителството да признае, че ядрените 
експлозии могат да увредят човешки-
те гени, убеждава други Нобелови ла-
уреати да се противопоставят на вой-
ната във Виетнам, и пише бестселъра 
“Без повече война!” (No More War!). 

Усилията на Полинг водят до Догово-
ра за забрана на опити с ядрено оръ-

жие. През 1962 
година, Полинг 
печели Нобелова 
награда за мир 
и става първият 

човек, който печели две Нобелови на-
гради.
В допълнение на позицията му в На-
ционалната академия на науките, две-
те му Нобелови награди, Национални-
ят му медал по наука и медалът му за 
заслуги (връчен от президента на Съе-
динените щати), Полинг става Доктор 
хонорис кауза на Кеймбриджкия уни-
верситет, Лондонския университет и 
Парижкия университет. През 1961 го-
дина се появява на корицата на списа-
ние Тайм в броя за Мъж на годината, 
приветстван като един от най-вели-
ките учени живели някога.
Но всичките усилия, труд и мислене, 
които правят Лайнъс Полинг легенда, 
изчезват. По думите на негов колега, 
неговото „падение е по размерите на 
една класическа трагедия”.

Повратната точка идва през март 
1966, когато Полинг е на 65 години. 
Той току-що е получил медала Карл 
Нюберг. „По време на лекция в Ню 
Йорк” - спомня си Полинг, „аз споме-
нах колко приятно ми става, когато 
чета за откритията на учени в изслед-
ванията им за естеството на света и 

Поне 15 изследвания вече показват, 
че витамин С не лекува простудата.

“Той ми писа, че ако следвам препо-
ръката му и вземам по 3 000 мили-
грама витамин С дневно, ще живея 
не само 25 години по-дълго, а дори 
повече”.
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заявих, че ми се иска да живея още 
25 години, за да удължа това мое удо-
волствие. На връщане от Калифорния 
получих писмо от един биохимик, Ър-
вин Стоун, който беше присъствал на 
лекцията. Той ми писа, че ако следвам 
препоръката му и вземам по 3 000 ми-
лиграма витамин С дневно, ще живея 
не само 25 години по-дълго, а дори 
повече.” Стоун, който се обръща към 
себе си като доктор Стоун, е учил хи-
мия 2 години в колежа. По-късно, той 
получава почетна степен от Колежа 
по хиропрактика в Лос Анджелис и 
„докторантура” от университета Дон-
сбах - неакредитиран университет за 
дистанционно обучение в Южна Кали-
форния.
Полинг следва съвета на Стоун. „Запо-
чнах да се чувствам по-свеж и здрав,” 
казва Полинг. „По-специално, тежките 
простуди, от които страдах няколко 
пъти годишно, повече не се появява-
ха. След няколко години, увеличих 
приема на витамин С първо 10 пъти, 
а след това 20 пъти, и дори 300 пъти 
над нормата: пиех по 18 000 милигра-
ма на ден.” 
От този ден нататък, хората ще свърз-
ват Лайнъс Полинг само с едно нещо 
– витамин С.
През 1970 година, Полинг публикува 
книгата „Витамин С и обикновената 
настинка”, с която призовава хората да 

приемат по 3 000 милиграма витамин 
С на ден (около 50 пъти над препоръ-
чителния дневен прием). Полинг смя-
та, че обикновената настинка скоро 
ще остане в историята. „Ще са нужни 
десетки години, за да се изкорени на-
пълно обикновената настинка”, пише 
той, „но аз смятам, че тя може да бъде 
изцяло под контрол в Щатите и в ня-
кои други държави в рамките на ня-
колко години. Нямам търпение да ста-
на свидетел на тази крачка към един 
по-добър свят.” Книгата на Полинг 
мигновено се превръща в бестселър. 
Версии с меки корици са принтирани 
през 1971 и 1973, а допълнено изда-
ние, озаглавено „Витамин С, обикно-
вената настинка и грипът”, публику-
вано три години по-късно, обещава да 
предотврати предречената епидемия 
от свински грип. Продажбите на ви-
тамин С се удвояват, утрояват и умно-
жават по четири. Аптеките не могат 
да смогнат на търсенето. В средата на 
70-те, 50 милиона американци вече 
следват съвета на Полинг. Произво-
дителите на витамини наричат това 
„ефектът Лайнъс Полинг”.  
Учените, обаче, не са толкова енту-
сиазирани. На 14-ти декември 1942, 
около 30 години преди Полинг да 
публикува първата си книга, Доналд 
Коуан, Харолд Дийл и Ейб Бейкър от 
Университета в Минесота публикуват 
статия в Журнала на американската 
медицинска асоциация, озаглавена 
„Витамини за превенция на простуд-
ни заболявания”. Авторите стигат до 
заключението, че „при условията на 
това контролирано изследване, при 
което бяха излекувани 980 простуд-
ни заболявания… няма индикации, че 
витамин С сам по себе си, антихиста-
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миново лекарство само по себе си, или 
витамин С заедно с антихистамино-
во лекарство, имат значителен ефект 
върху продължителността и сериоз-
ността на инфек-
циите на горните 
дихателни пъти-
ща”.
И з с л е д в а н и я -
та продължават. 
След изявленията 
на Полинг, изсле-
дователи от университета в Мерил-
енд дават 3 000 милиграма витамин 
С на 11 доброволци и захарно хапче 
(плацебо) на 10 други, всеки ден в про-
дължение на три седмици. След това 
те заразяват доброволците с обикно-
вена настинка. Всички развиват симп-
томи с идентична продължителност. 
В университета в Торонто изследова-
тели дават витамин С или плацебо на 
3 500 доброволци. Отново, витамин С 
не успява да предотврати настинки-
те, дори и при доброволците, приема-
ли по 2 000 милиграма на ден. През 
2002, изследователи от Холандия да-
ват мултивитамини или плацебо на 
повече от 600 доброволци. Отново 
няма разлика. Най-малко 15 изследва-
ния показват, че витамин С не лекува 
обикновената настинка. В резултат 
на това, нито Агенцията за контрол 
на храните и лекарствата, Американ-
ската педиатрична академия, Аме-
риканската медицинска асоциация, 
Американската диетична асоциация, 
Центърът за човешко хранене към 
училището за публично здраве „Джон 
Хопкинс Блуумбърг”, нито Министер-
ството на здравеопазването и социал-
ната политика на САЩ препоръчват 
приема на витамин С като хранителна 

добавка за превенция или лекуване на 
настинки.
Въпреки че изследване след изслед-
ване сочат, че Полинг греши, той от-

казва да повярва 
и продължава да 
насърчава прие-
ма на витамин С 
в своите изказва-
ния, популярни 
статии и книги. В 
случаите, в които 

той се появява пред медиите с очевид-
ни симптоми на простудно заболява-
не, той твърди, че страда от алергии. 
Лайнъс Полинг качва летвата. Той 
твърди, че витамин С не само предпаз-
ва от настинки, но и лекува рак.
През 1971, Полинг получава писмо 
от Юан Камерън, шотландски хирург 
в малка болница в покрайнините на 
Глазгоу. Камерън пише, че пациенти-
те с ракови заболявания, на които са 
давани 10 грама витамин С всеки ден, 
се чувстват по-добре от тези, които не 
са получавали витамин С. Полинг е в 
екстаз. Той решава да публикува от-
критията на Камерън в Бюлетина на 
Националната академия на науките. 
Полинг вярва, че като член на акаде-
мията може да си позволи да публи-

В случаите, в които той се появява 
пред медиите с очевидни симптоми 
на простудно заболяване, той твър-
ди, че страда от алергии.
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кува статия, когато си поиска; освен 
това, само на три статии, предадени от 
членове на академията, е била отказа-
на публикация за повече от 50 годи-
ни. Въпреки това, статията на Полинг 
е отхвърлена, което допълнително 
опетнява репутацията му сред учени-
те. По-късно, статията е публикувана 
в „Онкология”, журнал за лекари, спе-
циализиращи в ракови заболявания. 
Когато изследователите проверяват 
данните, недостатъкът става очеви-
ден – болните от рак, които Камерън е 
„лекувал” с витамин С още в началото 
на терапията са били много по-добре, 
затова и резултатите им са по-добри. 
След тази случка, учените вече не взи-
мат на сериозно твърденията на По-
линг за витамините.

Но Лайнъс Полинг все пак има влияние 
над медиите. През 1971 година, той 
обявява, че витамин С води до 10% по-
нижение на смъртността в следствие 
на ракови заболявания. През 1977, 
той стига дори 
по-далеч. „Спо-
ред сегашната ми 
оценка, витамин 
С сам по себе си 
може да доведе до 
75% понижение 
на смъртността”, пише той. „А смърт-
ността може да се понижи дори още с 
допълнителни хранителни добавки”. 
Според Полинг, след като ракът оста-
не на заден план, американците ще 
живеят по-дълго и щастливо. „Про-
дължителността на живот ще е 100 
– 110 години”, казва Полинг, „и с вре-
мето максималната възраст може да 
достигне 150 години”.
Жертвите на ракови заболявания 

вече имат основание за надежда. В же-
ланието си да станат част от чудото на 
Полинг, те настояват пред лекарите си 
да приемат огромни дози витамин С. 
„В продължение на седем или осем го-
дини получавахме много запитвания 
от семейства, които искаха да прием-
ат високи дози витамин С”, спомня си 
Джон Мерис, ръководител на катедра 
онкологията и директор на Центъра 
за изследване на ракови заболявания 
при децата в детската болница на Фи-
ладелфия. „Имахме много проблеми 
с това. Понякога те казваха: ‘Докторе, 
Вие имате ли Нобелова награда?’”.
Заслепени, учените решават да тест-
ват теорията на Полинг. Чарлз Мертел 
от клиниката Майо, сравнява резулта-
тите на 150 пациенти с рак: полови-
ната от тях са приемали по 10 грама 
витамин С дневно, а останалите не са. 
Групата, която е била лекувана с ви-
тамин С не показва разлики в симпто-
мите или смъртността. Мертел заклю-
чава, че „[изследването] не успява да 

докаже терапев-
тичните свойства 
на високи дози 
витамин С”. По-
линг е бесен. Той 
пише гневно пис-
мо до Журнала 

по медицина в Ню Ингланд, където е 
публикувано изследването, твърдей-
ки, че Мертел греши. Разбира се, че ви-
тамин С не е подействало – Мертел е 
лекувал пациенти, които вече са били 
подложени на химиотерапия. Полинг 
твърди, че витамин С дава резултати 
само, ако пациентът не е получавал 
химиотерапия.
Засегнат, Мертел провежда второ про-
учване, но резултатите са същите. 

През 1971 той обявява, че витамин 
С води до 10% понижение на смърт-
ността в следствие на ракови забо-
лявания.
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Мертел заключа-
ва, че „сред паци-
ентите с измери-
ми показатели, 
нито един няма 
значително подо-
брение. Може да 
се обобщи, че терапия с високи дози 
витамин С не е ефективна срещу на-
преднали злокачествени заболява-
ния, независимо дали пациентът е бил 
подлаган на химиотерапия или не”. За 
повечето доктори, това е финалният 
аргумент. Но не и за Лайнъс Полинг. 
Той не допуска да му се противоречи. 
Камерън споделя, че „никога не [го е] 
виждал толкова разстроен. Той гледа 
на цялата ситуация като лична атака 
срещу почтеността си”. Полинг смята, 
че проучването на Мертел е случай на 
„измама и преднамерена изкривяване 
на истината”. Той дори се консултира 
с адвокати за да съди Мертел, но те го 
разубеждават.
Полинг, обаче, не е сложил край. След-

ващото му твър-
дение е, че вита-
мин С, приемано 
заедно с огромни 
дози витамин А 
(25 000 междуна-
родни единици), 

витамин Е (между 400 и 1 600 меж-
дународни единици), селен (основен 
елемент) и бета-каротен (съдържащ 
витамин А), може не само да предо-
тврати настинки и да лекува рак, но 
и да изцери практически всяка болест 
позната на човека. Полинг твърди, че 
витамините и хранителните добавки 
могат да лекуват сърдечни заболява-
ния, психични болести, пневмония, 
хепатит, полиомиелит, туберкулоза, 
дребна шарка, заушка, варицела, ме-
нингит, различни видове херпес, афти, 
брадавици, бръчки, алергии, астма, 
артрит, диабет, отделяне на ретината, 
удар, язви, шок, коремен тиф, тетанус, 
дизентерия, коклюш, проказа, сенна 
хрема, изгаряния, фрактури, рани, то-

плинен удар, височин-
на болест, радиацион-
но отравяне, глаукома, 
бъбречна недостатъч-
ност, инфлуенца, ин-
фекции на пикочните 
пътища, стрес, бяс, и 
ухапвания от змии. Ко-
гато вирусът на СПИН 
навлиза в Щатите през 
70-те години, Полинг 
твърди, че витамини-
те могат да лекуват и 
него. 
На 6-ти април 1992, 
корицата на списа-
ние Тайм, рамкира-
на с цветни хапчета и 

„Това, което трябва да се направи с 
[тези проучвания], е да ги игнори-
раме… Не виждаме някакво влия-
ние върху бизнеса ни“.
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капсули, гласи следното: „Истинската 
сила на витамините: Нови изследва-
ния показват, че те помагат в борбата 
срещу рака, сърдечните заболявания 
и въздействието на годините”. Стати-
ята, написана от Анастасия Туфексис, 
отразява необоснованите, вече отре-
чени качества, който Полинг отдава 
на чудото на мултивитамините. „Все 
повече и повече учени започват да 
се съмняват, че традиционните мне-
ния за витамините и минералите са 
твърде ограничени”, пише Туфексис. 
„Витамините, често в дози много над 
препоръчителните, защитават срещу 
редица болести от родилни дефекти 
и катаракта, до 
сърдечни забо-
лявания и рак. 
Дори още по-
провокативни 
са загатванията, 
че витамините 
могат да отло-
жат нормалния 
ход на време-
то и да забавят 
стареенето”. Ту-
фексис ентусиазирано подчертава, че 
„фармацевтичният гигант Hoffman-
La-Roche е дотолкова въвлечен в идея-
та за бета-каротен, че догодина плани-
ра да открие фабрика във Фрийпорт, 
Тексас, която ще произвежда по 350 
тона от хранителната добавка годиш-
но – достатъчно за да снабдява всеки 
възрастен американец с капсула от 6 
милиграма дневно”. 
Националната асоциация на храните 
(NNFA), лобистка организация в под-
крепа на производителите на витами-
ни, не може да повярва на добрия си 
късмет и нарича статията в Тайм „по-

вратен момент за индустрията”. В опит 
да избегнат Агенцията за контрол на 
храните и лекарствата, които са по пе-
тите им, Националната асоциация на 
храните раздава по няколко копия от 
списанието на всеки член на Конгре-
са. Когато през 1992 година Туфексис 
говори по време на търговското изло-
жение на Националната асоциация на 
храните, тя заявява следното: „За 15 
години в Тайм, аз съм написала много 
статии, посветени на здравето. Но ни-
кога не съм виждала нищо подобно на 
реакцията към корицата за витами-
ните. Броят се разпродаде светкавич-
но, а ние бяхме засипани с искания за 

още копия. Нямаше 
повече копия. „Ис-
тинската сила на 
витамините” е най-
продаваният брой 
тази година”. 
Въпреки че про-
учванията не под-
крепят тезата на 
Полинг, той смята, 
че витамините и 
хранителните до-

бавки имат едно необикновено свой-
ство, заради което могат да лекуват 
всичко; свойство, което е разпростра-
нявано върху всичко от кетчуп до сок 
от нар, и се бори за внимание с думи 
като натурален или органичен, с цел 
увеличение на продажбите. Свойство-
то - антиоксидант“. 
Антиоксидация срещу оксидация е 
като борба между добро и зло. Битка-
та се води в клетъчните органели, на-
речени митохондрии, в които храната 
се преобразува в енергия; този про-
цес изисква кислород, затова се нари-
ча окисление (или оксидация). Една 

„Полинг смята, че витамините и хра-
нителните добавки имат едно нео-
бикновено свойство, заради което 
могат да лекуват всичко; свойство, 
което е се разпростира върху всич-
ко от кетчуп до сок от нар, и се бори 
за внимание с думи като натурален 
или органичен, за да се увеличат 
продажбите. Свойството - антиокси-
дант“.
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последица от окислението е образу-
ването на свободни валентни елек-
трони, наречени свободни радикали 
(зло). Свободните радикали могат да 
увредят ДНК, клетъчните мембрани, 
и артериалното покритие; не е изне-
надващо, че те се свързват с остарява-
нето, рака и сърдечните болести. За да 
неутрализира свободните радикали, 
тялото произвежда свои собствени 
антиоксиданти (добро). Антиоксидан-
тите – по-специално селен, бета-каро-
тен и витамин А, С и Е – се намират в 
плодовете и зеленчуците. Проучва-
ния доказват, че сред хората, които 
консумират повече плодове и зелен-
чуци, има по-малко случаи на ракови 
и сърдечни заболявания и те живеят 
по-дълго. Логиката е очевидна – щом 
плодовете и зеленчуците съдържат 
антиоксиданти – и хората, които ядат 
много плодове и зеленчуци са по-
здрави от тези, които не го правят – то 
хората, които приемат допълнително 
количество антиоксиданти, ще бъдат 
дори по-здрави.
В действителност е обратното – тях-
ното здраве се влошава. 
През 1994 Националният онкологи-
чен институт в сътрудничество с Фин-
ландския национален институт по 
обществено здраве изследва 29 000 

финландци над 50-годишна възрасти, 
всеки от които е дългогодишен пу-
шач. Тази група е избрана, защото са в 
голям риск от ракови и сърдечно-съ-
дови болести. Те получават витамин Е, 
бета-каротен, двете заедно или нито 
едната добавка. Резултатите са ясни 
– тези, които приемат витамини и до-
бавки са по-застрашени от рак на бе-
лите дробове и сърдечни заболявания 
от тези, които не получават добав-
ките. Точно обратното на това, което 
учените очакват да открият.
През 1996 изследователи от Инсти-
тута за изследване на ракови забо-
лявания „Фред Хъчинсон” в Сиатъл 
изследват 18 000 души, изложени на 
влиянието на азбест, които са със за-
вишен риск от рак на белите дробове. 
Отново, участниците в изследването 
получават витамин А, бета-каротен, 
двете заедно или нито едната добав-
ка. Учените рязко прекратяват из-
следването, когато откриват, че тези, 
които приемат витамините и добав-
ките, умират, респективно, с 28% и 
17% по-често от рак и сърдечни боле-
сти, отколкото хората, които не полу-
чават витамини. 
През 2004 изследователи от Копенха-
генския университет разглеждат 14 
произволно избрани случая, в които 
са взели участие повече от 17 000 чо-
века, получавали витамин А, С, Е и бе-
та-каротен, в опит да се открие дали 
антиоксидантите предпазват от рак 
на дебелото черво. Отново, антиок-
сидантите не успяват да отговорят 
на очакванията. Авторите заключа-
ват следното: „Не успяхме да открием 
доказателство, че антиоксидантите 
имат свойството да предотвратяват 
гастро-интестинални тумори; точно 
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обратното, изглежда, че увеличават 
смъртността в такива случаи”. Когато 
същите тези учени оценяват седемте 
най-добри изследвания, те откриват, 
че смъртността в 6% по-висока сред 
хората, които приемат витамини.
През 2005 изследователи от Учили-
щето по медицина „Джон Хопкинс” 
оценяват 19 проучвания, включващи 
повече от 136 000 души, и откриват 
повишен риск от смърт, свързана с 
приема на витамин Е. Доктор Бенджа-
мин Кабайеро, директор на Центъра 
за човешко хранене към училището 
за публично здраве „Джон Хопкинс 
Блумбърг”, казва следното: „Това по-
твърждава вече изказаните мнения. 
Няма доказателства, че витамините, 
особено витамин Е, трябва да се при-

емат като хранителна добавка. Идея-
та, която хората имат за витамините, 
и това, че те няма да им навредят, не 
е толкова проста”. Същата година, из-
следване публикувано в Журнала на 
Американската медицинска асоци-
ация изучава повече от 9 000 души, 
които са вземали високи дози вита-
мин Е в опит да се предпазят от рак; 
резултатът е, че тези, които са прие-
мали витамин Е, са по-склонни да раз-
вият сърдечна недостатъчност от хо-
рата, които не са взимали хранителни 
добавки.
През 2007 изследователи от Нацио-
налния онкологичен институт из-
следват 11 000 мъже, които са или не 
са приемали мултивитамини. Излиза, 
че тези, които са ги приемали, са два 
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пъти по-застрашени да умрат от на-
преднал стадий на рак на простатата.
През 2008 в преглед на всички съ-
ществуващи изследвания, обхващащи 
повече от 230 000 души, които са или 
не са получавали допълнителни анти-
оксиданти, става ясно, че витамините 
повишават риска от рак и сърдечни 
заболявания. 
На 10-ти октомври 2011 изследовате-
ли от Университета в Минесота оценя-
ват 39 000 жени в напреднала възраст 
и откриват, че тези, които са приема-
ли мултивитаминни добавки, магне-
зий, цинк, мед и желязо, умират по-
бързо от тези, които не ги приемат. Те 
заключават, че „въз основа на същест-
вуващите доказателства, няма оправ-
дание за широко разпространената 
употреба на хранителни добавки”. 
Два дни по-късно, на 12-ти октомври, 
изследователи от Клийвланд клиник 
публикуват резултати от изследва-
нето на 36 000 мъже, приемали вита-
мин Е, селен, двете заедно или нито 
едната добавка. Те откриват, че при 
тези, които са получавали витамин Е, 
съществува 17% по-голям риск от рак 
на простатата. В отговор на изслед-
ването, Стивън Нийсън, председател 
по онкология в Клийвланд клиник, 
казва, че „идеята за мултивитамини-
те е продадена на американците от 
нутрицевтичната промишленост в оп-
ита ѝ да генерира приходи. Никога не 
е имало научни доказателства в под-
крепа на използването на добавки”. На 
25-ти октомври, заглавие в Уолстрийт 
джърнал пита „Това ли е краят на ви-
тамините?”. Изследванията, обаче, не 
влияят на продажбите. През 2010 ви-
таминната индустрия печели 28 ми-
лиарда долара, с 4,4% повече от пре-

дходната година. „Това, което трябва 
да направим с [тези проучвания], е да 
ги игнорираме,” казва Джоузеф Фор-
тунато, изпълнителен директор на 
Дженерал Нутришън Сентър (General 
Nutrition Center). “Не виждаме никак-
во влияние върху бизнеса ни”.
Но как е възможно това? Имайки пред-
вид, че свободните радикали увреждат 
клетките – и, че хората, чието хранене 
е богато на вещества, неутрализира-
щи свободните радикали, са по-здра-
ви – защо изследванията показват, че 
допълнителният прием на антиокси-
данти всъщност вреди на организма? 
Най-правдоподобното обяснение е, 
че свободните радикали може би не 
са чак толкова зли, колкото всички си 
мислят. Въпреки че свободните ради-
кали наистина могат да увредят ДНК 
и клетъчните мембрани, това не ви-
наги е нещо лошо. Хората имат нужда 
от свободни радикали, които убиват 
бактериите и елиминират нови рако-
ви клетки. Но когато хората приемат 
големи дози антиоксиданти, балан-
сът между производството на свобод-
ни радикали и тяхното разрушаване 
може да се наруши, причинявайки 
едно състояние, в което имунната сис-
тема не успява да убие вредните на-
шественици в организма. Изследова-
телите наричат това „парадоксът на 
антиоксидантите”. Каквато и да е при-
чината, данните са ясни – високи дози 
на витамини и добавки повишават 
риска от сърдечно-съдови заболява-
ния и рак. Поради тази причина, нито 
една национална или международна 
организация, отговорна за обществе-
ното здраве, не ги препоръчва. 
През май 1980, по време на интервю в 
Щатския университет в Орегон, Лай-
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нъс Полинг е попитан „има ли стра-
нични ефекти при дългосрочен прием 
на големи количества витамин С”. От-
говорът на Полинг е бърз и категори-
чен: „Няма”.

Седем месеца по-късно, жена му умира 
от рак на стомаха. През 1994, Лайнъс 
Полинг умира от рак на простатата.

http://url.nauka.bg/99
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Това е хранителна добавка и не за-
меня пълноценното хранене и здра-
вословния начин на живот Всяка 
опаковка съдържа 50 капсули, съ-
държанието на ноопепт във всяка 
капсула е 20 мг; препоръчителна 
употреба 1 или 2 капсула дневно су-
трин след хранене. Производител 
„Raw Powders“ UK
 

Умствените подобрители (но-
отропиците) са гореща тема 
в западноевропейските об-
щества. Единична доза от но-

опепт активизира нервните импулси в 
човешкия мозък 15 минути, след като 
е приета. Ноопептът (N-phenyl-acetyl-
L-prolylglycine ethyl ester) е създаден 
като дипептиден аналог на вещество, 
което човешкият мозък произвежда, 

за да коригира йонният дисбаланс, 
създаващ се при работата на нервни-
те клетки. Освен корекция на йонния 
дисбаланс, ноопептът редуцира сво-
бодните радикали, елиминира акуму-
лацията на цитокини и коригира де-
фицита на невротропин, типичен за 
уврежданията на мозъка, причинени 
от алцхаймер и деменция.
Но ноопептът прави нещо и за здрави-
те мозъци на младите хора – прави ги 
да работят по-добре и по дълго. За тях, 
ноопептът е умствен подобрител.
Подобряването на работата на мозъка 
чрез използване на специализирани 
добавки навлезе в киното чрез „Без-
гранично“ “ и „Люси“ и стана обект 
на задълбочени експертни анализи в 
Нейчър и СНН. През 2015 г., британ-
ският  Гардиън поде дебата в Европа 

Медицина

Умствените 
подобрители 
(ноотропиците) 
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и с поредица от статии запозна ауди-
торията с ефекта, упражняван от ум-
ствените подобрители върху човеш-
кия мозък и употребата на умствени 
подобрители от страна на американ-
ските юпита с цел по-успешна карие-
ра, академичен успех и в крайна смет-
ка до по-успешен живот. Извадка от 
статията в Гардиън:
 „Ноопептът  е добавка, изобретена в 
лабораториите на департаментите по 
когнитивни невронауки на европей-
ските университети и предлагана на 
пазара от няколко иновативни компа-
нии, работещи в сферата на иноваци-
ите и високите технологии в Европа 
и САЩ.  Целта – предлагането на па-

зара на хранителни добавки, които са 
едновременно безопасни за здравето 
и са съществени подобрители на ум-
ствената дейност. Някои от тези веще-
ства са растителни екстракти. Други 
са синтетични аналози на вещества, 
които човешкия организъм сам про-
извежда. Целта на тези добавки е да 
помогната на хората да поставят ум-
ствените си възможности под контрол 
– и да извлекат максимума от възмож-
ностите на ума си. Във всеки от нас 
има един латентен Анщайн. Целта на 
ноотропните добавки е да го извадят 
на светло. Ноотропната индустрия е в 
началната си фаза и водещите фигури 
са иновативни предприемачи в облас-

http://kupinauka.com/product/1094/noopept-20mg-50-kapsuli.html
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тта на биотехнологиите, разположили 
компаниите си в Силикон Вали.
Джаспър Нол, 30-годишен предпри-
емач от Силикон Вали, разкрива със-
тавките, които добавя всеки ден към 
сутрешното си кафе, преди да отида 
на работа: смес от екзотично звучащи 
диетични добавки, които, по негови 
думи, му дават предимство пред кон-
курентите в работата, без да се отра-
зяват на здравето му: по-добра памет 
от останалите, повишено внимание, 
повишена издържливост, по-голяма 
способност да решава заплетени про-
блеми: „Мога да мисля едновременно 
за няколко неща наведнъж“ – казва 
Джаспър, който е СЕО на стартъп във 
високите технологии от Сан Франци-
ско.
Добавките, които взема, за да държи 
ума си във форма, се наричат ноотроп-
ни – по  древногръцката дума „ноос“, 
която узначава „ум“. Те са предназна-
чени да подобрят умствената дейност 
на Джаспър и да му позволят да рабо-
ти по-добре и по-продължително от 
останалите, като в същото време са 
безопасни за здравето. За да отгова-
рят на дефиницията за ноотропни до-
бавки, освен да подобряват умствена-
та дейност, те трябва да са безопасни 
и да не предизвикват пристрастяване. 
Трикът на Джаспър – „използвам само 
комбинации от диетични добавки и по-
добрители на умственото здраве, кои-
то се продават без рецепта.  На първо 
място – ноопепт, който е синтетичен 
пептид, аналогичен на човешките. Ра-
боти с пъти по добре от гинко билоба. 
Мога да усетя ефекта му в рамките 
на 30 минути“.
Няма официална статистика колко от 
работещите в Силикон Вали млади 

професионалисти използват ноотроп-
ни добавки за да повишат ефектив-
ността на ума и трудоспособността си. 
„Бих казал, че във всеки департамент 
в хай-тек компаниите има минимум 
1-2-ма, които го правят“, казва Джас-
пър.
“Конкуренцията в софтгуерния бизнес 
е огромна, работиш с изключително 
умни и работоспособни хора. Надпре-
варата е тежка, поради което ноот-
ропните добавки са изключително 
популярни“- казва друг интервюиран, 
Джес Лоулър. Джес Лоулър е софту-
ерен инженер от Лос Анджелис и но-
отропен ентусиаст – води в свободно-
то си време седмична рубрика в една 
от лосанджелизките радиостанции. 
Рубриката е озаглавена „Умността 
на Умните Хапчета“ и в нея Лоулър 
дискутира със слушателите послед-
ните новости от ноотропния сектор.  
„Те....(слушателите ми) са убедени, че 
ноотропните добавки се превръщат 
в долари, когато доде време за полу-
чаване на заплатите им и в по-добри 
кариери, когато дойде време за пови-
шения. За тях всеки долар, похарчен 
за ноотропни добавки, има десеторна 
възвращаемост“. Любимите им добав-
ки?“ „Ноопепт“.
Дали умствените подобрители с вре-
мето ще се превърнат в нещо толкова 
обичайно като сутрешното кафе или 
енергйните напитки?

http://kupinauka.com/
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Размножаването на змии от българ-
ската фауна в лабораторни условия, 
представлява сериозен интерес за 
редица изследователи, тъй като по 
тези въпроси има малко информация, 
а и научните разработки по темата са 
доста оскъдни.
Пепелянката и усойницата от своя 
страна са отровни змии, които имат 
важно значение, като източници на 
змийска отрова. Именно поради тази 
причина, тяхното размножаване в те-
рариумни условия е от особена важ-
ност. Относно размножаването на тези 
два вида, вече има натрупан известен 
опит, който може да бъде споделен и 
използван за размножаване на дру-
ги редки видове, обитаващи умерени 
ширини и изискващи сходни условия 
за въвеждане в полова активност.

 

Брачен турнир при мъжки пепелянки, 
подготвяни за размножаване, чрез ме-
тода на екологична стимулация

Първите успешни опити за размно-
жаване на пепелянки са проведени 
преди повече от двадесет години. От 
тогава до днес, развитието в терариу-

Биология
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в терариумни условия
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мни условия на този вид, достига и до 
изкуствено осеменяване. Успешните 
опити при усойница, противоположно 
на тези при пепелянка са значително 
по-малко. Това се обуславя от факта, 
че усойницата е значително по-ка-
призна и по-взискателна към услови-
ята на отглеждане. Въпреки това, през 
последните години е постигнат значи-
телен напредък в това направление.

Брачен турнир при мъжки усойници, 
подготвяни за размножаване, чрез ме-
тода на екологична стимулация

Копулация на Южни (зеленоопашати) 
пепелянки, подготвени за размножа-
ване, чрез екологична стимулация

Основният метод, използван от нас за 
размножаване на пепелянки, в лабора-

торни условия е съчетаване промяна 
на светлинния ден и температурата, 
при което се моделира изменението 
на абиотичните фактори в природ-
ни условия - екологична стимулация. 
Осигурява се и допълнителна витами-
низация, основно с мастно разтвори-
ми витамини.

Копулация на усойници, подготвени за 
размножаване, чрез екологична сти-
мулация

Облъчването с UV лампи, при първи-
те опити се извършваше с експозиция 
до 5 минути седмично, както с UVa, 
така и с UVb лъчение, осигуряващо 
необходимата симулация на слънчева 
светлина. Но, както е изяснено от по-
късните опити, осигуряването на UV 
лъчение (по-конкретно UVb), не е от 
значение за размножаването на змии, 
при редовна витаминизация. Послед-
ното десетилетие на пазара се появи-
ха лампи, осигуряващи необходимата 
дневна UV радиация за влечуги, които 
също могат да бъдат приложени.
    Същата методика беше използвана 
за размножаване и на усойници, като 
трябва да се има предвид, че този вид 
достига полова зрялост по-рано от пе-
пелянката (около 2,5 – 3 годишна въз-
раст). Пепелянката от своя страна се 
размножават успешно основно след 
четири годишна възраст, като някои 
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мъжки проявяват първите признаци 
на полова активност на 3 – 3,5 години.

Условия, методи, фактори и тяхно-
то значение

Основният използван метод за пре-
дизвикване на полова активност при 
пепелянки, беше чрез екологична сти-
мулация, предизвикана посредством 
промени на микроклиматичните па-
раметри (съчетано изменение на свет-
линният ден и температурата).
    Подготовката на змиите за размно-
жаване се извършва при 9-часов свет-
линен ден и съответните температур-
ни градиенти. След прекратяването на 
светлинният ден се установява темпе-
ратура 18 – 20˚С. Постепенно светлин-
ният ден се свежда до 4 часа, като това 
скъсяване се осъществява постепенно 
с по 1 час, през 4 дни. Със скъсяване-
то на светлинният ден, се понижава и 
температурата, средно с по 3 – 5˚С сед-
мично.
    Две седмици, преди да започне реду-
цирането на светлинният ден и пони-
жаването на температурата, хранене-
то на животните се преустановява, за 
да не се затрудни храносмилането. По 
този начин бива избегнато задържа-
нето на несмлени остатъци в храно-
смилателния канал, които биха мог-

ли да предизвикат храносмилателни 
разстройства.
    При продължителност на светлин-
ния ден в рамките на 4 часа, темпера-
турата в клетките се изравнява със 
стайната и се поддържа в границите 
на 10 – 12˚С. За умерените ширини е 
препоръчително, да се извършва през 
есенно-зимния период, когато не мо-
гат да възникнат проблеми с прека-
лено високи външни температури. 
При така описаните параметри, пепе-
лянките прекарват 4 – 6 седмици. С 
намаляване на светлинният ден до 4 
часа, осветлението се изключва. Така 
змиите прекарват около две седмици 
на тъмно, при температура 10 – 12˚С, 
след което животните се пренасят в 
стая за зимуване, като в началото се 
поддържа температура около 8 – 9˚С, 
но в последствие в зависимост от 
външната температура, може да спа-
да и до 4˚С. След този период, следва 
повишаване на светлинният ден до 16 
часа със същата интензивност с коя-
то се извършва и намаляването му. В 
рамките на 2 – 3 седмици, температу-
рата се възстановява до граници, при 
които се извършва подготовката на 
змиите за размножаване.
    Бяха проведени успешни зимувания 
на пепелянки, при изкуствени усло-
вия, като животните бяха поставени в 
дървени терариуми. Овлажняване на 
субстрата не бе извършвано, поради 
проблемите наблюдавани при зиму-
ване на други видове влечуги. Рехи-
датацията на змиите бе извършвана 
чрез инжектиране на 0,2 – 0,5 мл. 4% 
разтвор на глюкоза, един път седмич-
но. Регулирането на светлинният ден 
и температурата се извършва чрез ре-
лета за време и контактни термоме-
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три.
При подготовка за размножаване, 
мъжките и женските екземпляри се 
държат разделени и се събират само 
при проява на полова активност на 
мъжките. Облъчване с UV лъчи се осъ-
ществяваше 6 – 7 пъти месечно от раз-
стояние 1 метър в продължение на 1 – 
2 минути (разстоянието на облъчване 
се определя спрямо типа лампа). При 
повишаване на светлинният ден и въ-
веждането на змиите в полова актив-
ност, облъчването беше увеличено на 
10 – 12 пъти месечно.

При подготовката за размножаване 
(светлинен ден 9 часа), животните 
са активни и приемат редовно храна. 
С намаляване на светлинният ден и 
температурата, активността посте-
пенно намалява, намалява движение-
то и честотата на хранене. Най-често 
змиите хапят и убиват поставените в 
клетката лабораторни гризачи. При 
температура 10 – 12˚С и 4 часов свет-
линен ден, подвижността им е много 
слаба, като рядко пият вода. При крат-
котрайните наблюдения на зимува-
щите пепелянки, при температура 5 – 
6˚С установихме, че те не изпадат във 
вцепенение а съскат и атакуват. С уве-
личаване на светлинният ден и темпе-
ратурата, змиите постепенно възста-
новяват активността си и започват да 
се хранят.
    Половата активност при мъжките 
животни започва да се проявява при 
12 – 14 часов светлинен ден, като се 
характеризира с т. нар. брачен турнир. 
При по-продължително пребиваване 
на няколко мъжки в една клетка се на-
блюдават по-продължителни брачни 
турнири, които могат да продължат 

до 2 – 3 денонощия, което се дължи на 
непрекъснатото дразнене между жи-
вотните. Веднъж спрели, турнирите 
между мъжките, половата активност 
рязко спада и не се наблюдава, при 
повечето екземпляри през същия раз-
множителен сезон. При женските не 
се наблюдава изразено брачно пове-
дение. А продължителността на тур-
нирите, при мъжките е около 15 – 20 
минути. От 2 до 4 часа след събиране-
то на мъжките и женските животни, 
започва брачната игра, като при ня-
кои от двойките, играта започва не-
посредствено след самото събиране. 
Женската от своя страна е доста слабо 
подвижна, докато мъжкия пълзи вър-
ху нея с тласкащи движения. Целият 
ритуал, продължава няколко часа (2 – 
3) в редки случаи до 1 – 2 денонощия 
с многократни прекъсвания. Копула-
цията продължава в рамките на 4 – 6 
часа и се осъществява само с единия 
от хемипенисите на мъжкия.
    След копулацията, половата актив-
ност при мъжките пепелянки изчез-
ва и не се проявява отново, през съ-
щия размножителен сезон. Само един 
мъжки екземпляр, прояви значително 
дълга полова активност и осъществи 
две копулации, оплождайки две жен-
ски за един сезон. Половата активност, 
спрямо нашите наблюдения не гаран-
тира копулация. При мъжки, които 
проявиха активност, но не реализира-
ха копулация, беше пуснат резервен 
мъжки, който стимулира титуляря, за 
да се проведе турнир. След турнира, 
резервният мъжки бе отстранен и ти-
туляря реализира копулация.
Между 1990 – 2012 г. бяха осъществе-
ни множество копулации, между мъж-
ки и женски пепелянки. Женските 
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раждат най-често между 7 – 16 малки, 
тежащи 4 – 5 грама и с дължина 170 – 
210 мм.
В някои от случаите, въпреки осъ-
ществената копулация, женските не 
проявиха признаци на бременност 
(надебеляване на задната третина на 
тялото) и не родиха малки. Не всяка 
копулация води до успешно опложда-
не.
Бременността при пепелянките про-
дължава около 3,5 – 4 месеца, като 
при отделните женски е възможно и 
силно да варира. При две от нашите 
женски, обаче, се наблюдава раждане 
на напълно здрави и нормални малки, 
след три месечна бременност. Новоро-
дените малки от тези пепелянки, бяха 
с около 1 – 1,5 г. по-леки от нормално 
износените, но се развиха без пробле-
ми в терариумни условия.
При други два случая, след копулация, 
женските проявиха признаци на бре-
менност, но в края на бременността не 
родиха малки, а изхвърлиха жълтъч-
ни тела.

В заключителна част, относно размно-
жаването на пепелянки и усойници 
в лабораторни условия, следва да се 
направят следните пояснения. Опи-
тите проведени от нас показват, че съ-
щинско зимуване на температура от 
4 – 5˚ не е задължително. Достатъчно 
е понижаване на температурата до 10 
– 12˚С, при минимален светлинен ден 
(може и без осветление) за две седми-
ци. Неуспешните опити в миналото, да 
се размножават змии в открити тера-
риуми от волиерен тип, вероятно се 
дължи на трудността за създаване на 
регулируем микроклимат, при откри-
ти площи.  

Краткотрайните брачни турнири, 
стимулират половата активност при 
мъжките, но многократното им пов-
торение, води то тяхното изтощаване. 
В природните условия, изтощаването 
на мъжките индивиди е доста малко 
вероятно, поради възможността за 
тяхното бързо отдалечаване един от 
друг. Докато при терариумни условия, 
ограничената площ създава предпос-
тавки за непрекъснато съперничест-
во.
Следствие от нашите опити, можем да 
изведем заключение, че един мъжки, 
опложда една женска за размножи-
телен сезон (с много редки изключе-
ния). Следва да предположим, че това 
е валидно и за дивите популации, кое-
то тепърва представлява цел на про-
учване. При тези обстоятелства, най-
ефективен репродуктивен процес би 
следвало да се осъществи при при-
близително равен брой мъжки и жен-
ски полово зрели индивиди. Проведе-
ните научни изследвания, показват, 
че съотношението между мъжките и 
женските полово зрели пепелянки в 
природата е приблизително 1:1. Това 
съотношение, вероятно е предпостав-
ка за най-ефективен репродуктивен 
процес. При усойниците, няма пълни 
данни за съотношението между поло-
во зрели мъжки и женски. При тера-
риумни условия репродуктивният им 
процес е изключително сходен с този 
на пепелянките. Предполагаме, че 
най-ефективен репродуктивен про-
цес, при този вид отровници, би бил 
в идентично съотношение на мъжки-
те и женски полово зрели индивиди, 
каквото имаме при пепелянките. Раз-
личната продължителност на бремен-
ността при женските пепелянки, не 
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следва да се възприема, като необи-
чайно явление. Различни срокове на 
бременност се наблюдават често, при 
отделните видове змии. Също така, 
яйца снесени от различни женски вле-
чуги, инкубирани при едни и същи ус-
ловия, също се развиват в различни 
срокове.
     При усойниците размножителният 
процес е сходен с този на пепелянките, 
като половата активност при мъжки-
те е до голяма степен подобна с тази 
на мъжките пепелянки.
Зимуването при 
5 – 7˚С крие много 
по-малко рискове 
в сравнение със съ-
щата процедура при 
пепелянки, защото 
e много по-устойчив 
вид, към ниски тем-
ператури
Усойниците в тера-
риум понасят добре 
и високи темпера-
тури, за което преди 
не бяха оповестени 
данни. Има съобще-
ния, че при по-дъл-
го пребиваване при 
температури над 
30˚С, усойниците умират. Това катего-
рично не отговаря на истината, усой-
ниците понасят високите температу-
ри (35 – 38˚С) значително по-добре от 
много тропически видове.
По всяка вероятност, разпростране-
нието на усойницата у нас, по високи-
те планини се обуславя не от темпера-
турни а от други екологични причини 
(конкуренция от по-едри видове и 
други).
За размножаването на усойниците, 

при терариумни условия, подобно на 
пепелянките, същинското зимуване 
не е необходимо. За провеждане на 
екологичната стимулация е достатъч-
но известно понижение на темпера-
турата 10-12˚С, при минимален свет-
линен ден (или без осветление). Това 
е достатъчна предпоставка за успеш-
ното протичане на сперматогенезата, 
при мъжките индивиди.

Размножаване чрез изкуствено осе-
меняване

Сперматозоиди на пепелянка
  
Безспорна е ролята на изкуственото 
осеменяване в опазването и изслед-
ването на видовете. Само по себе си, 
заедно с криоконсервацията на ге-
нетичен материал, представлява из-
ключително поле за развитие, както 
за научна, така и за природозащитна 
дейност.
За размножаване, чрез изкуствено 
осеменяване, бяха отделени 6 мъжки 
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и 5 женски пепелянки от южния по-
двид V. a. montadoni. Всички екземпля-
ри използвани при опитите, бяха под-
готвени чрез екологична стимулация. 
При получаването на семенна течност 
и провеждането на осеменяването, 
всички мъжки и женски екземпляри 
бяха фиксирани чрез захвати с два и 
три пръста.
За получаването на семенна течност, 
чрез масаж, бяха извършвани масаж-
ни движения в каудално направле-
ние (т.е. в посока към опашката) от 
областта където са разположени се-
менниците, към клоаката, след което 
се провеждаха масажни движения в 
областта на хемипенисите в краниал-
но направление (т.е. в посока към гла-
вата) за извеждане на семенната теч-
ност на входа на хемипенисния канал.

Прибор за получаване на семенна теч-
ност от пепелянки, чрез електроеяку-
лация

За получаването на семенна течност 
чрез електростимулация беше  изра-

ботен прибор за предизвикване на 
електроеякулация от катетър за осе-
меняване на крави с дължина 15 см. 
и диаметър 0,4 см. Медните електро-
ди се разполагаха под ъгъл 90˚С. При 
получаването на семенна течност, 
прибора бе въвеждан през клоаката 
в ректума на мъжките пепелянки на 
дълбочина 7 – 8 см, до областта на 
разположение на тестисите. Прибора 
се изтегля постепенно назад, като към 
електродите се подава напрежение 10 
V прав ток на импулси с продължител-
ност 1 – 2 секунди, които се редуват 
на интервали от по 5 – 6 секунди. На-
прежението се подава от електрости-
мулатор за физиологични цели. След 
изтеглянето на прибора се провежда 
еднократен масаж в областта на хеми-
пенисите в краниално направление за 

извеждане на се-
менната течност 
на входа на хеми-
пенисния канал. 
За осеменяване-
то на женските 
пепелянки бе из-
ползвана сприн-
цовка с игла със 
заоблен накрай-
ник.
По този начин, 
получената се-
менна течност 
се изтегляше със 
спринцовка или 
м и к р о п и п е т а , 

като преценката на показателите й се 
извършваше по метода на Mengden et 
al. (1980). Оцветяването на семенната 
течност за трайни микроскопски пре-
парати се извършва по Bakst et Cecil 
(1994).
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Получаване на семенна течност, чрез 
мануален масаж

За осеменяването се използваше как-
то неразредена, така и разредена 1/2 
с физиологичен разтвор семенна теч-
ност.
При две от тестовите женски пепелян-
ки, семенната течност беше въведена 
в централната част на празнината на 
клоаката. При други три, беше въ-
ведена във входовете на яйцепрово-
дите - ляв и десен, които се намират 
латерално в клоаката (в краниално 
направление).

Семенна течност от пепелянка

Като резултат от двата метода, семен-
ната течност, която бе получена бе в 
количество около 0,07-0,15мл. Про-

центът на подвиждонст, отчетен по 
метода на Mengden et al. (1980) беше 
35-40%. Сперматозоидите при пепе-
лянките са с малки главички и дълги 
опашки. В зрителното поле липсват 
соматични клетки.
За един сезон от мъжки се получаваха 
по 2 еякулата (по един от всеки хеми-
пенисен канал), въпреки, че процеду-
рата за получаване на семенна теч-
ност се повтаряше по два пъти в един 
размножителен сезон с интервал 1 
месец. Само от два от мъжките, бяха 
получени 4 еякулата за един сезон (по 
два от всеки хемипенисен канал).

Получаване на семенна течност от 
пепелянки, чрез метода на електроея-
кулация

При женските, при които семенната 
течност бе въведена в празнината на 
клоаката, не се наблюдаваха призна-
ци на бременност, свързани с удебеля-
ване на задната третина на тялото и 
тези змии не родиха малки.
Женските, при които семенната теч-
ност бе въведена в основата на яй-
цепроводите, проявиха признаци на 
бременност и родиха малки. Новоро-
дените пепелянки бяха с тегло 4,5 – 5 
гр. и дължина 18 – 21 см.
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Въвеждане на разредена семенна теч-
ност във входа на яйцепровода на жен-
ска пепелянка

Условия за ефективност на изкуст-
веното осеменяване

При въвеждане на семенната 
течност в празнината на кло-
аката, не се осъществява оп-
лождане и не се раждат мал-
ки. Това може би се дължи 
на  неблагоприятните усло-
вия в празнината, следствие 
изхвърлянето на несмлени 
остатъци от храна, чревни 
секрети и урина. От друга 
страна, семенната течност 
лесно може да бъде отмита, 
при дефекация и уриниране. 
От тук следва, че клоакално-
то осеменяване не е възмож-

но.
Копулационният орган при змиите е 
двуделен. В краищата на двата дяла се 
откриват вдлъбнатини в които се от-
деля семенната течност. Вероятно при 
копулация, краищата на двата дяла на 
хемипениса контактуват с входовете 
на яйцепроводите и чрез тях се въвеж-
да семенна течност или част от нея.
При нашите опити, бе използвана раз-
редена 1/2 с физиологичен разтвор 
семенна течност, но вероятно е въз-
можно, да се постигне успешно осеме-
няване и при по-големи разреждания. 
Минималното количество, необходи-
мо за успешно осеменяване, при тези 
опити, не бе установено.
Има съобщения, че получените чрез 
изкуствено осеменяване малки змии 
са по-едри и жизнени от тези, полу-
чени при естествено осеменяване. 
Ние не открихме никакви съществено 
разлики, при малките пепелянки, по-
лучени при изкуствено и естествено 
осеменяване.

Хибридизация

Копулация между женска Обикновена пепелянка 
и мъжка Южна пепелянка
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Получаването на хибриди между два-
та подвида пепелянки V. ammodytes 
montandoni и V. ammodytes ammodytes, 
обитаващи България е интересно по-
ради факта, че вероятно се случва и 
в природата, при граничната зона на 
ареалите на двата подвида. От дру-
га страна, комбинацията на отровите 
на подвидовете, предполага известни 
перспективи за получаването на по-
лезни за фармацевтиката свойства и 
съставки в бъдеще. За това, през по-
следното десетилетие бяха предприе-
ти множество опити за хибридизация. 
Успех беше постигнат в три от случа-
ите, два от които размножаване чрез 
естествено осеменяване и един чрез 
изкуствено такова. При трите успеш-
ни случая, мъжките екземпляри при-
надлежаха към южният подвид V. a. 
montandoni, а женските към номинант-
ния подвид V. ammodytes ammodytes. 
Външният вид на хибридите, показа 
известно доминиране на южният по-
двид V. ammodytes montandoni , като 
и мъжките и женските индивиди на-
помнят в по-голяма степен окраската 
на южния подвид. Мъжките и женски 
хибриди от първо поколение (F1) на 
външен вид напомнят на екземпля-
ри от южният подвид, като цветът на 
опашката е по-скоро жълтеникав в 
сравнение с бащината форма, където 
цветът е по-скоро зеленикав.

Женска Обикновена пепелянка, участ-
ваща в хибридизацията

Мъжка хибридна пепелянка, първо по-
коление

Женска хибридна пепелянка, първо по-
коление

Мъжка Южна пепелянка, участваща в 
хибридизацията
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За сега първите изследвания върху 
отровата на хибридни пепелянки, по-
казват междинна токсичност, спрямо 
токсичността на изходните подвидо-
ве (В. Василев, лично съобщение).

Не типични форми на окраската при 
пепелянка /Vipera ammodytes/, в след-
ствие на хибридизация между двата 
подвида, срещащи се в България.
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През 2010 десетки хора се съ-
брали в арт галерия в Брук-
лин, за да помиришат чужди 
непрани тениски. Това не 

било парти на фетишисти, а опит за 
съблазняване чрез миризма. Условия-
та на „Партито на феромоните” били 
прости – да отворите една от много-
бройните торби, съдържащи нечия 
носена тениска и да подушите. Ако 
миризмата ви харесва, може да изле-
зете на среща със собственика ѝ. 
Партито се увенчало с успех и сега та-
кива се провеждат в Лос Анджелис и 
Лондон. Според едно списание, те са 
за хора, които „се надяват да намерят 
любовта, използвайки обонянието си 
и вярата в науката”. 
Идеята, че човешките феромони вли-

яят на сексуалното привличане и 
любовта е широко разпространена в 
поп-културата. Някои хора дори ис-
кат да си закупят парфюми, наречени 
„любовна отвара”. Някои от тях съдър-
жат андростенон – най-мощният от 
всички сексуални атрактанти – който, 
според продавачите, повишава либи-
дото при жените, като едновременно 
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с това прави мъжете по-привлекател-
ни. За андростенола пък се твърди, че 
ви кара да изглеждате по-достъпни за 
противоположния пол. Други феромо-
ни се продават в качеството им на „ле-
доразбивачи”, повишаващи мъжестве-
ността и като химични успокоителни 
при полова близост. 
И така, наистина ли науката доказва, 
че феромоните трансформират наши-
те сексуални перспективи? Любовта 
буквално ли е във въздуха или просто 
хората миришат?
Терминът „феромон” е въведен през 
1959г. Peter Karlson и Martin Luscher – 
двама изследователи от Института по 
биохимия Макс Планк в Мюнхен, Гер-
мания, твърдели, че в облака от мо-
лекули, произвеждан от животните, 
някои са по-специални от другите. Те 
били сходни с хормони в кръвта, но се 
излъчвали извън тялото, като влияят 
върху поведението и психологията на 
другите. Вместо да са просто миризми 
– широко понятие за молекули, които 
могат да предизвикат редица отгово-
ри – феромоните осъществяват стро-
го определена функция сред индиви-
дите от един вид. 
През същата година бил открит пър-
вият феромон. Бомбиколът, произвеж-
данс от женските копринени пеперуди 
(Bombyx mori), привлича вниманието 
на мъжките, които се намират на ки-
лометри разстояние. Той е полов фе-
ромон и афродизиак, който се носи 
във въздуха. Бомбиколът идеално съ-
ответствал на дефиницията. Той бил 
прост – само една молекула. И спе-
цифичен само за този вид пеперуди. 
Предизвиквал стереотипен отговор; 
мъжките отново и отново трептели с 
криле около източника на феромона, 

дори там да не се вижда женска. 

Bombyx mori. Credit: CSIRO (CC BY 3.0)

Вълнението било във въздуха. Хор-
моните били стара история, а новата 
– феромоните! Скоро след тези про-
учвания, един автор писал: „Ендокри-
нологията процъфтяваше прекрасно 
през последните 40 години; екзокри-
нологията ще разцъфне скоро.” 
Така и станало. Феромоните започна-
ли да занимават научната общност. На 
всеки клон на дървото на живота, от 
микроби до мишки, тези химически 
сигнали изглежда повлиявали пове-
дението и физиологията на другите. 
Феромоните се носели във въздуха, 
из океаните и по земята. Някои от тях 
дори се предавали директно, от инди-
вид на индивид, като лични молекул-
ни съобщения. 
Половите феромони били само на-
чалото. Всяко откритие носело нова 
отличителна цел – от промяна на ре-
продуктивните цикли  на бъдещите 
партньори до действие в качеството 
на запаметяващи устройства. 

През 1971г. вниманието се насочило и 
към човека. 

Всичко започнало с откритието на 
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нещо, което сега са смята за общопри-
ето схващане – менструалните цикли 
на жени, които се намират в голяма 
близост, се припокриват, като синхро-
низирани вътрешни часовници. Идея-
та е открита и подкрепена от проучва-
не на Martha McClintock, която по това 
време била студент в Wellesley College 
в Масачузец, публикувано в списание 
Nature. Били изследвани 135 студент-
ки, споделящи едно общежитие в про-
дължение на 6 месеца, а менструални-
те им цикли се сближавали все повече 
с времето. Оттогава това проучване 
непрекъснато се цитира и посочва 
като доказателство за съществуване-
то на човешки феромони. 
„На всеки разказвач на истории му се 
иска те да са истина” – казва Tristram 
Wyatt от Университета на Оксфорд. „Но 
когато се анализира в детайли, това 
вероятно изобщо не се случва.” Редица 
изследвания не са успели да повторят 
откритието на McClintock и след пре-
глед на данните, един млад изследо-
вател от екипа ѝ установил, че откри-
тието може всъщност да се дължи на 
статистическа грешка. С други думи, 
еднакво възможно е този феномен  да 
възникне случайно или благодарение 
на химическа комуникация. Честота-
та, продължителността (5 дни от 28) 

и вариабилността на менструацията 
при жените правят наблюдението на 
синхронизиране много възможно. 
През 70-те години така нареченото от-
критие породило силно вълнение. На 
базата на проучването на McClintock, 
британският лекар Alex Comfort 
публикувал коментар със заглавие 
„Likelihood of Human Pheromones”, в 
който заявява, че няма да мине мно-
го време и първият човешки феромон 
ще бъде открит. 

И бил прав.

През същата година, H A Cook пише в 
New Scientist, че е открил поне два фе-
ромона в човешки дъх и пот. Единият, 
доколкото можел да установи, имал 
същата миризма като тази на чесъна. 
„Тя възниква в дъха на сексуално въз-
будена жена и не се дължи на ядене на 
чесън” – писал той тогава. Cook пред-
полагал, че този феромон възбуж-
да мъжете и е причината жените да 
слагат по малко чесън, когато готвят. 
„Вторият човешки феромон е мириз-
мата на страха, която определено се 
усеща от кучетата” – продължава той, 
без да отчита видовата специфичност 
на феромоните. 
Подобни твърдения лесно били от-
хвърляни. Но други оставали. 
През 1991 Linda Buck и Richard Axel, 
двама биохимици от Университета 
на Колумбия в Ню Йорк, открили се-
мейство обонятелни рецептори при 
мишки, всеки от които се кодира от 
един ген. В носа на бозайника, всеки 
рецептор се свързва със специфични 
одоранти, предизвиквайки каскада 
от сигнали по невроните към мозъ-
ка. Като обонятелен баркод, различ-
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ните съотношения и количества се 
превеждат като различни миризми. 
„Това беше първият път, в който видя-
хме как усещаме миризмите” – казва 
Wyatt. През 2004, двамата изследова-
тели били наградени с Нобелова на-
града за работата си. 
На конференцията в Париж през съ-
щата година изпъкнало друго проуч-
ване. Двама психиатри от Университе-
та на Юта заявили, че са намерили два 
полови феромона при човека. „Те се 
появиха и приковаха вниманието на 
публиката” – спомня си Richard Doty, 
директор на Центъра по обоняние и 
вкус към Университета на Пенсилва-
ния във Филаделфия. „Но на всички 
това ни се стори малко странно.” Пси-
хиатрите обявили, че при 49 добро-
волци предполагаемите феромони 
повишили електрическата активност 
между вомероназалния орган и мо-
зъка. При мишките и много други бо-
зайници вомероназалният орган, или 
„вторичният нос”, улавя коктейл от 
химични сигнали независимо от пър-
вичната обонятелна система. 
Проучване от 2000, публикувано от 
McClintock, подкрепи откритията им и 
направи употребата на човешки феро-
мони модерно. 
Но ние просто не притежаваме воме-
роназален орган. Той е редуциран до 
няколко пори в носовете ни, а нервите 

между тези структури и мозъка прос-
то липсват. 
„Няма нищо подобно при човека” – 
казва George Preti от Monell Chemical 
Senses Center във Филаделфия. И въ-
преки това, същите предполагаеми 
феромони днес все още се продават. 
В действителност, някои изследова-
тели, включително Doty, вярват, че 
никой бозайник не се влияе силно от 
феромоните. „Няма доказателства за 
съществуването на сигнали, които 
контролират съществата така, както 
ни харесва да си представяме” – казва 
той. Тази гледна точка достигна своя 
апотеоз през 70-те години, начело с 
Doty. Според много хора бозайници-
те са твърде сложни, за да зависят от 
подобни прости молекули. Както един 
автор писа през 1976 – „Човек се чуди 
дали концепцията за феромоните, 
толкова полезна за разбирането на 
поведението и физиологията на на-
секомите, трябва да бъде изродена до 
степен, в която се използва за обясне-
ние на поведението на бозайниците.”
Вземете например копулина – сбор 
от молекули, открити в края на 60-те 
години при лабораторни маймуни. 
Секретиран от половите органи на 
женските, само полъх от този предпо-
лагаем феромон бил достатъчен, за да 
предизвика възбуда у мъжките. Това 
е вярно. Но не става въпрос за феро-
мони. Малкият брой мъжки маймуни, 
използвани в проучването, били сре-
щали женските и преди, разпознавали 
отличителната им миризма и просто 
се възбуждали. 
Копулинът е по-скоро парфюм, откол-
кото феромон. (Което е подходящо – 
той се използва и като съставка в пар-
фюмената индустрия.) 
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Това не е единственият пример, казва 
Doty, и има много примери за непра-
вилна употреба на термина в литера-
турата. „Хората просто развяват тер-
мина [феромон], все едно е изгубил 
научната си валидност” – казва той. 
Много от така наречените феромони 
съдържат толкова много вещества в 
себе си, че спират да отговарят на оп-
ределението за простота. Други рабо-
тят само при някои субекти, но не и 
при други. И точно, както с копулина, 
повечето от тях могат да бъдат обяс-
нени с вече съществуващо познание 
за отличителната им миризма.
Преди няколко години Jane Hurst oт 
Университета на Ливърпул се съгла-
си с Doty. Тя смяташе, че бозайниците 
и хората просто са твърде сложни за 
феромоните. След това, през 2010, тя 
откри дарсина (darcin) - белтък, кой-
то се намира в урината на мъжките 
мишки. Кръстен на господин Дарси от 
„Гордост и предразсъдъци”, този бел-
тък не просто привлича вниманието 

на женските, но влияе и на паметта 
им, като им позволява да запомнят ха-
рактерната миризма на дадения мъж-
ки и къде са се натъкнали на нея. Този 
феромон е едновременно атрактант 
и обучително средство. Без него – без 
един-единствен сигнален белтък – 
женската просто не се интересува и не 
си спомня за противоположния пол. 
„Промених си мнението” – казва Hurst. 
„Има специфични вещества, които 
имат правото да бъдат наричани фе-
ромони.”
За да открие дарсина, Hurst и колеги 
се върнали към началото. Използвай-
ки същата формула, като в първото 
проучване на бомбикола, активната 
молекула била изолирана от урината 
и изпитана отново върху мишки в из-
олация. В самостоятелна форма дар-
синът предизвиквал същия отговор, 
както и чистата урина. И за да избе-
гнат вероятността мишките да са нау-
чили и запомнили миризмата на мъж-
ките, женските били отгледани само 
в женско обкръжение, далеч от вида, 
гласа или миризмата на мъжки миш-
ки. Следователно, всеки отговор бил 
вроден – продукт на генетиката и нор-
малното им развитие, а не обусловен 
от определени мъжки характеристи-
ки, които са срещали през живота си. 
Въпросът е – можем ли да направим 
същото за хората? Изглежда малко 
вероятно. „При хората би било почти 
невъзможно да се изолира феромон 
по класическия начин” – казва Hurst. 
Сложността на човешкото същество 
– личните предпочитания и безброй 
други фактори биха опорочили дори 
най-добре контролирания експери-
мент, както и резултатите от него. 
Но това може би не е така за новоро-
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дените. „В сравнение с това да изслед-
ваме възрастните, бебетата са по-лес-
ни, по-слабо повлияни са от културата 
и другите фактори” – казва Wyatt. И 
през 2009, едно проучване насочи 
вниманието към нещо интересно. По 
време на кърмене, ареоларните жле-
зи, които обграждат зърното на май-
ката, секретират течност. Когато тя се 
постави под носа на бебетата, възник-
ва стереотипно поведение. Отварят 
уста, изплезват език и започват да су-
чат. Опитват се да се хранят. 
Интересно е, че секрети, взети от май-
ки, които нямат нищо общо помежду 
си, предизвикват еднакъв сукателен 
отговор, което отхвърля вероятност-
та бебетата да са свикнали с отличи-
телните миризми на майките си. 
Според Wyatt, този ареоларен секрет 
дава най-голямата надежда да откри-
ем първия човешки феромон. Ако се 

изолира и синтезира в лаборатория, 
подобно вещество би могло да помогне 
на бебетата, които не искат да засучат 
– сериозна причина за смъртността 
при бебетата в много от развиващите 
се страни. Например, в селските райо-
ни на Гана, само един час забавяне е 
отговорен за 22% от смъртността при 
новородените. 
Това също би подпомогнало изслед-
ванията върху феромоните като цяло. 
„Ако можем да намерим този феромон, 
това ще ни даде увереност да търсим 
феромони, които ни влияят в зряла 
възраст” – казва Wyatt. „А заключение-
то може и да е, че нямаме феромони. 
Все още не е идентифицирана нито 
една молекула.” 

В момента, единственото нещо, кое-
то може да се каже със сигурност е, 
че хората миришат. 
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Резюме: Статията цели да 
насочи вниманието към един 
уникален и сам по себе си ин-
дивидуализиращ човешкия 

индивид белег, подобно на уникалната 
идентификация, която се постига по-
средством генотипизирането на ос-
нова на микросателитни маркери на 
двойно спиралната молекула  на ДНК. 
Този белег са папиларните линии, със-
тавящи човешкия кожен релеф върху 
пръстите на ръцете и краката, вклю-
чително петите. Статията предста-
вя най- ранния интерес към изучаване-
то на кожния релеф и възникването на 
идеята за възможността едно лице, 
успешно да бъде идентифицирано само 
посредством пръстовия отпечатък; 
представя корелацията „генотипизи-
рането на основа на микросателитни 

маркери – идентификация по отпеча-
тък“; същността на папиларните ли-
нии и тяхната класификация, както 
и значението на този индивидуализи-
ращ белег и неговото приложение в ре-
дица случаи. 

Възникването на идентификация-
та преди откриването на ДНК…

Човекът, като уникално по своята 
анатомична и физиологична харак-
теристика същество, е в основата на 
възникването и развитието на мно-
жество научни направления и изслед-
вания. До този момент, в научната 
доктрина безспорно е приета двой-
ната спирала на молекулата на ДНК 
/дезоксирибонуклеинова киселина/ 
като основно уникално качество на 
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отпечатък като идентификационно 

средство още преди откриването на 

ДНК молекулата. Възможно ли е?
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човешкия индивид. Посредством нея 
става възможно детайлното изучване 
на гените, тяхното коригиране, въз-
можностите за изучаване предаване-
то на наследствената информация и 
не на последно място - посредством 
генетичната информация, съдържаща 
се в ДНК молекулата, и прилагането 
на метода за генотипизирането на ос-
нова на микросателитни маркери, да 
може да бъде реализирана идентифи-
кация.  Наред с нея, обаче, следва да 
бъде възприет и още един белег, зало-
жен в биологичната действителност 
на човека, който също служи като 
индивидуализиращо средство, което 
е уникално и единствено за всеки чо-
вешки индивид на планетата. Това е 
човешкият отпечатък и в частност па-
пиларните линии, които го изграждат. 
На пръв поглед изглежда несъпоста-
вимо твърдението, че наред с уникал-
ността на молекулата на ДНК  може да 

поставим и пръстовия отпечатък като 
средство за идентификация, но систе-
матичния преглед в исторически план 
не само сочи, че може да се направи съ-
поставка, но и фактът, че пръстовият 
отпечатък като средство за установя-
ването на определено лице предхожда 
използването на молекулата на ДНК. 
Причина за това вероятно е била  не-
обходимостта за поставянето по един 
или друг начин на инициалите на оп-
ределено лице. Така чрез поставянето 
на пръстов отпечатък се е целяло не 
толкова идентификацията на лицето, 
а по-скоро израз на авторство върху 
определения предмет, например. 
Тези свои твърдения подкрепям с фа-
кта, че първите сведения за това дати-
рат от края на  V- то хилядолетие пр. 
н. е . от град Ниневия, днешен Ирак. 
Именно там, по време на царуването 
на цар Ащурбанипал /669-633г. пр. 
н.е./, е била създадена дворцова биб-
лиотека с над 22 000  глинени плочки 
с клинообразно писмо, които днес мо-
гат да бъдат видени в лондонския му-
зей. Върху повърхността на плочки-
те се намират пръстови отпечатъци, 
които всъщност символизират техния 
автор. Може да се предположи, че се 
е целяла в известен смисъл „иденти-
фикация“, но не в пълния смисъл на 
думата, който влагаме днес. Въпреки 
това обаче, тъй като посредством от-
печатъка се е целял израз на „автор-
ство“ на определено лице, следва да 
се обоснове предположението, че още 
тогава са били забелязани уникални-
те папиларни линии върху повърх-
ността на кожния релеф на ръцете. 
Това означава, че в чисто исторически 
план това е основание да се приеме, че 
като идентифициращо средство, пръс-

цар Ащурбанипал 
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товият отпечатък предхожда ДНК мо-
лекулата, за която се счита, че първи 
данни има от 1868г. в следствие на 
проведено изследване на сперматозо-
иди от сьомга от швейцарския биолог  
Фридрих Мишер.  Разбира се, с разви-
тието на обществото се налага и раз-
витието на науката, което е довело до 
възприемането на човешкия отпеча-
тък ведно с папиларните линии като 
вероятно средство за установяване на 
самоличността на определено лице.   
Причина за това вероятно е ранно 
възникналият интерес към кожния 
релеф, породен от необходимостта в 
различни научни области като Антро-
пологията, Съдебната антропология 
и Биологията, да бъдат сравнени и 
изучени различните дерматоглифи-
чни статуси у различните народи. От 
сведенията, които получаваме от ан-
тропологичните изследвания следва, 
че  именно при такова изследване на 
кожния релеф е необходимо да се уни-
фицира интерпретацията на папилар-
ните линии и изображения, заключ-
ващи се в определени особености на 
индивидуалния човешки отпечатък. 
Въз основа на този интерес и необ-
ходимост да се направят определени 
класификационни таблици и модели 
на отделните папиларни изображе-
ния, които да служат като основно 
средство при прилагането на метода 
„идентификация въз основа на отпе-
чатък“ се създава и науката за отпеча-
тъците - дактилография. 

„Раждането“ на дактилографията 
и интереса към идентификацията 
по отпечатък
Дактилографията всъщност е наука-
та за отпечатъците като средство за 

установяване на самоличността. Ети-
мологичният състав на думата може 
да бъде разделен на две съставни 
части -  „дактило“ от лат. „Dactylus” - 
пръст и наставката „графия“ от лат. 
„graphia“, означаваща представяне на 
конкретен предмет. Нейното създава-
не е обусловено от приноса на редица 
лекари, антрополози, биолози и др. В 
Европа интересът към пръстовите от-
печатъци се заражда малко по-късно, 
но е факт първото съчинение, което 
поставя и разглежда въпроса за осо-
беностите на пръстовите отпечатъци, 
от 1686 г. Негов автор е д-р Марцелус 
Малпигиус - италиански анатом, кой-
то описва изпъкналите линии по вър-
ховете на  пръстите и фигурите, които 
се образуват по дланите.  Разнообра-
зието на папиларните линии обаче е 
описано по-късно, през 1823 г. от Ян 
Пуркине. Описанието е направено в 
съответните трудове „Jan Evangelista 
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Purkyně, Commentatio de examine 
physiologico organi visus et systematis 
cutanei (Breslau, Prussia: University of 
Breslau Press, 1823);  Harold Cummins 
and Rebecca Wright Kennedy. Purkinje‘s 
observations (1823) on finger prints and 
other skin features. // The Journal of 
Criminal Law and Criminology. Именно 
той пръв изгражда система от класи-
фикация на папиларните изображе-
ния. 
Едва през 1858 г. за пръв път тези зна-
ния в областта на отпечатъците от 
ръце са използвани за установяване на 
самоличността. В България въпросът 
за изучаването, познаването, необхо-
димостта и използването на методите 
на дактилографията, възникват офи-
циално на  01.01.1909 г. - с въвежда-
нето на дактилоскопска регистрация. 
В период от двадесет години тя е из-
ползвана като метод за установяване 
на лица с две имена или на починали 
престъпници. В основата на това да 
е възможна идентификация, посред-
ством човешки отпечатък, е именно 
видът и особеностите на папилар-
ните линии, подобно на заложените 
в ДНК гени. Пръстовите отпечатъци 
се образуват от различните бразди и 
неравности върху закръглената об-

ласт - възглавничката, в последната 
фаланга на всеки пръст. Тези издати-
ни формират различните папиларни 
линии /наименованието идва от ла-
тински “papilla”/. Папиларните линии 
се формират още през ембрионалното 
развитие и не се променят с възрастта 
на човека. Могат да бъдат определени 
като индивидуални, устойчиви и въз-
становими. Тези основни свойства са 
причина методът на идентификация 
на едно лице, посредством пръстов 
отпечатък, да бъде така успешен. И 
именно те да се явяват като уникално 
средство за идентификация каквото е 
и човешкото ДНК. Според формата на 
папиларните линии в доктрината са 
възприети три основни типа папилар-
ни изображения - дъговидни, спирало-
видни и примковидни. Класификаци-
ята е важна, защото идентификацията 
на отпечатъците се извършва въз ос-
нова на особеностите на папиларните 
изображения, а именно – ръбовете на 
техните линии, образуването на фор-
мата на линиите и взаимовръзката 
между различните линии. 
От приложеното изображение става 
ясно, че дори с просто око, след вни-
мателен преглед, може да се определи 
конкретния тип папиларна линия.  Ва-
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жно място при извършване на опреде-
лянето заема т.нар. трирадиус. Трира-
диусът е мястото, където се събират 
три различни направления от папи-
ларни линии. Като правило има чети-
ри пръстови трирадиуса - a, b, c, d, кои-
то са разположени в основата на II-V 
пръст.  Така дъговидните папиларни 
линии  нямат трирадиус, изградени са 
от папиларни гребенчета, пресичащи 
пръстовата възглавничка, които леко 
се изтеглят в дистално направление 
(дистален /мед. анат./- периферен, 
намиращ се по-отдалечено от средин-
ната линия или от друга точка на тя-
лото). Подвид на дъговидните папи-
ларни линии са Т-образните дъги - те 
за разлика от дъгите имат трирадиус. 
Двата края на радианта са насочени в 
улнарна (улнарен /мед. анат./ - ла-
кътен, отнасящ се до лакътната кост) 
и радиална (радиален - който има 
лъчи, които излизат от един център и 
се насочват в различни посоки. В слу-
чая също може да се приема и като, 
отнасящ се до радиалната кост /една 
от  костите на предмишницата - от ла-
тински „radius“/) посока, третият е на-
сочен дистално и е редуциран. Прим-
ковидните изображения също имат 
трирадиус. Папиларните гребенчета 
започват от единия край на  пръсто-
вата възглавничка, извиват се дистал-
но към другия край, но не отиват до 
него. Те се връщат към този край, от 
който са започнали. Дисталният край 
на примката обтича полето на рису-
нъка и образува главата на примката. 
Примката е отворен рисунък. Ако се 
отваря в радиална посока, то се на-
рича радиална, ако е в улнарна посо-
ка - улнарна примка. Спиралните па-
пиларни линии имат два трирадиуса. 

Това представлява затворен рисунък, 
в който папиларните линии вървят 
концентрично в кръг около центъра. 
В доктрината са познати и други ви-
дове – например, арковидната дъга – 
при нея папиларните линии започват 
от единия край на отпечатъка и пре-
минават до другия край, като правят 
вълнообразно изкачване в центъра. 
От изложеното следва, че при извърш-
ването на анализ на съответния отпе-
чатък по принадлежността на папи-
ларните линии може да се установи 
конкретен вид, а оттам да се извърши 
идентификация. За да е определи дали 
два пръстови отпечатъка са идентич-
ни, най- напред се сравняват различ-
ните отличителни признаци, които 
зависят от вида на изображението 
което се изследва. Ако изображението 
е от вида примковидно, то може да се 
използва методът на преброяване на 
папиларните линии. Следва да се пре-
броят линиите които се докосват или 
пресичат въображаема права, спусна-
та между главата и делтата на прим-
ката. По своята същност освен опре-
делен тип завиване на папиларните 
линии, техните краища могат да бъдат 
различни, а именно;  прави ( - ) раздво-
ени ( -С ), да образуват остров – това 
са най- често срещаните при такъв 
анализ. Посредством определянето на 
вида папиларни изображения, съглас-
но изложената класификация  става и 
определянето в по-късен етап на тех-
ния носител. В редица държави има 
съответен регистър на лица, чиито от-
печатъци са снети с цел при наличие 
на данни, същите да могат да бъдат 
сравнени и да се открие съвпадение. 
Разбира се в глобализиращия се свят 
на научни и технологични открития, 
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вече са създадени компютърни бази 
данни, съхраняващи тези регистри и 
улесняващи процеса на идентифика-
ция. В тази насока се зароди и идеята 
за създаването на европейска центра-
лизирана база данни с пръстови отпе-
чатъци на осъдени граждани от трети 
страни. 

Няколко думи за приложимостта на 
метода и съотношението ДНК - пръ-
стов отпечатък
Така, от изложеното се установява, че с 
оглед биологично заложената уникал-
ност на кожния релеф, може да бъде 
успешно реализирана идентифика-
ция само възоснова на отпечатък. Раз-
бира се, може да се направи известна 
съпоставка между идентификацията 
посредством генотипизирането на 
основа на микросателитни маркери 
при ДНК и идентификацията, посред-
ством папиларните линии. ДНК моле-
кулата дава много по-широк обхват за 
извършване на различни методи на 
изследване. Процесът на генотипизи-
рането, означава анализиране на ин-
дивидуалния генотип. Това се постига 
чрез анализирането на ДНК последо-
вателностите /генетичната информа-
ция в молекулата на ДНК се „заключ-
ва“ в нуклеотидите адренин, гуанин, 
цитозин и тимин, които правят после-
дователностите, които кодират ами-
нокиселините/ и тяхното сравнение с 
тези на друг индивид. Основна насока 
за прилагане на генотипизирането на 
основа на микросателитни маркери 
води до успешната идентификация на 
бащинство, използва се и се прилага 
също и в криминалистиката. От друга 
страна идентификацията по отпеча-
тък вече бе изложено как се реализи-

ра, но същата не може да се приложи 
за определяне на бащинство, както е 
при генотипизирането, затова пък е 
успешно приложима в криминалис-
тиката. Разлика между посочените 
направления се изразява и в това, че 
ДНК молекулата се намира в ядрото 
на клетката, а папиларните линии са 
видими с просто око, разположени в 
повърхностния слой на кожата. И две-
те направления имат своята уникал-
ност и строго регламентирана при-
ложимост, в някои насоки могат да се  
допълнят едно друго, но при личната 
идентификация мисля, че методът 
„пръстов отпечатък“ е приложим в по-
широки граници и може да ни осигу-
ри значима информация, наред с ДНК-
идентификацията.   
Целта на статията да изложи този ме-
тод за идентификация бе обоснована 
от множеството възможни приложе-
ния на отпечатъците в тази насока. 
От една страна, по този начин може 
успешно да се установи самоличнос-
тта на извършителите на инкримини-
рани състави от Наказателния кодекс 
на Република България и по този на-
чин тези лица да бъдат привлечени 
към реализиране на наказателна от-
говорност. От друга страна, методът 
е успешно приложим при установява-
нето на самоличността на изчезнали 
деца, установяване на самоличността 
при отвличания, установяване на са-
моличността на бездомници, които 
са починали, установяване на само-
личността на лица с амнезия, устано-
вяване на самоличността на трупове, 
открити след различни  природни 
бедствия, предотвратяване на грешки 
в болнични условия при установява-
не на самоличността на бебета и др. С 
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други думи ползите от изследването 
на отпечатъците имат особено широ-
ко приложение в практиката. Това е 
основната причина да бъде предста-
вен този метод като допълнително 
приложим, наред с този на ДНК-иден-
тификацията. Това е така, защото 
пръстовите отпечатъци са уникални 
по своята същност, не съвпадат с ни-
чии други. Видно от изложеното е 
изключителното значение на биоло-
гично заложената уникалност в чо-
вешкия отпечатък и възприемането 
на кожния релеф на пръстовия отпе-
чатък като инструмент за изследване 
и достигане до идентификацията на 
хора, независимо от повода. 
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5. „Малките тайни на криминалис-
тиката“ – Университетско издател-
ство „Св. Климент Охридски“ – Коста-
дин Бобев, 1993г.;

http://kupinauka.com
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Редакторът на 
списание „Бъл-
гарска Наука“ 
Петър Теодосиев 

взе интервю от магистър 
фармацевт Владимир 
Попов – най-известния 
популяризатор на рим-
ска история и култура в 
българското интернет 
пространство, а също и 
първопроходец в антич-
ните възстановки у нас.

- Здравей, Владо, радвам 
се, че накрая склони на 
това интервю. Разкажи 
на нашите читатели мал-
ко за себе си.

- Salvete amici! Kазвам се 
Владимир Попов и съм на 
34 години. По професия 
съм фармацевт, но в ин-
тернет пространството 
съм известен с прякора 
Last Roman /Последният 
Римлянин/ и вече 11 годи-
ни пиша статии на българ-
ски за римската история 
и военно дело. Повечето 
от тях могат да се открият 
почти във всеки брой на 
списание „Българска нау-
ка“, за което съм благода-
рен и признателен. Целта 
ми е да запозная интере-
суващите се от антична 
история читатели с култу-
рата, бита и бойната сла-

История

Античният 
реенактмънт като 
хоби и призвание 

Автор: Владимир Попов

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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ва на създателите на най-могъщата 
и просперираща империя на Стария 
континент в древността.

- Освен че пишеш статии за Римска-
та империя, ти участваш и в много 
изяви в страната и чужбина.
- Да, интересът към римската исто-
рията, който ме завладя преди около 
петнадесетина години в крайна смет-
ка си намери отдушник в едно попу-
лярно хоби по света /а отскоро и у 
нас/ - римския реенактмънт. 

- Разкажи на читателите на „Българ-
ска Наука“ малко повече това свое 
увлечение‚ римски реенактмънт‘?
- Думичката реенактмънт е английска 
и идва от ‚re-enact‘ – възстановявам. 
Т.е това е възстановка. Или стремежът 
на точно и адекватно пресъздаване на 
римската екипировка, ритуалистика, 
бит и култура пред съвременна пуб-
лика, с цел тя да бъде запозната с ин-
тересните аспекти от живота на древ-
ните. Може да се каже, 
че това безкористно 
хоби има идеалната 
цел да обогати позна-
нията по история сред 
подрастващото и вече 
израснало поколение, 
да го потопи за мо-
мент в една отдавна 
отминала епоха и не 
на последно място да възпита у човек 
любов към културно-историческо на-
следство, за да го направи по-отгово-
рен към опазването на археологиче-
ските паметници. В края на краищата 
това дали един народ е цивилизован, 
се познава по отношението му към 
миналото.

- Кое е най-трудното в това хоби? 
- Най-трудната част е да обясниш пред 
случайно попаднал на възстановката 
зрител, че не си артист и че екипиров-
ката /военна или цивилна/, която но-
сиш не е някакъв набързо скалъпен и 
недостоверен театрален реквизит, а е 
резултат от дълга и трудоемка рекон-
струкция, с използването на различ-
ни исторически данни. За направата 
на качествена реплика реенакторът 
проучва достигналите до нас антични 
писмени източници, археологически 
находки, сравнява ги с изображения 
по мозайки и барелефи /последните 
често са стилизирани и всеки трябва 
да сам прецени къде свършва реал-
ността и къде започва художествената 
интерпретация/. 
Тока на римски военен колан от нача-
лото на 1 в. – находка, восъчен модел, 
бронзова реплика, изработена от Ра-
достин Колчев, председател на клуба 
за исторически реконструкции „Legio 
IIII Scythica“, гр. Добрич

Това е дълъг процес който отнема ме-
сеци и дори години. Но пък удовлет-
ворението от постигнатото наистина 
си заслужава. Още по-ценно е, когато 
успееш адекватно да демонстрираш и 
обясниш заниманието си на публика-
та и да спечелиш още някой съмишле-
ник към каузата. Разбира се голямата 
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борба е с натрапените от филмовата 
/главно Холивудска/ индустрия фен-
тъзи образи на тема древен Рим. За 
съжаление има и доста недобросъ-
вестни ‚колеги‘, които преекспонират 
филмовите заблуди, тъй като смятат, 
че зрителите не трябва да останат 
разочаровани, и затова им поднасят 
подобна псевдоантична визия. 

- Тоест има няколко вида реенакт-
мънт, така ли?
- Не са точно видове, по-скоро степени. 
Бих ги охарактеризирал така. Най-ви-
сшата степен е експерименталната ар-
хеология. Това означава да изработиш 
даден предмет, абсолютно точно ко-
пие на антична находка, използвайки 
материали и технологии, познати на 
древните. Например да си изработиш 
туника от естествен материал – от лен, 
или вълна /без никакви синтетични 
примеси втях/ тъкани на реплика на 
стан от античната епоха, където дори 
шевът не е машинен, а ръчен. Или пък 
сам да си направиш ризница /трябва 
да е от желязо, а не от неръждаема 
стомана/ или обувки, процедирайки 
по същия начин. Това е ‚висш пилотаж‘ 
в реенактмънта и го могат ограничен 
брой хора. Следващото ниво е същин-
ският реенактмънт, където ползваш 
отново естествени материали, но из-
готвяш точни реплики със съвремен-
ни технологии - например платът и и 
конците са от естествен произход, но 
са машинно обработени. Металите са 
естествени /мед, бронз, олово, желя-
зо/, но се използва модерно лееене, 
струговане или щамповане.
‚Ренактмънтът се крие в детайлите‘ 
– например апликациите по канията 
на гладиуса ми са изработени в съот-

ветствие с находки от България и Гер-
мания. ‘’Сърцевидният’’мотив е много 
широко разпространен през първата 
половина на 1 век:

Най-нисшата степен, която се пре-
плита с бутафорията е стилизацията 
– например шлем, меч, доспех, облек-
ло, които нямат аналози сред антич-
ни находки, или са направен от неав-
тентични материали /неръждавейки, 
синтетични дрехи/. Последните са 
шхарактерни за групи, претендиращи 
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че са реенакторски, но реално зани-
маващи се с туристическа атракция, с 
цел финансова изгода.

- Разкажи ни за първите си стъпки 
на това поприще – в началото има-
ше ли у нас антични групи, към кои-
то да се присъединиш или трябва-
ше да започнеш от нулата?
- В България отпреди 10 години, ко-
гато покрай писането на статии запо-
чнах да се интересувам и от римски 
възстановки, не съществуваше нито 
една реенакторска група на римска те-
матика. Имаше група, която се занима-
ваше с реконструкция на келтски бит 
и култура – Общество „Дъбова порта“, 
но тя беше със затихващи функции. 
Клубовете, посветили се на среднове-
ковната реконструкторска тематика 
бяха „Modvs Vivendi“ от София, „Чигот 
- Сдружение за исторически възста-
новки “ - Варна, a също и индианското 
общество – „Орлов кръг“ /чиито чле-
нове първи популяризираха живата 
история още през 80-те години на ми-
налия век, устройвайки си експери-
ментални лагери в гората/. И разбира 
се имаше една голяма част от колек-
ционери на оръжие и бивши военни , 
които се занимаваха с военно-истори-
ческа реконструкция от Възраждане-
то, Руско-турската Освободителна и 
Първата световна войни. Повечето от 
тях бяха членове на Национално Дру-
жество „Традиция“.

- Как се реши да се захванеш рее-
накторска дейност?
- Решаващото събитие, тласнало ме 
към реконструкторското поприще бе 
организираната през септември 2006 
г. жива история в Южния парк, където 

реенактори от „Модус Вивенди“, „Дъ-
бова порта“ и „Орлов кръг“ ни запоз-
наха с бита на средновековните хора и 
индианците, демонстираха въоръже-
ние, музика, кухня и напитки. После 
посетих и най-масовата късносред-
новековна възстановка – „Доблест и 
Слава“, която се организираше у нас, 
а именно битката при Шуменската 
крепост и превземането й от кръсто-
носците на Владислав Варненчик /с 
участници от Чехия, Полша и Унга-
рия/. След това започнах да влизам и 
във форума, в който пишат и до днес 
всички сериозни български възстано-
вчици – „Форум Традиция“ /съществу-
ва от 2005 г./, където се свързах с хора, 
които имаха и антични интереси.

- Значи излиза, че ти си един от пър-
вопроходците на това хоби у нас?
- Колкото и нескромно да звучи – да. 
Първопроходец и ако използваме 
един химичен термин – катализатор.

- А как е по света?
- В Западна Европа, откъдето произ-
хожда това хоби /наред с останалите 
реконструкции,  посветени на Средно-
вековието, Ренесанса, Наполеоновите 
и Световните войни/, хората се зани-
мават с тази дейност от 40 години. 
Интересът към Римската империя ви-
наги е бил актуален – пример за това 
служат множеството архитектурни 
паметници от династиите на Бурбо-
ните и Хабсбургите, имитиращи рим-
ска символика /намерила отражение 
дори в парадните униформи на улани-
те и драгуните/. Първите опити за ре-
конструкция на римско въоръжение 
и метателни машини са били провеж-
дани в Бисмаркова Германия в края 
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на 19-ти век и са описани от историка 
Х. Делбрюк. Основите на модерното 
римско реконструкторско движение 
са заложени през 70-те години на 20 
век от британския учен Х.Р. Робинсън, 
реконструирал и класифицирал рим-
ски сегментни брони и шлемове. През 
1985 г. експерименталният археолог 
д-р М. Юнкелман с 10 свои съмиш-
леника предприел поход от Верона /
Италия/ до Аугсбург /Германия/. За 
близо 1 месец те изминали разстоя-
нието от 540 километра, натоварени с 
пълна бойна и обозна римска екипи-
ровка - всеки реконструктор мъкнел 
на плещите си около 48 кг. 

В наши дни един от водещите специа-
листи в областта на римското оръжие 
е М. Бишоп, който от 1983 г. органи-
зира във Великобритания ежегодни 
конференции, а също и издава специа-
лизирано списание, посветено на во-
енната екипировка на римските леги-
онери. Практика е в по-големите музеи 
и археологически паркове историци и 
музейни работници често да оранизи-
рат реконструкторски прояви, които 
освен че са атракция за посетителите, 
целят да изяснят как е функционирал 
даден римски уред, каква е била тех-
никата на легионерския бой или как 

се е ползвало дадено оръжие. Колко е 
тежало римското снаряжение, как се 
е носела римската тога и др. През по-
следните десетилетия в Европа, Аме-
рика, Австралия, че дори и в Русия се 
създадоха много качествени клубове, 
които популяризират античната ис-
тория и имат неоценим принос към 
развитието на живата история и екс-
перименталната археология. В това 
отношение ние имаме още много път 
да извървим, докато успеем да се на-
редим сред ‚батковците‘. 

- Та как се развиха събитията през 
тези 10 години в България?
- Както казах, в началото бяхме само 
шепа ентусиасти. Във споменатия фо-
рум „Традиция“ се свързах с хора от 
различни професии, но обединени от 
любовта към античната история. Това 
бяха Росица Манолева /юрист/, Иван 
Рендаков /механик/, Петър Генов /
ковач/. Всеки от тях се беше посветил 
на определена част от възстановките. 
Роси беше първият човек в България, 
който експериментираше с рецептите 
на античния римски готвач Марк Га-
вий Апиций. Огромната й заслуга е, че 
преведе книгата му “De Re Coquinaria” 
на български. А и в нейния сайт, кой-
то за съжаление вече не съществува, 
беше описала няколко направени от 
нея адаптации на антични рецепти, 
които приготвихме и излязоха много 
сполучливи /т. е. ядливи/. 
Римски кюфтенца, моретум /паста от 
чесън и сирене, с добавени билки, зех-
тин и оцет/, смокини в мед и канела, 
гарум /солен сос от ферментирали въ-
трешности на риба/и продукти /мас-
лини и гъби/, характерни за антична-
та епоха:
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Иван Рендаков изработваше основно 
колани, обувки, накити и разни ре-
плики на антични и средновековни 
предмети, а Петър ковеше мечове и 
ножове. Всъщност символично или 
не, римската реконструкция в Бълга-
рия започна с един изработен от Иван 
Рендаков гладиус /римски меч/, кой-
то аз купих. 

- Тогава имаше ли ясна представа за 
какво ти е този меч?
- Не, по-скоро исках да имам реплика 
на римско оръжие. Но пък после си ка-
зах, защо пък да не придобия пълна 
легионерска екипировка.

- Откъде се сдоби с нея?
- През 2006-та година нямаше мно-
го опции. България не съществуваше 
на европейската карта като страна, в 
която има групи за античен реенакт-
мънт съответно тук нямаше пазар за 
предлаганата от западните клубове 
продукция. Така че първоначално по-
търсих местни майстори, които да 
ми изработят необходимите оръжия 
по предоставени от мен указания и 
схеми. В това отношение неоценима 
помощ ми оказа възстановчикът Цве-
тин Апостолов от „Чигот“, който на-

прави първата сегментна броня тип 
Нюстед /наименованието й е според 
съвременната класификация/ у нас. 
Той също ми направи и характерния 
за 1-2 век римски правоъгълен щит /
scutum/ и римското метателно копие 
– пилум. Иван Рендаков пък изработи 
римски колан /cingulum / и калиги – 
характерните римски сандали. Така че 
към края на 2007 г. разполагах с почти 
пълно легионерско снаряжение. 
 „Стартовата ми екипировка“, която, 
разбира се, тогва беше далеч от съвър-
шенството, и претърпя многократни 
корекции и надграждания впослед-
ствие:
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- Тоест си бил готов за изява и си ча-
кал удобен случай.
- Да, и като по поръчка, някъде в на-
чалото на 2008 г. научих, че община 
Свищов организира първият анти-
чен фестивал в България. Стори ми се 
примамлива идеята да кандидатствам 
като участник и изпратих писмо кой 
съм и с какво разполагам. Бях поканен 
в Свищов и на нещо като кастинг, къ-
дето демонстрирах екипировката ми 
и логично бях одобрен. Впоследствие 

с мен се свързаха организаторите на 
фестивала Стоян и Стефан Продано-
ви, с които обсъдихме създаването на 
българска реенакторска група, която 
да е под егидата на община Свищов. 
Предложих им наименованието да е 
Cohors I Thracum Civium Romanorum 
/Първа Тракийска кохорта от римски 
граждани/. Исторически подобни по-
деления имаме засвидетелствани в 
Сирия и Британия. Причината да са 
там е, че римляните обичали да раз-
местват контингенти, за да не влизат 
военните в контакт с местното насе-
ление и да не му симпатизират при 
бунт. На Балканите пък те настаня-
вали германски, испански и келтски 
подразделения. 

- Значи ти си кръстникът на първа-
та римска организация в България.
- Може да се нарече, че съм такъв. 
Всъщност през всичките тези години 
участвах под един или друг начин в 
създаването и спомагах за развитието 
на повечето сдружения за антични ре-
конструкции в България. Росица Ма-
нолева пък като една Райна Княгиня 
уши знамето на Тракийската кохорта. 
Снимка с вексилума на кохортата на 
първия фестивал в Свищов перез 2008 
г. 
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Впоследствите огранизаторите го по-
турчиха някъде и го замениха с дос-
та погрешно изображение. Но тогава 
още не знаехме, че идеята на Продано-
ви е тази група да се развие в напълно 
комерсиална и доста различна от една 
реенакторска група посока, така че им 
помагахме съвсем добронамерено.

- Как протече първият античен фес-
тивал у нас?
- Първото издание на фестивала „Орел 
на Дунава“, се проведе в края на юни 
2008 г. в Свищов. За главен участник 
в събитието беше поканена итали-
анската група за възстановки Legio I 
Italica – една от най-добре екипирани-
те и подготвени европейски органи-
зации с около 20 годишна история. В 
Нове, легионния лагер край Свищов, 
исторически се е разполагал упомена-
тият легион, така че италианците оп-
ределено имаха сантимент към меро-
приятието. Също така имаше гости от 
Чехия и Словакия, които обаче на вто-
рия ден си тръгнаха, тъй като имаха 
някакви разногласия с организатори-
те относно заплащането на разходите 
си. Същата участ сполетя и Тракийска-
та кохорта, която се предвиждаше да 
участва като римска част в събитието 
и бе снабдена с доста кошмарен сце-
ничен реквизит /кожени брони и пр. 
ужасии/ от едно филмово киностудио, 
мисля че беше ‚Нимар‘. Тъй като наем-
ът на тази екипировка беше висок и 
явно нямаше съгласие за изплащане-
то му, и тази фирма напусна фестива-
ла, та в края на краищата момчетата 
от Свищов бяха включени към варвар-
ската група и взеха участие в битките 
откъм ‚противниковата‘ страна.

- А твоето участие в какво се изразя-
ваше?
- Аз и един мой приятел, Евгени Коз-
лов, представител на московския клуб 
за исторически възстановки Cohors II 
Mattiacorum equitata /когото специал-
но бях поканил за фестивала/, по вре-
ме на предварителните тренировки 
бяхме харесани от италианците и те 
ни зачислиха да участваме с техния 
легион, тъй като освен че бяхме запоз-
нати с видовете построения и начин 
на бой, разполагахме и със собствена 
екипировка. Това да те покани клуб 
с дългогодишна история в редиците 
си, при положение, че това ти е пър-
вата изява на реенакторското попри-
ще, е голяма чест и признание. Така 
че ‚волю-неволю‘ аз бях единствени-
ят екипиран български легионер на 
събитието и това беше моето ‚бойно‘ 
кръщение редом с братята италианци. 
Участието ми във фестивала, както и 
емоциите ми съм описал в разказа си 
„Scuta decumbere“. /Разказът е публи-
куван след интервюто. Бел. Ред./.

Аз и колегите ми от Legio I italicа на 
фестивала „Орел на Дунава“ 2008 г. 
- Да, доста вълнуващ разказ, личи си 
че си се впечатлил страхотно.
- Участието ми с италианската гру-
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па остави незабравим спомен у мен, 
така че реших, че не би било зле по-
добен тип прояви у нас да зачестят. 
Затова се мотивирах да създам рим-
ско общество в България. На фести-
вала се запознах с членовете на Nova 
Roma – международна група, обеди-
няваща ентусиасти от близо 20 дър-
жави в Европа, Америка и Азия, кои-
то са се посветили на възраждането 
и пресъздаването на римския бит и 
култура /религиозни ритуали, воен-
но дело, кулинария/. Впоследствие 
бях назначен за официален предста-
вител /префект/ на тази организация 
за страната ни с цел да организирам 
създаването на българско Nova Roma 
общество. Залових се сериозно с тази 
задача и към края на 2008 г. в Пловдив 
аз, Росица Манолева, Иван Рендаков, 
Петър Генов и Иван Лещев учредихме 
първият частен реенакторски клуб /
под частен имам предвид необвързан 
с никоя община, а напълно незави-
сим/ - „Сдружение за Антични и Сред-
новековни Реконструкции – СИЛА“.

- Доста работа си свършил за една 
година.
- Да, използвах оптимално свободното 
си време, за да се занимавам с инте-
ресуващите ме неща. Разбира се това 
не беше всичко. През септември месец 
получих покана от Евгени Козлов да 
му гостувам в Русия, където да взема 
участие в провеждането на тяхната 
възстановка на Сатурналиите. При 
древните римляни това бил празник в 
чест на бог Сатурн, провеждащи се от 
17 до 21 декември. Тогава обществе-
ните работи били отменени, а робите 
получавали допълнителни привиле-
гии - те се освобождавали от повсед-

невните си занимания, могли да се 
хранят от трапезата на господарите 
си, да носят техните дрехи и дори да 
ги командват. В обикновеното римско 
семейство празникът започвал с жерт-
воприношение - заколвали се прасе, 
теле и овца в чест на бога. Следвала 
гощавка, като роднините и приятели-
те си подарявали подаръци. Сред да-
ровете имало восъчни свещи  - символ 
на зимното слънцестоене и тестени 
или теракотени фигурки - посветени 
на бог Сатурн. 

- Звучи интересно, почти като на на-
шите коледни празници.
- Е, не случайно Коледа се празнува 
на същата дата, на която римляните 
са чествали раждането Слънцето /25 
декември/. Та с радост приех покана-
та и си подготвих цивилни дрехи – ту-
ника и тога, тъй като празникът беше 
граждански, а и реших, че мъкненето 
на легионерска екипировка по само-
лети /че и в Русия/ си е доста риско-
вано занимание. Но странствата ми в 
Москва и Санкт Петербург съм описал 
подробно в разказа ми „Сатурналии на 
север“ в миналогодишния декемврий-
ски брой на Българска наука, така че 
няма да се разпростирам нашироко за 
това събитие. 
Само ще кажа, че бях силно впечатлен 
и реших да проведа такъв тип чества-
не и в България. Впоследствие само 
един клуб в страната поде тази иници-
атива и от 2012 г. членовете на Legio 
IIII Scythica от Добрич отбелязват вся-
ка година Сатурналиите по разрабо-
тен от мен сценарий. 
Членове на Legio IIII Scythica от До-
брич празнуват Сатурналии
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- Навсякъде личи пръстът на По-
следния Римлянин...
- Само там, където се правят качестве-
ни реконструкции, а не бутафории.

- Коя е най-интересната възстанов-
ка, която си правил?
- Без съмнение това беше възстанов-
ката на римската сватба, която раз-
работих съвместно с Васил Алексан-
дров /юрист по професия/ и естонеца 
Артур Миненко /бизнесмен/. Идеята 
ми хрумна, докато се гледах един от 
епизодите на сериала „Рим“. Във фо-
рума на Росица, където тогава пише-
ха всички римофили /така наричам 
шеговито хората, които се интересу-
ват от римска история и култура/ се 
свързах с Васил, чиято специалност 
беше римското право, а с Артур се 
запознах в един рускоезичен форум. 
Артур е единственият източноевро-
пеец, който реконструира достоверно 
образа на върховен понтифик /пон-
тифекс максимус/ и римска ритуалис-
тика. Той също имаше идеи да прави 
римска сватба, но подобно на мен ня-
колко години по-рано също беше ‚по-
следният римлянин‘ в Естония – т. е. 
единственият римофил там. Така че с 
радост го поканих да участва в нашия 

проект и съвместно, използвайки дос-
тигналите до нас антични източници, 
възстановихме римски ритуал за бра-
косъчетание на патриции /конфаре-
ацио/. Това се правеше за пръв път в 
България и изобщо в тази част на све-
та. Представихме римската сватба на 
второто издание на античния фести-
вал в Свищов през 2009 г. 

- Ще обясниш ли на нашите чита-
тели какво представлява римската 
сватба вкратце? Артур и Васил де-
монстрираха част от ритуалите на 
собствената ти сватба миналата го-
дина и беше много впечатляващо.
- Да, така е. Сватбата е изцяло на ла-
тински, но за да разбере публиката за 
какво става дума бяхме осигурили и 
превод на български, който се прочи-
таше след всяка фраза. Сватбата, как-
то и всяко римско начинание започ-
ва с допитване до природните сили. 
Древните са вярвали, че за да бъде 
едно събитие благоприятно, трябва 
боговете да демонстрират благораз-
положението си – най-често чрез по-
лет или пеене на птици, вятър, обла-
ци или други климатични явления. 
Бащата на булката, който освен глава 
на семейството бил и неговият жрец, 
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следял за поличбите и ако те били 
добри, сватбата можела да започне. 
След това върховният понтифик се 
молел на боговете, покровителства-
щи семейството – Юпитер, Юнона, на 
Диана /богинята на любовта/, също 
и на духовете на мястото, на което се 
извършвала сватбата. Задължителна 
молитва се отправяла и към двуликия 
бог Янус, който бил господарят на на-
чалото и края. На божествата се под-
насяли жертвените дарове, жрецът 
питал младоженците дали са съглас-
ни да встъпят в този брак и дали няма 
противоестествени причини, поради 
които той да не може да се осъществи 
/друг брак, кръвосмесителство и пр./. 
След това се освещавали сватбените 
пръстени, младоженците произнася-
ли брачната клетва за вричане един 
към друг и след като си сложели хал-
ките, понтификът свързвал двете им 
десници с червено въже – символ на 
здравината и неделимостта на брач-
ния съюз. След това младоженецът и 
бащата на булката подпечатвали до-
кумент, според който тя преминавала 
от роднинския си дом, в дома на новия 
си съпруг и била вече под негова опе-
ка и закрила. Следвало пиршество. 

-   Май че доста хора са необходими 
за подобен тип възстановка?
-   Да, така е. За първото ни представя-
не на римската сватба в Свищов се съ-
брахме около 8 реенактора от Бълга-
рия. Особено много в това начинание 
ни помогнаха Питър и Даниела /тога-
ва ученици в НГДЕК/ от София, а също 
Симона и брат й /от Русе/. Артур беше 
понтифексът, Васил изпълняваше ро-
лята на фламен – друг вид жрец, аз се 
нагърбих с ролята на младоженеца, а 

другите римофили играеха булката и 
роднините й. Липсваха ни обаче сви-
детели, за да стане сватбата по-зре-
лищна. Тук за щастие ни помогнаха 
реенакторите от италианската орга-
низация Gruppo Storico Romano, които 
през 2009 година поеха инициативата 
да са гостуващата група на фестивала. 
Италианците бяха дотолкова впеча-
тлени от нашата разработка на сват-
бения ритуал, че ни помолиха за не-
говия сценарий. Тогава все още бяхме 
щедри в споделянето на идеите ни със 
съмишленици така че им го предоста-
вихме, което се оказа голяма грешка, 
тъй като впоследствие домакините от 
Свищов го ‚заимстваха‘ и започнаха да 
представят римската сватба по техен 
си начин. От видяното досега, оставам 
с впечатлението, че доста са профани-
зирали ритуала и дори го предлагат 
като ‚екстра‘ към двойките, женещи 
се в Свищов срещу допълнително за-
плащане, което е извличане на ко-
мерсиална изгода от продукт, който 
поначало не е техен. Включили са за 
атракция и някакви танцуващи ‚ве-
сталки‘, което е голяма подигравка с 
римската история. Все пак весталките 
били пазителки на огъня на Веста, от 
който всяка Нова година целият град 
запалвал домашните си огнища. Та 
тези високопоставени жрици, ползва-
щи се с особена почит в римското об-
щество, в модерните театрализирани 
постановки са принизени до улични 
танцьорки. В общи линии от такива 
детайли личи отношението към рим-
ската история на някои лица, които се 
имат за реенактори.

- Доста тъжно.
- Ами в крайна сметка – ако си посред-
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ствен и нямаш нито идеята, нито же-
ланието да се развиваш, единствено-
то нещо което ти остава е да копираш 
/обикновено доста зле/ от по-знаещи-
те и можещите. Това важи и в живота, 
и в реенактмънта. Има групи, които 
добросъвестно и отговорно предста-
вят и популяризират античната исто-
рия, а има и бутафорчици, които лам-
тят единствено за пари, а за сметка на 
това задълбочават заблудите сред об-
ществото като представят гротескна 
визия, гарнирана с недобронамерено 
поведение.

- Може би тук е мястото да кажеш 
как един непредубеден посетител 
на такова събитие да разпознае 
дали пред него стоят реенактори 
или... бутафорчици ли ги нарече?
- В реконструкторските среди имаме 
доста термини за подобен тип стати-
сти: бутафорчици, покемони, гоблини, 
мърлячи, кебапчии и пр.

- Малко крайно, като че ли?
- Не е крайно. Просто си представи 
следното – посветил си време, труд, 
пари да изградиш достоверен образ, 
тъкмо си научил публиката да прави 
разлика между легионер и рицар /за-
щото за повечето хора облеченият в 
броня човек си е рицар/ и изведнъж 
съзираш някакво кошмарно създание, 

помъкнало върху себе си модерни бо-
туши, кожен войнишки колан, меч от 
типа на тези, дето се продават за стен-
на украса, кожички по ръцете и кра-
ката, защото така е ‚по-секси‘, пласт-
масов шлем с гребен от четка върху 
него... 
Откровено бутафорни субекти в рее-
нактмънта

- Ужас…
- Присъствието на такива екземпляри 
е обида и за събитието, и за теб, че ще 
те видят редом до тях. Разбира се този 
проблем не е само наш. И средновеков-
ните реконструктори са пропищели 
от подобен тип групи, да не говорим 
за тези, които се занимават с пресъз-
даване на модерна история. За съжа-
ление с недобросъвестни участници 
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е пълен светът, затова на сериозните 
фестивали са въведени критерии за 
екипировка и предварителен преглед 
на облеклото.

- ‚Екипировъчен‘ фейс-контрол, а?
- Точно така. Освен отделни елементи 
има и цели групи, които са навлечени 
като за карнавал. Не само у нас, но и 
в чужбина. Като ярък пример, мога да 
посоча ежегодния априлски парад в 
чест на Рождения ден на Рим /Natale 
di Roma/, където дефилират местни 
италиански реенакторски групи и 
чуждестранни такива. Участвал съм в 
това събитие 3 поредни години и чест-
но казано качеството му падаше с все-
ки изминал път. Причината е, че ита-
лианците гледат на това мероприятие 
като на фиеста и не поставят никакви 
изисквания, канейки всякакви съста-
ви – дори съм виждал да дефилират 
грузинци и молдовци с националните 
си носии. Същевременно рекламата 
тръби, че това е най-масовото реенак-
торско събитие в Европа. Само че по-
вечето италиански клубове, които се 
смятат за реконструкторски са на теа-
трално ниво – пластмасови и картоне-
ни брони, дрехи от синтетични плато-
ве, въобще порнография. И е логично, 
че след като си бил път до Рим, няма 
да ти е приятно да гледаш подобни 

елементи да щъкат навсякъде. 
Затова и броят на сериозните групи 
на този фестивал от година на година 
намалява и те се приеориентират към 
наистина качествени западноевро-
пейски ивенти – в Ним, Марле, Будапе-
ща и пр.

- Каква е причината да съществуват 
групи с бутафорна визия? Не са ли 
те по-слабо конкурентни от реенак-
торите и следователно не ги ли от-
сява... да го наречем ‚реенакторски-
ят отбор‘?
- Проблемът е, че бутафорните групи 
обикновено са общински продукти. 
Тяхната цел е напълно комерсиална – 
усвояване на грантове и европроекти, 
реклама на дадена туристическа ат-
ракция или забележителност. Те обик-
новено се ръководят от хора, които 
нямат нито понятие, нито отношение 
към историята. Та с пари отделени от 
общината се закупува най-нискока-
чествената екипировка от Индия, нае-
мат се доброволци – най-често студен-
ти, членове на някой боен клуб или 
роднини, които да я разнасят по съ-
бития и се започва една псевдорекон-
структорска вакханалия. Такива орга-
низации обикновено имат спонсори и 
политически връзки, и широко се лан-
сират по медии и общини, особено ако 
има и пари от европрограми. У нас та-
кива общински групи често могат да 
се видят при откриването на ‚рекон-
струираните‘ историко-археологиче-
ски обекти. Нарочно слагам кавички, 
защото повечето от паметниците са 
възстановени по откровено бутафо-
рен начин. Та като видиш на фона на 
бутафорна крепост да дефилира бута-
форна група съставена от хора, които 
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са отишли там за да припечелят някой 
лев, цялото мероприятие по популя-
ризиране на съответния исторически 
обект се превръща в посмешище.

- Лошо...
- Много лошо, но на държавно ниво 
такова е масовото отношение към ан-
тичното наследство у нас. Но затова 
сме и ние реенакторите, които се оп-
итваме да се борим с фалша и кича. 
В този ред на мисли ще се върна към 
обяснението какъв е най-лесният на-
чин да разбереш дали пред себе си 
имаш реконструктор или статист из-
докаран в театрален реквизит. Първо 
– реконструкцията се крие в детайли-
те, затова огледай хубаво човека пред 
теб. Реенакторът е съвестен и отгово-
рен към екипировката, която сам е из-
работил или платил от собствения си 
джоб. Обикновено преди и след всяко 
събитие той я почиства и смазва. Ос-
вен това той може да ти изнесе цяла 
лекция какво представлява оборуд-
ването му, как се е ползвало, през кой 
век е било актуално, да ти разясни на-
пример защо е предпочел определена 
украса или орнамент, а също и да ти 
изреди археологическите находки, 
въз основа на които е реконструирал 

своя инвентар. Статистът обикновено 
се държи неадекватно и инфантилно, 
нехаен е към реквизита си /който е в 
окаяно състояние – често корозирал и 
прокъсан, с липсващи ли неправилно 
закрепени детайли/, не може да даде 
задоволителен отговор на твоите въ-
проси или повтаря като папагал някоя 
наукообразна фраза, която е дочул. 
Пример за лошо поддържан и недос-
товерен инвентар може да видите на 
снимката долу в ляво.

- Много ли такива групи има? 
- В България общинските групи за ту-
ристически атракции са /засега/ три. 
Най-първата е вече спомената група 
в Свищов, която може би и затова де-
монстрира най-кошмарна визия. За 
съжаление желязото ръждясва, а от-
съствието на адекватна поддръжка и 
желание за развитие води до печални 
резултати. Тук да вметна, че в Древен 
Рим наказанието за войник, отнасящ 
се немарливо към оръжието е било 
смърт. Но в края на краищата вина-
та за такъв некачествен пърформанс 
носят ръководителите на групата, не 
момчетата, които са хванати времен-
но да им помагат в бизнес начина-
нието. Те са наясно, че визията им е 
недостоверна, пък и самият аз на ня-
колко пъти съм им заявявал, че е ху-
баво да се приведат в адекватен вид. 
Но и досега – резултат никакъв. Може 
би те се осланят на логиката на някои 
сходни организации, че важното е шоу 
да има, а публиката е невежа и няма да 
разбере, че я будалкат. Другите два об-
щински клуба са в Разград и в Ямбол. 
С разградлии съм в контакт от 2012 г., 
когато група ентусиасти формираха 
клуб за исторически възстановки „Аб-
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ритус“. 
Клуб за исторически възстановки „Аб-
ритус“ на фестивала „Сомбатхей“ в Ун-
гария – 2015 г.

Там определено нещата са по-опти-
мистични, тъй като сред любители-
те на римска история и култура има 
доста общински служители. Така че 
през изминалите години нееднократ-
но съм им помагал да популяризират 
древната история на града си, предос-
тавяйки им адаптирани сценарии за 
религиозни и сватбени ритуали, кои-
то те да представят пред публика. А 
пък миналата /2015/година съвмест-
но организирахме вторият античен 
фестивал в Разград, където по моя 
идея за пръв път в България се прове-
доха антични игри – пентатлон /мате-
риали за направената реконструкция 
почерпих от книгата на доц. д-р Люд-
мил Вагалински „Кръв и зрелища“/. 
Част от античните спортни игри /пен-

татлон/ на фестивала „Абритус“, Раз-
град 2015 г.

Тогава видях за пръв път и легионна-
та им част, която обаче има 
доста кусури да оправя, ако 
иска да не повтори ‚раз-
витието‘ на свищовската 
‚Първа кохорта‘. Ямболска-
та група е ‚на сцената‘ от 
близо година и е създадена, 
за да изнася представления 
в изградения до археологи-
ческия резерват „Кабиле“ 
макет на римски каструм. 
Още нямам впечатление от 

тях, тъй като имат много малко изяви, 
но виждам че демонстрират адекват-
на екипировка, тъй като тя беше заку-
пена с посредничеството на Радостин 
Колчев, който е опитен реенактор. А и 
в групата им участват и археолози, за-
това се надявам да тръгнат по правл-
ния път.
Демонстрации на легионни построен-
ия и екипировка в каструма към НАР 
„Кабиле“ , 2015 г.

Продължение – в следващия брой на 
списание Българска Наука
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- отеква викът на центуриона от 
Legio I Italica и с дружен тътен оста-
вяме щитовете на земята…

В Novae /дн. Свищов/ e адска 
жега, но аз стоически я по-
насям, закован в нагореще-
ната си броня. Чувствам се 

като истински легионер. Форсирани-
те маршове през града и руините на 
легионния лагер се редуват с битки 
с варварите. Подкованите ми калиги 
чаткат по асфалта, следвайки зада-
дения ритъм. Въпреки тежестта на 
бойното снаряжение и умората обаче 
съм в еуфория, тъй като мечтата ми 
да участвам в римска възстановка се 
сбъдна. Още не мога да се отърся от 
фестивала, който ме върна назад във 
времето и напълни душата ми с поло-

История

“Scuta decumbere”  

Автор: Владимир Попов

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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жителни емоции…
А всичко започва в четвъртък /26-
ти юни 2008 г./, когато натоварен с 
около 20 килограма екипировка по-
емам към Свищов. Пътьом минавам 
през летището да посрещна Евгени 
от Москва – ръководител на „Cohors II 
Mattiacorum Equitata“ - клуб за истори-
ческа реконструкция на тази римска 
помощна част, станувала някога по 
нашите земи. За съжаление тази го-
дина той идва сам, поради проблеми с 
организацията, но да се надяваме, че 
следващия път братята легионери от 
Русия ще са повече. Показвам му на-
бързо центъра на София и главните 
забележителности . Имам и поставена 
задача от Стоян Проданов /един от ор-
ганизаторите на фестивала в Свищов/ 
да подбера няколко комплекта глади-
аторски реквизит от филмовото сту-
дио „Nimar“. Оръжията и дрехите им 
не са никак достоверни, но двамата с 
Евгени съумяваме да отсеем по-нор-
мални костюми. До Свищов пътуваме 
с кола на организаторите, улисани в 
разговори за римските легиони и раз-
витието на клубовете, занимаващи 
се с исторически възстановки. Бързо 
се настаняваме в хотела и отиваме да 
гледаме откриването на фестивала 
със запалването на свещения огън от 
‚весталките‘ /играни от доста младич-
ки италианки/, последвано от пиро-
техническо шоу. По пътя срещаме и 
братята от Първия италийски легион 
/Legio I Italica/, които маршируват в 
пълно бойно снаряжение. Очарова-
ни сме от точните команди и синхро-
на, който постигат. Евгени не си носи 
бронята, шлема и гладиуса, поради 
митнически проблеми от руска стра-
на, а на мен пък ми липсва шлем, тъй 

като за съжаление все още не е готов, 
но нито за миг не се съмнявам, че ита-
лианците ще откликнат на молбата 
ми и ще ни предоставят необходими-
те вещи. 
В петък сутринта се явяваме по туни-
ки и калиги на градския стадион в Сви-
щов, за да тренираме римски команди 
и построения. Евгени има опит в тази 
област, тъй като е командир на своята 
група, а пък аз знам латинските фрази, 
така че бързо правим впечатление на 
италианците с адекватните си мане-
ври. Като цяло основните команди са 
лесни: Signо sequute - следвай знамето, 
Ad gladium, vertite - завърти се надясно, 
Ad scutum, vertite - завърти се наляво, 
Ad agminem - в колона, Ad testudinem - 
в ‚костенурка‘, Gladium stringe - мечове 
вън, Gladium reconde - прибери мечо-
ве, Paratе! Настъпвай, SALUTA-TE - За 
почест, INTEN-TE - Мирно, AD SIGNA - 
/Строй се/ под знамената. Също така 
практикуваме и характерния римски 
начин на водене на битки - прикрит 
зад големият правоъгълен щит, чийто 
горен край е на равнището на рамото 
ми, а долният - малко под коляното, аз 
отработвам мушкащи удари, насочени 
към горната и долната част на про-
тивника. Също така нанасям и удари 
с щит. Целият раменен пояс участва в 
тези движения, така че след половин 
час вече усещам болки в мускулите. От 
марша калигите малко ми убиват, но 
пък от друга страна се чувствам като 
истински легионер. Запознаваме се с 
Паоло - астрономът на легиона, който 
ни отвежда в построения дървен кас-
трум над стадиона. Лагерът е с четири 
дървени кули, порта и е заграден със 
стени от трите си страни, които са по-
строени за две седмици от български-
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те организатори в Свищов. 

Програмата и последователността 
на събитията на фестивала малко ку-
цат, но все пак това мероприятие се 
провежда за първи път в България. 
Догодина, надявам се, възстановката 
ще е по-координирана. Иначе от две-
те страни на входа на лагера са под-
редени палатките на легионерите. В 
центъра се издига олтарът, а зад него 
палатката със статуите на всички бо-
гове. Пред олтара са изправени и оре-
лът, знакът и вексилата на легиона. 

Пред всяка палатка са подпрени един 
в друг пилумите и щитовете на легио-
нерите. 
Паоло ни показва слънчевият часов-
ник, няколко карти на империята, 
восъчни плочки по които може да се 

пише и стъкленица с вода, която кон-
центрира слънчевите лъчи подобно 
на лупа. 

Постепенно се запознаваме с всички 
участници във възстановката. Освен 
италианци има и чехи, които рекон-
струират помощни войски. Донасям 
си екипировката в лагера и разясня-
вам какъв е случаят с Евгени /който 
си е взел туниката, калигите, колана 
и една доста добре направена кожена 
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чанта/. Естествено възражения срещу 
приема ни в легиона няма и скоро сме 
снабдени с всичко необходимо. Разме-
няме си мнения с италианците за тън-
костите на екипировката и разглеж-
даме лагера и се снимаме, преди да са 
плъпнали туристите. 

Легионерите ни приемат доста свой-
ски и скоро вече се чувствам част от 
клуба им. Макар че малко от тях го-
ворят английски, не усещам особени 
проблеми с комуникацията. В това 
време се появява центурионът и под-
каня другарите си да си слагат брони-
те. Срещам трудности с моята, която 
почти не е носена и ремъците й са об-
тегнати. Въобще сегментната лорика 
се облича с чужда помощ, за разлика 
от ризницата, която носи Евгени. Ко-
гато обаче слагам и шлема, усещам 
как лека полека тялото ми започва да 
се нажежава. Слънцето припича неу-
молимо и броните ни блестят. Граб-
ваме щитовете и започваме да повта-
ряме някои по-сложни маневри, като 
построяването на костенурка /легио-
нерите съгласувано вдигат щитовете 
си нагоре, като го подпъхват под щи-
товете на войниците пред тях, подоб-
но на наредени керемиди/ или раз-
гръщане на походния строй в двойна 

линия /войниците от задните редове, 
при вика ‚Ad Centurio‘ притичват от 
двете страни до другарите си в предна 
линия, образувайки квадрат/. 
В лагера вече се навъртат и първите 
туристи, както и журналисти. Пър-
воначално мисля последните за лю-
бознателни сеирджии и охотно им 
обяснявам за устройството на лагера 
и организацията на мероприятието, 
както и неща от легионерското еже-
дневие. Те от своя страна се радват, че 
са срещнали българоговорящ легио-
нер и вадят микрофоните и камери-
те. Един истински войник никога не 
отстъпва и така влизам в емисиите на 
новините по Нова Телевизия и BTV. По-
чват и снимките с разните му там зя-
пачи. Като цяло ставам звезда. В това 
време помощните войски на градския 
стадион се бият срещу варварите, но 
биват победени. Настава ред на леги-
она да покаже на какво е способен. 
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Публиката вече се е нахъсала за кръв 
и очаква не преговори, а бой. В стег-
нат строй и тактувайки с десния крак, 
бойните ни редици излизат от лаге-
ра и настъпват към безпорядъчната 
варварска тълпа, която при вида ни 
надава зловещ вой. На тази тяхна де-
монстрация ние отговаряме с удари 
на мечове по щитовете и скандира-
ния: ‚Legio Prima Italica‘. Преговорите 
се провалят и двете страни се готвят 
за сражение. Варварите ни засипват 
с метателни оръжия, но ние правим 
бързо костенурка и амунициите им 
отиват на вятъра. 

Започваме бавно настъпление с ле-
вия крак, като всеки държи войника 
пред него за колана, с цел да не се раз-
късва линията и атаката да протича 
равномерно. Знамената са прибрани 
зад строя и варварите връхлитат със 
страшна сила върху редиците ни. 

Сблъсък на щитове, мечове, викове, 

досущ като в реалността. Неуспели да 
разкъсат линията ни, варварите се от-
теглят и се опитват да ни заобиколят. 
Пред мен се изпречва един противник 
с фалката /крив меч/ и се опитва да 
ме посече. Бързо вдигам с едната ръка 
щита си нагоре и се навеждам, като 
с другата ръка го мушкам с гладиуса 
отдолу /мечовете за сражението ес-
тествено не са истински, за да бъдат 
избегнати нещастни случаи/. Напада-
телят се свлича. Евгени е цяла фурия, 
понеже е участвал в подобни битки, 
и убива четирима /преди подло да го 
покоси един лежащ уж умрял варва-
рин/. 

След като дават много жертви, вар-
варите настояват за примирие и се 
изтеглят. Легионерите с извадени 
мечове обикалят стадиона, под апло-
дисментите на публиката. След боя 
се провежда ритуала по очистване на 
армията /lustratio/. Ролята на жреца 
играе един брадат симпатяга с прякор 
Корвус, който е душата на легиона. Не-
гова е заслугата за това, че ритуалите 
се изпълняват на латински. На бого-
вете биват ‚принесени‘ три жертвени 
животни - овен, прасе и теле, а след 
това се запалва огънят и войската го 
прескача. 
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Вечерта, след като сме се освободи-
ли от оковите на броните, слизаме с 
Евгени в града /както сме по туники, 
колани и калиги/ да вечеряме с наши-
те бойни другари и един симпатяга 
от варварския лагер на име Николо. 
Запознавам италианците с особено-
стите на българската кухня. Особено 
много им харесва шопската салата /
заради сиренето/ и хубавата българ-
ска бира /Шуменско и Болярка/, коя-
то специално им препоръчвам. Нови-
ната за възстановката се е разчула и 
прииждат любопитни граждани, за 
да се снимат с героите на деня. Ита-
лианците са впечатлени от голямото 
количество красиви жени в България. 
В общи линии представляваме инте-
ресна картинка - облечени в червени 

туники /които за неизкушения зри-
тел изглеждат като полички/ мъже 
обсъждат днешните събития на ита-
лиански, руски и развален английски. 
Затова уважавам разваления англий-
ски - без проблеми се разбираме на 
него, помагайки си и с жестове. 
На другия ден отрано се строяваме, за 
да поднесем клетва към орела на ле-
гиона, който е бил свещен символ при 
римляните. Центурионът се разхож-
да и потупва неспазилите линиите 
на построение с лозовата си пръчка. 
Легатът произнася клетвата, а ние я 
повтаряме, кълнейки се, че ще браним 
знамената на поделението и римската 
слава с цената на живота си. 

В бодро настроение излизаме от ла-
гера и се натоварваме на автобусите, 
които ни откарват до посетителския 
център „Нове“. Той е построен до час-
тично разкопания лагер на Първия 
Италийски легион, станувал тук пре-
ди 19 века. Така че братята италианци 
имат антикварни симпатии към това 
място. Маршируваме между руини-
те на легионната болница и банята 
на каструма, а един полски археолог 
обяснява плана на града /благодаре-
ние на полските експедиции от 40 го-
дини Нове се проучва системно/. 
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Слънцето отново припича безмилост-
но, а прахът, вдигнат от маршируване-
то ни се набива във всички пори на тя-
лото, но вече свиквам с легионерския 
живот /италианците напяват походна 
песничка в такт с маршируването/. 
Най-накрая стигаме брега на Дунава, 
където легионът се строява с изваде-
ни мечове и отдава чест. 

Евгени пък също има симпатии към 
Мизия /провинцията е обхващала те-
риторията на Северна България/, тъй 
като тук е станувала неговата кохор-
та. Даже ме навива след марша да се 
изкъпем във водите на Дунав, като ис-
тински легионери, но аргументът ми, 
че атомната електроцентрала „Козло-
дуй“ е наблизо, охлажда ентусиазма 
му. 
Така че само се снимаме на крайбреж-
ната ивица и след това сядаме под 

близкото дърво, за да се разхладим с 
бира. Следва разходка из центъра на 
Свищов /с броните/, като приятелят 
ми си купува български сувенири и 
вино. Връщаме се с такси в лагера умо-
рени, но доволни. Там вече са и коле-
гите възстановчици от група „Чигот“, 
които самоотвержено са се нагърби-
ли да играят ролята на гладиатори 
на фестивала и кълнат екипировка-
та, която сме им подбрали. Уверявам 
ги, че това е било най-приемливото 
от цялата сценична бутафория, която 
преровихме. Чиготите махват с ръка 
и започват да черпят италианците с 
прословутата алкохолна напитка „об-
лак“. В тази горещина миксът от мен-
та и мастика действа действително 
разхлаждащо. В това време ми звънят 
едни приятели, които минават през 
Свищов специално за възстановката. 
Вкарвам ги вътре в лагера да разгле-
дат, като свойски им обяснявам раз-
ни детайли, а те за благодарност ме 
черпят със студена бира. Бойните ми 
другари обаче се стягат за битка, за-
щото варварите са се активизирали 
и напредват към портата на лагера с 
таран. 

Евгени е на стената, но след кратка 
престрелка едно копие го улучва и 
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той пада навън в рова /доста ефект-
но изпълнение/. Вратата не издържа 
и ордите нахлуват вътре, но ние от-
биваме атаката и преминаваме в на-
стъпление. Преминавайки през моста 
над рова се построяваме отново в кос-
тенурка, защото стрелите и копията 
валят непрекъснато. 

Следва нов сблъсък и варварите ни 
наобикалят. Сред прахоляка и пуше-
ка различавам, как центурионът пада 
убит. Част от легионерите се скупчват 
около него, викайки доктора, а оста-
налите удържаме варварския напор. 
Когато най-накрая враговете се отте-
глят, тялото на центуриона е пренесе-
но в лагера сред сълзи и вайкания. 

След това започва ритуала на погребе-
нието му на стадиона. Корвус отново е 
в стихията си - три пъти извиква име-
то на центуриона, след това слага мо-
нети на очите му и прави възлияния 
на боговете на подземното царство. 
Изнасяме и маските на предците на 
покойния центурион, подреждайки се 
в почетен караул около ‚убития‘. 
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В това време войниците вдигат щито-
вете пред лицата си и надават протя-
жен вой. След това един от войници-
те започва да цитира забавни случки 
от живота на убития, а ние се смеем 
през сълзи. Корвус кръстосва ръце-
те на центуриона и го покрива с бяло 
покривало. Следва изборът на новия 
центурион - досегашния му помощник 
- опциона Таурус. Войската го привет-
ства с извадени гладиуси, а публиката 
се кефи на шоуто. 
Вечерта се запознаваме с Игор – напо-
ловина руснак, който учи в Свищов. 
Излизаме с него и колежките му да ве-
черяме, а след това засядаме в местна-
та дискотека ‚Jukebox‘, където вече се е 
настанил половината легион. Използ-
вам момента да танцувам в дискоте-
ката по туника, като размятам колана 
наляво надясно, а калигите ми правят 
страхотно сцепление с пода. Истински 
фурор. 
В неделя сутринта ми е малко мъгля-
во, но ни чакат нови задачи. В лагера 
пристига италианският посланик в 
България, който е много впечатлен от 
възстановката и заявява на кмета на 
Свищов, че очаква същото меропри-
ятие и догодина. Човекът владее до-
някъде и руски, тъй като е бил преди 

това на служба в Русия и си разменяме 
по няколко думи с него. Като цяло об-
щото мнение на е, че е крайно време в 
България, на територията на която са 
станували толкова дълго римски вой-
ски, да бъде създаден подобен клуб. 
Натоварваме се в автобусите и отново 
поемаме към посетителския център 
Нове, където върху руините на Вила 
екстра мурус /т. е. вилата на легата, 
която се е намирала пред портата на 
лагера/ Корвус произнася молитва на 
латински към Марс, Юпитер и Янус за 
очистване на греховете ни и благопо-
лучие. 

След това отпрашваме да разгледаме 
етнографския и историческия музей 
на Свищов, а хората по улиците се ди-
вят на странната гледка - два автобуса 
натъпкани с легионери. Вътре се ви-
хри купон, шофьорът е пуснал ‚Джип-
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си Кингс‘, а ‚възкръсналият‘ центури-
он танцува в прохода между седалките 
и тактува по шлемовете на легионе-
рите с празна бутилка от минерална 
вода. След разглеждането на музея, в 
приповдигнато настроение отиваме 
на обяд. Пак се заформя интернацио-
нална компания, която засипва сер-
витьорката с поръчки на разни езици. 
Следва бърз поход към лагера, където 
започва подготовката за решителната 
битка с варварите. Противниците ни 
пристигат и след разменени закани и 
викове се хвърлят в ожесточен после-
ден бой, но вождът им бива посечен, а 
останалите биват заобиколени и из-
бити без милост, макар че в баталията 
и немалко легионери губят живота си.

Следва победоносна обиколка на ста-
диона, всички участници във възста-
новката по традиция се поздравяват с 
вдигнати оръжия под аплодисменти-
те на изпадналата в екстаз публика, 
която напира да се снима с нас. 

След снимките предприемаме заклю-
чителен триумфален поход по улици-
те на града. Чаткаме с подкованите 

калиги по асфалта в такт с командите 
на центуриона, наобиколени от енту-
сиазираната тълпа, която ни засипва 
с комплименти. После се оттегляме в 
лагера, а Корвус и още няколко участ-
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ника остават на градския площад, за 
да демонстрират на публиката ритуал 
посветен на Митра и танца на Салии-
те. 

Италианците започват да свиват лаге-
ра, защото утре ги очаква път, а ние с 
Евгени се снимаме със центуриона и 

братята по оръжие. 

Центурионът ни хвали за проявената 
координация по време на марша и из-
дръжливостта, и разменяме имейли. 
Получаваме покана да участваме в бъ-
дещи мероприятия и аз съм на върха 
на щастието. Наистина прекрасен за-
вършек на този първи и незабравим 
фестивал. 
Стягам и аз своя багаж и вечерта с 
Евгени отиваме на прощално парти, 
съпроводено с гледането на мача Гер-
мания-Испания. Северните варвари 
падат и на футбол, така че всички са 
доволни и количеството вино бър-
зо намалява. Черпя италианските ми 
приятели с така усладилия им се ‚об-
лак‘. Купонът продължава до два часа 
и след това всички се разотиват уморе-
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ни, но доволни на кратък отдих. Рано 
сутринта изпращам моите fratres, кои-
то пътуват към Букурещ, за да хванат 
оттам самолет до Италия. Единия от 
организаторите ни откарва двамата с 
Евгени към София, тъй като на него му 

предстои полет до Москва. Споделяме 
възторжени мнения за фестивала, об-
съждаме евентуалното ни участие до-
година и разменяме взаимни покани 
за гостуване.
      

http://url.nauka.bg/99
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Започнахме да вадим от прахта 
наистина стари книги, които си 
заслужава да бъдат прочетени. 

Да видим историята в първо лице от 
съвременниците ни живели много 
преди моя пра дядо Борис да бъде ро-
ден, а той беше 18-ти набор. Истории-
те, които разказваше за Добруджа под 

румънско, за Войната (ВСВ) и негово-
то участие, за царското време и за ко-
мунистите. Това нямаше как да го про-
чета в никоя книга или да го гледам 
в някой филм. Това беше безценно и 
само мога да съжалявам, че вече не е 
сред нас. Почина на 97 г. тази година. 
Бог да го прости.

История

КНИГИ ОТ 
ВЪЗРАЖДАНЕТО ЗА 
ПЪРВИ ПЪТ НА БЯЛ СВЯТ 
СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ 100 Г. 

Автор: Петър Теодосиев

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

http://kupinauka.com/category/247/vazrazhdane-e-knigi.html
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Българското опълчение в Осво-
бодителната руско-турска война 
1877-1878
КИСОВ, Стефан Иванов (12.XII.1849, 
Болград, Бесарабия – 24.XI.1915, София)

Военен деец, полковник. Произхождал 
от семейство на преселници българи 
от Елена, Завършил Одеското пехот-
но военно училище (1876) и участвал 
като доброволец в Сръбско-турската 
война (1876). Бил командир на 3-та 
рота от 2-ри батальон на руско-бъл-
гарската бригада. Проявил голяма 
храброст в боевете. Награден бил със 
сръбски медал за храброст. През Ру-
ско-турската война (1877-1878) ко-
мандвал рота от 3-та опълченска дру-
жина…

Христо Ботев, Биография от Ив. Г. 
Клинчаров. 1910 г.
Ив. Г. Клинчаров “Христо Ботев био-
графия” от 1910 г. Книгата е биогра-
фия на Христо Ботев и критика на 
творбите му.

Съдържа 820 стр.

Архивъ на Възражданието. Том 1, 
1908 г.
Архивъ на Възражданието. Том 1: До-
кументи по политическото възражда-
не (под редакцията на) Страшимиров, 
Д., завеждащ Архива на Възраждение-
то, 496 стр., 1908 г.

Дневник за пребиваването на Цар 
Освободителя в Дунавската армия 
през 1877г.
Година на издаване: 1901 г.
Страници: 272 стр.

“Дневник за пребиваването на Цар Ос-
вободителя в Дунавската армия през 
1877 г.“ е книга, която се докосва до 
всички факти на войната, но тя пред-
ставлява много по-важен интерес по-
ради светлината, която хвърля върху 
образа на Царя

България в Източния въпрос, 1879 г.
Година на издаване: 1879 год.
Страници: 237 стр.

Книгата е на Андрей С. Цанов, изтък-
нат български политик и обществе-

http://kupinauka.com/category/247/vazrazhdane-e-knigi.html
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ник, богата творческа личност, която 
е малко позната в българската исто-
риографията.

История на българската литерату-
ра, 1887 г.
Година на издаване: 1887 г.
Страници: 329 стр.

Описание: Димитър Маринов Бонев е 
възрожденски учител и преводач жур-
налист, народовед и един от “строите-
лите на съвременна България”. Той е 
един от най-ярките представители на 
българската възрожденска интели-
генция.

„Златна книга на дарителите за на-
родна просвета книга“ [книга пър-
ва], 1907 г.
Година на издаване: 1907 г.
Страници: 461 стр

Описание: “Златна книга на дарители-
те за народна просвета” [книга първa], 
1907 г. Над 100 имена на големи бъл-
гарски дейци с принос към народната 
просвета [включени са и портрети].

Българите въ Бесарабия. Кратък ис-
торически очеркъ
Автор: Владимир Дякович

Описание: Владимир Иванов Дякович 
е роден на 15 август 1864 г. в Болград. 
Той е инициатор и основател на Съюза 
на бесарабските българи през 1918 г. 
От 1921 до смъртта си през 1929 г. той 
е несменяем негов председател.

Страници: 112 стр.
Година: 1930 г.

Боевете и операциите около Шипка 
във войната 1877-78 години. Воен-
но-исторически етюд
Автор: Димитриев, Радко

Описание:  Военно-исторически етюд 
за боеве на връх Шипка. За съставяне-
то на настоящия труд автора е използ-
вал автентични източници, описал е 
стъпка по стъпка подготовката и пре-
живяванията на участниците в боеве-
те край Шипка.

Страници: 294 стр.
Година: 1902 г. 
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„Дипломатически показател за пра-
вата и функциите на дипломатиче-
ските и консулски агенти”, 1896
Автор: Д-р Иван Касабов

Заглавие: „Дипломатически показа-
тел за правата и функциите на ди-
пломатическите и консулски агенти”, 
1896

Описание: „Дипломатически пока-
зател за правата и функциите на ди-
пломатическите и консулски агенти” 

е пътвият труд на тази тематика в 
България. През целия си живот Иван 
Касабов се занимава и с книжовна и 
преводаческа дейност. Той е известен 
и утвърден публицист и журналист. 
От 1891 г. до 1892 г. преподава Меж-
дународно право и енциклопедия на 
правото в Брюкселския университет.

Страници: 336 стр.
Година: 1896 г.
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Статията представя един ис-
торически анализ на развитие-
то на методите и формите за 
водене на война. Твърди се, че 

съвременните концепциите за водене 
на война еволюират от традиционни 
към асиметрични,  с което войните 
стават все по-кървави и смъртоносни 
за човешките общества. 

Ключови думи: съвременни концеп-
ции, война
This article presents a historical analysis 
of the development of methods and forms 
of warfare. It is claimed that modern 
concepts of warfare evolve from traditional 
to asymmetric wars which have become 
increasingly bloody and deadly human 

societies.
Key words: hybrid war, theory of war

Войната е дълбоко вкоренена в на-
шата история. Тя е възникнала още 
с появата на хората, винаги се е про-
явявала в различни етапи от живота 
на цивилизациите и за съжаление ни-
кога няма да изчезне, колкото и да ни 
се иска това! Историците изчисляват, 
че в цялата история на човечеството 
през последните 5500 години е има-
ло около 14500 войни, известни на 
съвременната наука. Безспорен факт 
е, че от раждането на Исус Христос до 
днес не е имало и една година без вой-
на някъде по света!  
Повечето изследователи определят 

Военно дело

Войната – вечната болест 
на обществото. 
Еволюция на концепциите 
за водене на война

Автор: подп. д-р Петко Димов

Списание  “Българска наука”, брой 90 (2016 г.)
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войната като сложно обществено яв-
ление, продължение на политически-
те борби на хората, чрез средства за 
въоръжено насилие. Основното съ-
държание на войната е организирана, 
упорита борба с всички сили и сред-
ства между две и повече държави, на-
роди, класи или обществени групи.  
Тя е неизбежна в съществуването на 
човешките общества, защото същ-
ността на живота е постоянна борба. 
В морето големите риби изяждат по-
малките, в природата лъвът унищо-
жава всичко по-слабо от него. В гората 
по-силните дървета израстват бързо 
нагоре и задушават по-слабите под 
себе си. 
Земята е населена с много народи, 
които живеят в отделни държави, раз-
лични по език, вяра и интереси. Всеки 
от тях се стреми да подреди живота си 
според своите разбирания и интере-
си. При този стремеж, обаче, се срещат 
интересите на различните държави, 
чийто спорове ги принуждават да 
влезнат в борба по между си. Въоръ-
жените сблъсъци се провеждат с цел 
изземване на чужди ресурси, терито-
рии и роби. Докато има хора, народи и 
държави с различни интереси, дотога-
ва ще има нужда от поддържането на 
армия, а след като интересите на дър-
жавите са вечни, то и войната ще бъде 
вечна. Единствената разлика е, че тя 
се променя заедно с израстването на 
обществото и еволюира в крак със съ-
временните тенденции. 

История и поява на теория за 
войната

В исторически план една от първите 
теории за войната се свързва с китай-
ския военен теоретик Сун Дзъ, автор 

на известния трактат „Изкуството на 
войната“, в който се изследва връзка-
та между войната, политиката, стра-
тегията, тактиката и факторите доп-
ринасящи за военна победа. 
Според Сун Дзъ пълководците трябва 
да се стремят да провалят плановете 
на врага, да унищожават съюзите му, 
да атакуват укрепените му позиции, 
но най-добрите пълководци побежда-
ват противниковата армия без бой и 
покоряват противниковата страна без 
да водят дълги битки! 
През Средновековието Западна Ев-
ропа е под влиянието на църковната  
философия и схоластичен догмати-
зъм, които изключват възможността 
за теоретично изследване на бойна-
та практика. Изключение прави само 
италианския политик Николо Макиа-
вели, който също пише книга „За изку-
ството на войната“. В нея той разглеж-
да каква трябва да бъде основната 
организация, обучението и въоръжа-
ването на армията, както и основните 
изисквания към командирите. Според 
него основното средство за постига-
не на победа е решителната битка и 
изтощаване на врага. За определяне 
на непосредствената цел на въоръже-
ната борба казва: „Всеки, който иска 
да води война, си поставя една един-
ствена цел - да бъде в състояние да се 
изправи срещу всеки враг в областта и 
да го победи в последната битка.“
Що се отнася до изкуството на вой-
ната на повечето източни народи, 
най-общо може да се отличи с използ-
ването на военна хитрост, чрез съсре-
доточаване на големи маси от войски 
и избор на място за бой. Най-важно-
то съдържание на стратегията им е 
била дезорганизацията на защитни-
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те сили на врага, чрез влошаването 
на вътрешните противоречия, разде-
ляне на народа и на правителството, 
вътрешна подривна дейност, разсре-
доточаване на противниковите вой-
ски и потушаване на волята на врага 
за победа, съчетавани с дълбок удар 
по жизненоважните центрове на стра-
ната и унищожаване на командването 
на въоръжените сили. 

Още от древни времена до днес ос-
новните принципи за водене на вой-
на са едни и същи – съсредоточава-
не на огъня, усилията и маньовър 
със сили и средства върху една цел.
Александър Македонски затова е ста-
нал „Велик“ и е успял да завземе це-
лия свят, защото е разбрал основните 
закони на войната. Благодарение на 
създаването на „македонската фалан-
га“ той е успял да измислили как да 
съсредоточи огъня, който до тогава е 
стигал до върха на меча, копието или 
стрелата, да маневрира с нея и да уни-
щожава противника на части. 
По-късно римляните са владели огро-
мна империя, защото са успели да на-
правят същото в по-големи мащаби, 
благодарение на създаването на „рим-
ския легион“. Това е още по-голямо съ-
средоточаване на огъня и усилията на 
силите и средствата. 
След появата на барута и развитието 
на огнестрелните оръжия значително 
влияние върху развитието на военно-
то изкуство оказва Наполеон I Бона-
парт. Той е побеждавал противниците 
си, защото е намерил начин как твор-
чески да комбинира политическите 
и военно-стратегическите действия, 
така че да се получи „максимална 
концентрация на войски и артиле-

рия на главния удар“. Това са си съ-
щите принципи за водене на война, но 
в много по-големи мащаби. 
За разлика от Наполеон, пруският во-
енен теоретик Dietrich Adam Heinrich 
von Bülow смята, че войната може да се 
спечели чрез стратегия за избягване 
на генерално сражение и маневрира-
не за защита на важни комуникацион-
ни възли и силни крепости. Всички на-
лични сили се разполагат „кордонно“,  
така че да прикриват най-вероятните 
направления за движение на враже-
ските войски. Така, настъпващата ар-
мия не се решава да влезне в главните 
укрепления и да остави своите кому-
никации застрашени. Този начин на 
война е наречен „кордонна страте-
гия“. Тя е продиктувана от факта, че 
ресурсите, силите и средствата имат 
предел на изчерпване. 
Руския пълководец фелдмаршал Ми-
хаил Кутузов успял да надхитри арми-
ята на Наполеон през 1805 г. с което 
издигнал изкуството на войната в нов 
етап на развитие. Става ясно, че стра-
тегическите цели може да се постигат, 
като се концентрират силите в реши-
телна посока за да се победи врага в 
система от последователни битки, 
вместо в една обща битка. 
Въпреки това немският военен теоре-
тик генерал-майор Карл фон Клаузе-
виц в своята работа „За войната“ оп-
ределя задачите на стратегията като 
концентрацията на всички сили и 
средства за среща на главните сили 
на противника в генерално сраже-
ние. Според него „Боя“ е единстве-
ният ефективен начин за правене на 
война, неговата цел е унищожаването 
на вражеските сили, като средство за 
прекратяване на конфликта.
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Описание на концепциите за водене 
на война

В края на XIX век американския воен-
номорски контраадмирал Алфред Ма-
хан, заедно с британския вицеадмирал 
Филип Коломб създават стратегия на-
речена „теория на морската мощ“, 
съгласно която военноморските сили 
изиграват решаваща роля във въоръ-
жената борба и победа във войната. 
На свой ред, италианският военен те-
оретик генерал Джулио Дуе в начало-
то на ХХ век създава теорията за воде-
щата роля на авиацията. Според Дуе, 
превъзходството във въздуха създава 
условия за поразяване на държавни 
и икономически центрове на врага за 
постигне победа във войната. 
Първата световна война се оказа пъ-
лен провал на тези две теории,  зато-
ва се появи теорията за блицкрига – 
провеждане на кратка война.
Първоначално идеята се прокарва от 
пруския военен теоретик фелдмар-
шал Молтке, който говори за неиз-
бежността на войната, изненадваща-
та атака и мълниеносното поражение 
на врага. Официално концепцията 
за блицкрига е създадена в начало-
то на XX век от немския генерал фел-
дмаршал Алфред фон Шлиффеном. В 
статията „Съвременната война“ той 
препоръчва да се търси мълниенос-
но поразяване на главните групиров-
ки на врага, чрез създаване на мощна 
ударна сила за нанасяне на съкруши-
телен удар в една голяма операция. 
Ясно е, че предимство ще има този, 
който удари първи, а поради натруп-
ването на огромно количество нови 
технологии, първоначален удар може 
да бъде съкрушителен за противника.

Втората световна война обаче отрече 
и този модел, за да се появи концеп-
цията за тотална война.  В основата 
на концепцията за тоталната война, 
разработена от германските военни 
теоретици в началото на XX век, стои 
идеята за война на нациите. Ето защо, 
за да се спечели една такава война, е 
необходимо, от една страна, мобили-
зирането на всички ресурси на своята 
собствена нация и от друга търсене-
то на всестранно въздействие за сло-
мяване духа на враждебната нация и 
прекратяване на нейната съпротива. 
През 20-те години на миналия век ру-
ският генерал-майор Александър Све-
чин обявява, че не бива да се абсолю-
тизира теорията на тотална война и 
защитава необходимостта от съчета-
ване на различните форми на война -  
войната за смазване на противника и 
войната на изтощение, която включ-
ва не само отбранителни действия, 
но също така и елементи от „непря-
ко действие“ в широкия политически 
смисъл. В началото на тридесетте го-
дини, той пише, че Съветският съюз 
е подходящ за война на изтощение. 
Първоначално тази теория е критику-
вана, но се доказва след Втората све-
товна война и днес има все още почи-
татели в Русия. 
Също по това време британския вое-
нен теоретик и историк Лидъл Харт 
започва да публикува неговата стра-
тегия за непреки действия, които 
изискват избягване на решаващ сблъ-
сък с врага. Според Лидъл Харт в хода 
на войната ще бъде най-добре да се 
разоръжи врага, отколкото да се уни-
щожава в твърда борба.  „Най-разум-
ната стратегия във всяка кампания е 
да се отложи битката и началото на 
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офанзивата до тогава, докато се под-
копае морала на врага и се създадат 
благоприятни условия за решителен 
удар.“
След края на Втората световна война 
по-големите страни приеха доктри-
ни за ядрена война в които се пред-
виждат възможности за нанасяне на 
решаващи удари с всички видове яд-
рено оръжие. Поради осъзнаването на 
факта, че такава война може да доведе 
до унищожаването на човешката ци-
вилизация, през втората половина на 
петдесетте години се появява концеп-
цията за ограничена ядрена война. 
В нея се предвижда използване на 
тактически и оперативен-тактически 
ядрени оръжия с малка мощност за 
унищожаване на най-важните военни 
и икономически обекти на врага, кое-
то доведе до ядрена надпревара меж-
ду тогавашния СССР и САЩ . 
Може да се каже, че след края на Сту-
дената война, рискът от глобална яд-
рена война е намалял, поради което се 
обръща все повече внимание на мани-
пулирането на моралните и психоло-
гически фактори за унищожаване на 
врага. Съвременната война е не тол-
кова военно стълкновение, колкото 
сложен комплекс от информационно-
технологическо, познавателно- пси-
хологическо, виртуално-реално явле-
ние.
Според генерал-майор Владимир 
Слипченко: „Победата във въоръже-
ната борба на бъдещето може да се 
постигне главно с унищожаване на 
икономическия потенциал на вра-
га. Така противникът няма да е под-
готвен за бъдещия конфликт и няма 
да е необходимо да се разгромяват 
сухопътните му сили. Просто те няма 

да представляват заплаха, защото раз-
рушената икономика ги е обрекла на 
загуба на боеспособност. Освен това, 
тези условия неизбежно ще доведат 
до политически колапс на държавата. 
В днешно време един от най-извест-
ните анализатори генерал-майор 
Александър Владимиров твърди, че 
войните трябва да се разглеждат като 
борба на идеологии за доминиране 
в управлението на света, агресивно 
водени от „Великите сили“, чрез ге-
ополитически технологии, информа-
ционно осигуряване, икономическо и 
военно превъзходство с периодично 
прилагане на чисто военни средства. 
След като не може да се използва 
ядрено оръжие в бъдещите войни 
следва да се търсят други коварни и 
ефективни форми на международна 
конфронтация, чрез разкриване на 
местните конфликти, използването 
на икономически и финансови санк-
ции, политически, дипломатически и 
информационен,  психологически на-
тиск, съчетани с различни видове под-
ривни дейности, както беше в Югосла-
вия, Ирак, Украйна и Сирия. 
Според западните експерти, модерна-
та война е информационна война и 
победител в нея ще бъде този, който 
има по-съвършена информационна 
система. Терминът „информационна 
война“ се появи през деветдесетте го-
дини в „Единната доктрина за инфор-
мационни операции“ на американски-
те въоръжени сили. Тази доктрина 
е сбито изложение на възгледите на 
военното ръководство на САЩ от-
носно естеството на организацията и 
въздействието над информационни-
те ресурси на противника и защита на 
собствените информационни ресурси 
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от подобни ефекти. Способността на 
въоръжените сили да предотвратяват 
кризи и конфликти в мирно време и 
по време на война ще зависи от ефек-
тивността на информационните опе-
рации на всички нива и в целия спек-
тър на въоръжените  действия.”
Експертът по сигурността в правител-
ството на САЩ Ричард Кларк въвежда 
концепцията за „кибервойната”. Спо-
ред неговото определение, кибервой-
на са действията на дадена държава 
за влизане в компютърните мрежи 
на друга държава с цел повреждане и 
унищожаване. Той твърди, че са необ-
ходими само 2 години труд на около 
600 души и по-малко от 50 милиона 
долара за да се парализира най-могъ-
щата държава на света САЩ,  като се 
разрушат държавните компютърни 
мрежи, чрез провеждане на целенасо-
чени кибератаки.
Осъзнавайки важността на информа-
ционната война още през 2009 година, 
правителството на САЩ създаде Ки-
бер командване (CIBERCOM), което да 
бъде отговорно за опазване сигурнос-
тта на мрежите, да води компютърно 
разузнаване, предотвратяване на ки-
бер атаки и нанасяне на превантивни 
удари. Към момента към него работят 
над 10 хиляди експерта по кибер си-
гурността. 
Друга съвременна концепция за во-
дене на войни, чрез използване на 
информационните технологии, е кон-
цепцията за мрежово-центричната 
война, разработена от американските 
военни теоретици вицеадмирал Артур 
Себровски, научния сътрудник Джона 
Гарстка и адмирал Джей Джонсън.
В нейната основа е идеята за увелича-
ване на сумарната бойна мощ на воен-

ните формирования, като се свързват 
в мрежа с две основни функции: бързо 
управление и самостоятелна синхро-
низация. Увеличаването на скоростта 
на управление се постига чрез инфор-
мационно превъзходство над против-
ника благодарение въвеждането на 
нови системи за управление, наблю-
дение, разузнаване, контрол и компю-
търно моделиране. В резултат на това 
противника губи способността за про-
веждане на ефективни операции, тъй 
като всичките му действия ще бъдат 
забавени. Под самосинхронизация се 
има предвид способността на воен-
ните формирования да избират сами 
формите и методите за изпълнение на 
бойните задачи по своя преценка, но 
в зависимост от нуждите на върхов-
ното командване. В резултат, военни 
действия придобиват формата на не-
прекъснати, високоскоростни акции и 
операции с решителни цели. 
Мрежовата структура позволява на 
географски разпръснатите сили от 
различни видове и родове войски, да 
се обединят в една обща концепция 
на операцията и за сметка на инфор-
мационното превъзходство и осигуре-
но единство да се използват много по-
ефективно за посягане на общата цел.  
Критиците на мрежово-ориентира-
ната концепция обаче казват, че тя 
е прекалено пристрастена към мо-
дерните технологии, които  винаги 
може да откажат. Анализът на воен-
ните конфликти през последните 15 
години показва, че концепцията за 
мрежа-центрична война е добра във 
военните конфликти с ниска и средна 
интензивност срещу  по-слаб против-
ник. 
Майкъл Хендел - един от най-съвре-
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менните последователи на Сун Дзъ и 
Клаузевиц, вярва, че всички описани 
класическите концепции за водене на 
война са верни и днес, но трябва да се 
адаптират към постоянно променя-
щата се среда на информационната 
епоха. 
Информационни технологии със си-
гурност позволяват намаляване на 
проблема с т.нар. „мъгла на войната“, 
но това не е достатъчно. По-скоро пре-
дизвикателството пред военната нау-
ка е как да се справи с целия спектър 
на конфликта. Точно за това се появи 
всеобхватният подход на НАТО към 
операциите. При тази концепция се 
обхващат всички аспекти при упра-
влението конфликти и е от ключово 
значение синхронизирането на дейст-
вията на въоръжените сили с всички 
правителствени и неправителствени 
структури в рамките на единна стра-
тегия и план. 
С развитието на науката и технологи-
ите се появяват още по-нови оръжия, 
респективно нови методи за водене 
на въоръжена борба и нови функции 
и параметри на войната, но основните 
принципи за победа си остават същи-
те. Масовото използване на бронира-
ни машини, самолети, кораби, ядрени 
ракети, съвременни информационни 
и комуникационни технологии просто 
увеличават пространствения обхват, 
напрежението и продължителността 
на битките. 
През Втората световна война бойните 
действия стават триизмерни по суша, 
въздух и земя, след това се появява 
космическото пространство, а по-къс-
но и информационното пространство, 
като за да се победи трябва да се съсре-
доточават усилията на силите и сред-

ствата във всички тези пространства 
към една цел. Ясно е, че това могат да 
направят само богатите държави, при 
което по-слабите икономически стра-
ни нямат никакъв шанс за победа, ос-
вен да сменят правилата на играта. 
Точно, за да се противопоставят на 
това съсредоточаване на сили, огън 
и маньовър в традиционните концеп-
ции, те изобретиха асиметричната 
концепция за водене на бойни дейст-
вия. 
Понятието „фронт“ стана отживели-
ца, армиите се смесиха с население-
то и станаха невидими. Днес всеки и 
всичко може да е част от бойно поле и 
представлява потенциална цел. В ми-
налото армиите се групираха за вза-
имна защита, а сега всяка струпана на 
едно място армия представлява лесна 
цел. Една цел може ли да бъде видяна 
, тя може да бъде поразена. Фронто-
вата линия изчезна защото оръжията 
станаха толкова точни, че е необходи-
мо армиите да се крият.
От друга страна благодарение на гло-
балните комуникации формировани-
ята могат да се развръщат тайно на 
територията на врага точно когато за-
почва сражението. 
Представете си как мечка се бие с рояк 
оси. Колкото и да удря и хапе тя, не 
може да ги унищожи, а от друга стра-
на тези оси трябва да имат отлична 
връзка по между си и когато намерят 
слабост, всички те да жилят на едно 
и също място. Това се нарича асиме-
трична заплаха. 
След 11 септември 2001 г. стана ясно, 
че малки държави и отделни терорис-
тични организации са в състояние да 
нападнат Велика сила дори от другия 
край на земното кълбо. Освен това 
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тези заплахи могат да се прикриват, 
така както и плановете им за пости-
гане на максимално преимущество. В 
този случай въоръжените сили изгра-
дени по традиционен начин губят вся-
какъв смисъл и не са приложими.
Китайската армия също създаде през 
1999 г.  асиметрична стратегия на-
речена „Неограничена война“ (бук-
вално „война без граници“), която 
включва бойни действия във всички 
съвременни пространства на бойното 
поле. Спомнете си, че Китай успешно 
прихванаха сателит в космоса, разпо-
ложен на орбита в която са повечето 
американски разузнавателни сатели-
ти. Представете си какво ще стане ако 
САЩ загубят информационното си 
превъзходство в региона? 
Великите сили няма как да се справят 
с асиметричните заплахи ако спазват 
традиционните правила на война, за-
това беше създадена концепцията 
за изпреварващ, превантивен удар 
за борба с тероризма.  През 50-те го-
дини на миналия век, непосредствено 
след края на Втората световна война 
и началото на Студената война, адми-
нистрацията на американския прези-
дент Трюман разработи стратегия за 
възпиране, чрез използване на запла-
хи и превантивни действия.  Така след 
11 септември 2001 г.  президентът на 
САЩ Джордж Буш обяви новата „Из-
преварваща проактивна стратегия“ 
на САЩ в областта на националната 
сигурност в която се казва, че САЩ 
трябва да действат превантивно дори 
с цел да се предотвратят такива удари. 
Тази доктрина включва три основни 
фази на нейното прилагане: смяна на 
режима в страни, които потенциално 
биха могли да застрашат САЩ, про-

мяна в начина на мислене и начин на 
живот на населението, строителство и 
пресъздаване отново на територията, 
където се смята, че има заплаха.  Това 
включва максимално разграждане и 
отслабване преди да започне новото 
държавно строителство. 
В западните традиции войната не е 
непременно свързана с използването 
на смъртоносни оръжия. Тази тради-
ция следва класическата военна ми-
съл на  Клаузевиц:  „Войната е акт на 
насилие, който има за цел да накара 
врага, да изпълнява нашата воля. „ В 
света винаги има война, а въоръжена-
та борба е само една от формите (фа-
зите) на войната. Преходът към шесто 
поколение войни дава възможност за 
провеждане на безконтактната вой-
на без конвенционалните въоръжени 
сили.
Така се появява най-модерната кон-
цепция за военни конфликти - „Хи-
бридната война“. Това е концепция, 
обединяваща обичайна война, малка 
война, кибервойна и психологически 
операции. В нея се използват всички 
познати на човечеството средствата 
и методи за унищожаване на против-
ника, от най-старите примитивни до 
най-новите технологии за водене на 
война. Нейната същност е война на 
недържавни военни формации срещу 
държавата и без официалното учас-
тие на правителствени сили по мето-
да на въоръжено нашествие. Те целят 
не унищожаване на противника, а си-
лово завземане на властта в страната 
за преразпределение на ресурсите и 
ролите в социума от новото прави-
телство в интерес на другата страна. 
В Русия още през 50 –те години полк. 
Евгени Едуардович я описва като „Ме-
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тежна война“ . Военните експерти оп-
исват новия начин на водене на война 
с термина  „война на контролирания 
хаос.“  
Ключовата роля на армията се разчи-
та до толкова, че тя да изпълни след-
ващите стъпки след края на военни-
те действия и да понесе основната 
тежест за преформатиране  живота 
и манталитета на населението. Въз-
можностите на войската се използват 
за бързо и ефективно внедряване и 
поддържане на контрол върху дадена 
територия. Военните сили са необхо-
дими  и за да гарантират новото на-
ционално статукво.
Някои източници определят хибрид-
ната война,  като разновидност на  ди-
фузната война (разпръсната война)  
Това е когато има взаимното проник-
ване на организационна, технологич-
на и информационна основа. С други 
думи модерна версия на въоръжената 
битка, която дава възможност да се 
прави всичко, което е забранено при 
традиционните военни действия.
Макар, че войната винаги се е счита-

ла за форма на насилие, то т.н. комба-
танти (униформени войници) спазват 
определени спогодби, докато различ-

ните „зелени човечета“ или паравоен-
ни формирования не спазват никакви 
закони от рода на „Международно ху-
манитарно право“, „Женевска конвен-
ция“ или използването химически, 
бактериологични и други оръжия, 
които причиняват ненужно страда-
ние на населението. По мнението на 
военната експертиза конвенционал-
ният сблъсък на бойното поле е меж-
ду враждуващи армии, които защита-
ват цивилното население на своята 
страна. 
Погледнато исторически се вижда, 
че загубите на цивилно население 
са правопропорционални на увели-
чаване на асиметричните методи за 
водене на война. Например по време 
на Френско-пруската война, загубите 
на цивилното население са едва 2 %. 
През Втората световна война цивил-
ните жертви рязко се увеличават с 
48%.   По време на Корейската война, 
загубите на цивилното населението 
вече са  84%,  за да достигнат до 90 % 
във Виетнам, а в някои случаи и пове-
че. 

При развитие на съвременните техно-
логии могат да се намират все по-ефек-
тивни оръжия за масово поразяване 
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при употребата на които загубите на 
цивилното население ще растат.  
На научна конференция в Москва На-
чалника на Генералния щаб на Въоръ-
жените сили на Руската федерация 
армейски генерал Валерий Герасимов 
казва, че на хибридните заплахи може 
да се противодейства само с подобни 
методи, затова се разработва концеп-
цията „Мека сила”. Тази концепция 
предполага доброволно въвличане 
в орбитата на интересите на даде-
на държава, преди всичко за сметка 
на създаване на привлекателен об-
раз в противовес на „твърдата сила”, 
опирайки се на принудата и парите. 
Счита се, че „меката сила” е активно 
използвана от страните от Запада, 
разпространявайки ценностите на де-
мокрацията и правата на човека, като 
приобщава широката международ-
на общественост към своята култура 
и потребителски предпочитания. От 
друга страна Руснаците разчитат  на 
културната прилика между славян-
ските народи, като защитник на циви-
лизацията на православния свят. 

Същност на новите войни

Съвременната война не е когато 
стрелят танкове и артилерия, самоле-
ти нанасят удари и войниците стоят 
на предната линия. Модерната война 
е като радиацията, не се чувства, но я 
има. Така в историята на човечеството 
са изчезнали много народи.
Всичко започва неусетно с помощ от 
неправителствени организации, кои-
то формират опозиция или „пета ко-
лона“ в противостоящата страна. На-
пример руските източници твърдят, 
че в Украйна това са били „ Свобода на 

словото „  и „ Американска демокра-
ция за приятели на Америка“ . Следва 
развитие подобно на антиправител-
ствените демонстрации на Майдана 
в Украйна или „Арабската пролет“ в 
Египет, които прераства в бунт. Съз-
дава се режим и стил на безмилостна 
гражданска война. 
Бъдещата операционна среда значи-
телно се разширява с появата на  „пе-
тото поле на боя“  - бойните действия 
се водят по земя, море, въздух, космо-
са и киберпространството. Цялото на-
ционално и културно и информацион-
но  пространство ще бъде  изпълнено 
с текстове, филми и хора от друга кул-
тура, които целят промяна на нацио-
налната идентичност. Дори някои ав-
тори твърдят, че има и шесто поле на 
боя – вашите мозъци. Между войната 
и мира вече няма ясно разграничение. 
Бившият командващ на съюзните 
сили в Афганистан, генерал D. Barno 
каза: „Ние ще участваме във войни, за 
които е трудно да се определи начало-
то и края, бъдещите конфликти са в 
сянката на войната“.  
В теоретичен и практичен план, всич-
ки военни концепции се фокусират  
върху задачата за потискане воля-
та на врага, като подчиняването му е 
средство за постигане на целите. За-
това една от най-важните задачи в съ-
временната война е въздействието на 
масовото съзнание на обществото.
Основната печалба в съвременната 
война не са ресурси, територия или 
власт, а новите промени в национал-
ния манталитет на  победената нация. 
По този начин победителя печели бъ-
деще за своята цивилизационна кул-
тура. 
Всяка от страните преследва свои цели 
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и не са възможни компромиси, както 
при решаването на конфликтите. По-
някога се сключва мир, но той е про-
диктуван по условията на по-силната 
страна. Победителя образува карти-
ната на следвоенния свят. Той съставя 
резултатите от победата си в между-
народното и националното право и се 
радва на стратегическите последици 
от войната, като неконтролируемо из-
ползва ресурса на победените. 

Такава война ние можем да загубим, 
защото:
- Не осъзнаваме, че това е война! Липс-
ва разбиране за сериозността на мо-
мента и нищо не правене.
- Не знаем как се провежда тази война 
и нямаме разработени свой собствени 
концепции за водене на война, няма-
ме навременно разработени подходя-
щи планове, теории, стратегии и ин-
струменти за война. 
- Не разбираме, че войната е предва-
рителна подготовка, планиране, мо-
билизиране и тази военна аксиома не 
се прилага в държавната практика.
- Националната икономика няма го-
товност и не може да реагира в случай 
на криза, не заделяме ресурси и сред-
ства за водене на война. 
- Не подготвяме новото поколение 
да бъде готово да защити Родината, 
липсва или има неадекватно военно 
обучение на населението. 
За да победим в една такава война 
е необходимо да разработим свои 
собствени концепции, форми и ме-
тоди за използване на въоръжените 
сили, които се опират на запазването 
на националното самосъзнание и кул-
турна идентичност на българите, за 
да може противника да получи отпор 

на всички нива до последния човек. 
Това може да стане само след пълното 
обединение и  тотално взаимодейст-
вие между всички сфери и нива на 
държавата, които трябва да работят с 
един замисъл и една цел. 
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От 2009 г., едва на 21 години, 
Николай Димитров вече е съ-
основател на компанията за 
тренинг на личностни уме-

ния http://trainer.bg/. През 2010 годи-
на завършва бакалавърска степен по 
специалност Публична администра-
ция в Университета за национално и 
световно стопанство. След това през 
2012 г. защитава магистратурата си 
по Трудова и организационна психо-
логия, Философски факултет , СУ „Св. 
Климент Охридски”. През 2013 г. ста-
ва част от създаването на проектите 
„ImproduceMe!” и „MusiCalling”. А към 
момента кара втора магистратура по 
Камерно пеене в НМА „Акад. Панчо 
Владигеров“.
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Първоначално сте завършил Пуб-
лична администрация. На фона на 
двете Ви магистратури, не мога да 
не Ви запитам – какво Ви накара да 
запишете тази специалност?

2006-та година беше разгарът на 
предприсъединителните еврофон-
дове. С разсъжденията на дванадесе-
токласник в техникум по електрони-
ка (твърдо решен да не се занимава 
с електроника) сметнах, че „там е бъ-
дещето“ – в еврофондовете, които се 
управляват от държавната админи-
страция. За моя изненада, оказа се, 
че парите нито падат от небето, нито 
растат по дърветата, а завършилите 
публична администрация не стават 
веднага разпоредители на бюджет по 
оперативна програма, нито получават 
високи заплати.

Забавен факт: По време на обучението 
си по финанси и счетоводство открих, 
без чужда помощ, поне шест от общо 
поне 21 метода за укриване на ДДС. 
Уви, с присъединяването на страната 
към ЕС и промяната в закона за ДДС 
трудът ми отиде на вятъра, лиша-
вайки ме от възможността да стана 
престъпник.

А кой беше моментът, в който реши-
хте да завиете рязко към трудовата 
и организационна психология? Как-
во кара един човек да се занимава с 
психология – желанието да опознае 
другите или себе си?

Спестявайки разказа за трудностите 
на това да бъдеш отгледано, че и гле-
зено дете, до много късно не ми беше 
съвсем ясно какво ще излезе от мен. 

Психолог? Музикант? Художник? Писа-
тел? Инженер? Престоят в студентска-
та организация AIESEC повлия много 
на избора ми. Там имах възможност 
да опитам занимания с продажби, ме-
ниджмънт, организация на събития, 
изнасяне на лекции и презентации. 
Обратната връзка, която получих, ме 
насочи към организирането на съби-
тия, семинари, а по-късно и към во-
денето им. В резултат записах магис-
тратура ТОП и изкарах едногодишна 
програма за „Обучение за треньори по 
групово динамичен тренинг“.

А обмислял ли сте след това да про-
дължите с докторантура в същата 
сфера?

Обмислях и не се реших. Понякога се 
питам как щеше да изглежда животът 
ми, ако се бях впуснал в научната ра-
бота по психология. Впрочем, все още 
не е късно за това.

Вие сте човек с разностранни инте-
реси, каква е гледната Ви точка за 
науката в България?

Освен IT-секторът, у нас сякаш нищо 
друго не се развива. Тъгувам, че по 
света има престижни университети с 
известни изследователски центрове, 
а ние – българите – не сме по-лоши от 
който и да е друг народ. Науката е пря-
ко свързана с политиката и с образо-
ванието – две теми, които по-добре да 
оставим настрана.

От 2009 година сте съосновател на 
http://trainer.bg/. Тогава сте бил 
едва на 21. Това не е ли много ран-
на възраст за основаване на компа-
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ния? С какво по-точно се занимава 
тя?

Скоро един от партньорите ми каза: 
Добре си направил, на 40 не се прави 
Trainer.bg.
Няма ранна възраст. Напротив, колко-
то по-рано, толкова по-добре. В тези 
години е най-добре да се създават 
компании и да се рискува.
Компанията ни стартира с амбиция-
та да бъде първенец на пазара за тре-
нинг по личностни умения в Бълга-
рия. С течение на времето мисията ни 
се развиваше и променяше. В момента 
мотото ни е „Ефективност. Иновации. 
Развитие“. Чрез разнообразен екип от 
професионалисти създаваме среда за 
повишаване корпоративни и индиви-
дуални резултати. Освен практиче-
ските занимания, публикуваме собст-
вени разработки на темите от нашата 
компетентност.

Снимка 2. Ежегодни дни на отворени-
те врати на TrainerBG

Хората стремят ли се наистина към 
себеусъвършенстване? Какви хора 
обикновено търсят услугите на 
фирмата?

Работим по-малко индивидуално и 
повече корпоративно. Макар да разпо-
лагаме с психолози, квалифицирани 
за лично консултиране (аз не съм от 
тях), фокусът ни е корпоративен, а це-
ните – високи за обикновения човек. 
Благодарение на това работим само с 
най-мотивираните, готови да платят 
цената, не само във финансов смисъл.
Лесно е да се обобщава, че хората ма-
сово не осъзнават нуждата си от усъ-
вършенстване и пр., но не е коректно 
да заемам такава позиция. Всеки сам 
решава от какво има нужда и никой не 
може да знае какво е правилното ре-
шение.
Това, от което мога да негодувам, е 
ниската култура за ползване на кон-
султантски услуги. Концепцията за 
заплащане на консултант обикновено 
се основава на ролята му да консулти-
ра. Много клиенти плащат без да са 
готови да слушат. Спорят и се заемат 
да убедят нас в правотата си. Какъв е 
смисълът? Защо даваш парите си, ако 
не чуеш какво имам да кажа?
Избягвам да убеждавам някого в нуж-
дата от услугите, които предлагам – 
това не е начинът ми на работа. Който 
смята, че можем да му бъдем полезни 
– да заповяда. Нямам намерение да се 
сравнявам с останалите или да преу-
величавам ползите от работата си.

Ако мога да използвам мотото на 
компанията - какви иновации из-
ползвате, за да е ефективно разви-
тието?

Основният акцент, с който можем да 
бъдем полезни е нова гледна точка. 
Вярвам, че хората са достатъчно уме-
ли, усърдни и способни. Един нов по-
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глед към света отваря хоризонти, а 
това понякога е разликата между по-
средствеността и елита.

За мен винаги е дискомфортно да си 
общувам с психолози, защото все си 
мисля, как несъзнателно анализи-
рате поведението на отсрещния и 
от дребни неща си правите големи 
изводи. Вярно ли е? Имате ли така-
ва професионална деформация?

За мен често е вярно, но нека подчер-
тая, че съм организационен психолог. 
Работя с групи, а не анализирам хора-
та по отделно. Не съм квалифициран 
да го правя, освен за собствено удо-
волствие.

Скучен факт: Впрочем индукцията 

работи чудесно при рутинни задачи. 
Виждаш момиче, облечено като фолк-
певица – подминаваш. Това е валиден 
метод за вземане на решение, който се 
практикува масово и то не от психо-
лози, а от всеки човек. Групирането и 
категоризирането са нужни, за да не 
се взимат постоянно решения признак 
за голям извод. Кой има времето да из-
следва всички фолк-диви на планета-
та? Виждаш добре облечен човек – поз-
дравяваш го – най-малкото, постарал 
се е. Чуваш диалект, неправилен говор 
– подминаваш – нищо, че е от парла-
ментарната трибуна и пр.

А изучавайки най-разнообразни 
персонажи с техните фрикции, това 
прави ли Ви по-мнителен в ежедне-
вието?

Нямам абсолютно никаква представа.

През 2013 г. започвате да се занима-
вате първо с мюзикъли, а след това 
с импровизационен театър. Как се 
зароди идеята за тези две направ-
ления на http://trainer.bg/? По този 
начин обучаващите се се отърсват 
от сценичната треска или? Гадая в 
момента, каква е връзката.

Импровизационният театър (импро) 
е форма на игра, той е умалена форма 
на живота. Каквото правиш в живота 
си, можеш да правиш и в импро. Кон-
фликти, умения за общуване, сценич-
на треска – всичко излиза наяве без 
опасност от провал. Каква по-добра 
обучителна среда от самия живот, са-
мия човек, самото общуване и то в 
развлекателен контекст? Така създа-
дохме проекта „ImproduceMe!”, за обу-
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чение и развлечение, който доби свой 
живот и излезе на голямата сцена.

Снимка 4. Водещ на щуро моминско 
парти с колегите от ImproduceMe.

Що се отнася до мюзикълите, една 
щастлива случайност ме доведе до 
„Фантома от операта“ и се заех да обо-
гатя репертоара на софийската сце-
на като доведа Бродуей у нас. Така 
създадохме проекта „MusiCalling” за 
творческа работа с любители, които 
получават организационни, социал-
ни, режисьорски, творчески умения, 
развиват обща култура, вкус и сценич-
но поведение. MusiCalling е като една 
малка фирма за шоубизнес – а няма 
друг такъв бизнес! Една от постоян-
ните ми задачи е да се стремя да свеж-

дам световни продукти (корпоратив-
ни, тренингови, творчески, сценични) 

до местната публика. Дали 
имат резултат – това е друг 
въпрос.

Къде провеждате тези 
обучения? И може ли 
страничен човек, кой-
то не е участвал, да 
присъства като публи-
ка на „ImproduceMe!” и 
„MusiCalling” или са за 
пред по-тясно обкръже-
ние?

Имаме учебна зала в центъра за кре-
ативни психологически практики на 
бул. М.Луиза 32.
Всеки може да бъде публика на твор-
ческите ни занимания, а в някои от 
тях – да се включи по собствено жела-
ние срещу скромно заплащане.

А как решихте да се занимавате с 
камерно пеене?

Увлечен съм по камерната музика и се 
оказа, че в НМА имат точната специал-
ност за мен.

Снимка 5. Николай Димитров като 
фантомът от операта

Снимка 6. MusiCalling
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Снимка 7. На концерт, на който Нико-
лай Димитров корепетира.

Интересно ми е също не се ли нато-
варвате от продължителната кому-
никация с хора?

Комуникацията с посредствени хора 
ме тормози неимоверно. За сметка 
на това импровизационният театър, 
творческите семинари и другите кре-
ативни проекти ме разтоварват през 
повечето време. Хората, които ме об-
граждат са като мое второ семейство 
и много ги обичам. Уча се да обичам, 
защото тогава не се натоварвам.

Снимка 8. Стефан Стаменов, Николай 
Димитров и Марио Георгиев

Какво Ви носи този тип работа? Удо-
влетворява ли Ви?

Удовлетворението от живота е по-го-
лямо от типа работа. Не зная точно, 
каква е математиката зад нещата, 
които правя. Обичам ги, правя ги. Оби-
чам хората, свързани с тях. Не мога 
да правя нищо друго и чувствам, че 
работата ми има значение за някого, 
че съм на правилното място към мо-
мента. Встрани от това имам полезни 
контакти и материално отражение, но 
това е само резултат от работата, на 
които позволявам да минават покрай 
мен.

Забавен факт: С една от колегите пси-
холози започнахме да пеем заедно, от-
начало само на шега. Сега дуетът ни 
– ImproduceMe Duo – излиза на сцени из 
цялата страна. Ето една чудесна пол-
за от работата, която никога не съм 
можел да предвидя.

Снимка 9. ImproduceMe Duo

Как Ви промени този тип работа?

Научи ме да обичам. Работата с хора е 
невъзможна без да ги обичаш. Ефек-
тивното управление е невъзможно 
без обич. Това открих и мога да го до-
кажа, не е просто моето мнение.
Работата ми изисква да се доверявам 
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на екипа, с който работя – на това, уви, 
още не е успяла да ме научи, но бележа 
прогрес (струва ми се).

Снимка 10. Част от екипа на TrainerBG

Какви са бъдещите Ви творчески 
планове? Какво предстои?

Не мисля в конкретика за това, кое-
то предстои. Визията ми за бъдеще-
то включва разрастване на екипа и 

трайно установяване на корпоратив-
ните ми и творчески проекти. Когато 
укрепнат достатъчно, ще ги оставя в 
ръцете на достойни хора и ще поема 
нови предизвикателства.

Как си почивате след дългия рабо-
тен ден?
Наспивам се до безсрамие, свиря на 
китарата и пианото, посещавам сим-
фонични концерти, слушам музика в 
колата, чета антична литература, из-
пивам по чаша бира след работа и два 
пъти в седмицата играя бридж с мои-
те най-близки приятели.

Снимка 11. На турне в Полша с група 
X-R@Y
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Нов поглед върху световна-
та история на изкуството, 
културата и науката пред-
лага филологът и писате-

лят Стефан Александров в книгата си 
„Цивилизацията – от потопа до днес“, 
разпространявана от издателство 
„Милениум“.
„Искам да дам гласност на приноса на 
България към световната цивилиза-
ция, с който да допринеса за подобря-
ване на имиджа на нашата родина. По-
ставям народа ни редом с тези, които 
са в центъра на планетарния прогрес“, 
мотивира импулса си за работа авто-
рът. – „Поводът за да започна моите 
търсения беше книгата на Роджър 
Озбърн „Цивилизацията. Нова исто-
рия на западния свят“, в която Бълга-
рия не се споменава изобщо. Публику-
вани са не малко трудове на тази тема, 

някои от които много популярни, на 
известни учени – социолози, културо-
лози, историци, но и в тях за нашата 
роля не е писано нищо.“
За да запълни този пропуск Алексан-
дров проучва и цитира десетки публи-
кации – томове, статии, извори, като 
търси и отбелязва активите на бъл-
гарите и на нашите предци в общото 
културно развитие. Той няма претен-
ции за научна всеобхватност и изчер-
пателност, стремил се е книгата му да 
бъде достъпна, разбираема и поднесе-
на по интересен и запомнящ се начин.

Още за книгата и за българската 
следа в световната цивилизация

Книгата е разделена на три големи 
части - преди Потопа, след Потопа и 
след Новата ера. Всяка глава в тях се 
спира на събития и държави отнасящи 
се към съответния период. Стремежът 
е към максимална изчерпателност в 
разглеждането на всички съществува-
ли цивилизации. Те са описани срав-
нително кратко като освен основни-
те им характеристики, авторът се е 
стремил да включи по-любопитни и 
запомнящи се факти от историята им.
Александров разглежда първо въз-
никването на човешката цивилиза-
ция като цяло. След това се спира на 
митичните цивилизации Лемурия, Му 
и Атлантида; Понтийската и Древног-
ръцката цивиливация. За последната 
Стефанов отбелязва, че не е ориги-
нална, а е заимствина от Минойска-
та, която е надградена от Микенската 
древногръцка цивилизация. А самата 
Минойска цивилизация е една от ко-
лониите на Атлантида (другите две са 
Шумерската и Египетската). 

- рекламна публикация- 
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Разглеждат се Вавилон, Асирия, Пер-
сия, Тракийската цивилизация, Ев-
рейската, Римската…
Отделни глави са посветени и на дру-
ги „екзотични“ за нас древни цивили-
зации като тези на олмеките, маите, 
ацтеките, толтеките, инките, цивили-
зациите Наска и Мочика.

В главата, посветена на България е 
подчертано че: 
- България е първата средновековна 
европейска държава, която от основа-
ването си през 681 г. до днес е остана-
ла на същата територия и носи също-
то име.
- Големият син на Хан Аспарух хан Тер-
вел (701 г.-718 г.) обединява българ-
ският народ и седемте славянски пле-
мена, начертава основните насоки на 
вътрешната и външната политика на 
новата държава и спира ислямското 
нашествие в Европа. Без решителната 

намеса на българската държава Евро-
па е щяла да бъде прегазена и завла-
дяна от непобедимата до този момент 
арабско-ислямска войска. Само тази 
заслуга на България е достатъчна, за 
да бъде в първите редици на европей-
ските държави, които са дали нещо на 
света. Без България Европа нямаше да 
бъде такава каквато е сега.
- Ключов фактор в европейския по-
литически живот е българският хан 
Крум (796-814 г.), който в съюз с Карл 
Велики (768-814 г.) унищожава Авар-
ския хаганат.
- Огромен е приносът на България, 
свързан със създаването и разпрос-
транението на славянската писме-
ност.
- Покръстването (864-865 г.) нарежда 
родината ни сред първите три хрис-
тиянски държава в Европа. Другите са 
Византия и Франкската държава.

- рекламна публикация- 


