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ВАШИТЕ ИДЕИ НА 
НАШИТЕ СТРАНИЦИ 

 

Здравейте, 

Пред вас е третият брой на списание „Военна История”. Честно казано, 
радвам се, че списанието е пред вас и поне докато не направим десет броя, 
ще се радвам за всеки нов брой като за едно малко чудо. Няма да ви 
отегчавам с това какво означава да се прави любителско списание, 
посветено на научна тематика. Това, което наистина вълнува хората, които 
стоят зад отделните броеве, е броя хора, които са си дръпна ли списанието 
от Замунда.нет, прочели са го онлайн в Камео или са си го изтеглили 
директно от сайта ни. Защото това, което наистина ни стимулира да 
продължаваме, е интереса на хората. 

За съжаление, в България липсва широка читателска аудитория, която да поддържа 

обратна връзка с различните издания. Това важи и за нас, но от друга страна, два 

броя са нищо в сравнение със задаващия се юбилей на нашите приятели от БГ Наука, 

които паралелно с наши брой пускат своя 50ти юбилеен! Да им е честито и да вървят 

все напред! 

 Много ни се иска, да ни пишете, да споделяте своите интереси, да изисквате статии, 

но и да предлагате такива. Защото когато създадохме „Военна История” – първо 

клуба в Софийски Университет, а след това и списанието, ние го направихме не за да 

проповядваме собствените си интереси, а за да дадем поле за изява на всички тези 

хора, които харесват военната история, но поради една или друга причина, не са 

имали къде да дискутират интересите си или да предложат своите гледни точки по 

определени проблеми. Не че ние не можем да измисляме нови и нови статии и сами 

да си пълним броевете, но така не е толкова интересно! 

Проявете смелост, изкажете мнение, защитете позицията си, не се съгласявайте с 

нещата, които четете, оспорете ги, напишете аргументите си! Ние не сме академична 

комисия, която да отхвърля тезите на хората, само защото нямат д-р пред името си, 

нито пък се присмиваме на чуждите въпроси, които са насочени към темите, които 

разглеждаме. Хората, които посещаваха клуба по военна история се убедиха в това 

нагледно. За това, още веднъж, бъдете активни, изразете мнението си и никога не се 

страхувайте да защитавате тезите, в които вярвате… 

Какво ново в броя? Започваме с две нови рубрики – Легендарните воини, в която 

ще разглеждаме различни забележителни мъже и жени, които със своите умения, 

своя дух и своето дело са променили хода на историята или са оставили своя 

собствена страница в паметта на народи, държави и континенти. Първият кандидат  
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за легендарната ранглиста е Симо Хейхе, може би най-успешния снайперист в 

историята на човечеството. Митовете от военната история ще е насочена към 

онези събития във военната история, чийто развой и значение са били, по една или 

друга причина, митологизирани и чието реално съдържание не отговаря на смисъла, 

с който повечето хора ги натоварват. Първата статия е посветена на битката при 

Термопилите, със всичките й легенди и заблуди. Продължаваме със статията на 

Юлиян Недев за кампанията при Ватерлоо, както и със студията на Александър 

Стоянов за Централна Евразия в политиката на Великите сили.  

Интервюто ни този път е посветено на един относително нов, но вече доста 

популярен Facebook проект – страницата „История на България”. Ще научите какво 

мотивира екипа да върви напред и какви са творческите им планове за по-нататък. 

Разбира се, няма да се разминем и без статии, посветени на кибер пространството. 

Този път те са две – освен ревюто на популярна игра от Веселин матев, Александър 

Стоянов прави опит да очертае основните предпоставки за формиране на „велики 

сили” в света на кибер войните.  

Искрено се надяваме статиите да ви допаднат. Пожелаваме ви приятно четене! 

Александър Стоянов  
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интервю: 

СЪЗДАТЕЛИТЕ НА „БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ” 

Иван Кънчев, Марио Мишев, Йордан Събев и Димитър Пашов 

 

Създадохме "Българска история" преди 

четири месеца без да предполагаме, че 

проектът ще се окаже толкова сериозен и 

ще има подобен интерес към страницата. 

Колективът ни се състои от четирима 

човека, като особено важен е факта, че 

сме дългогодишни приятели. И 

четиримата сме млади момчета, имаме 

още много да учим. Надяваме се че това 

което правим се харесва на хората и сме 

амбицирани да продължим да се 

развиваме. 

 

Как се стигна до създаването на страницата „Българска История“? От къде дойде идеята? 

Идеята за страницата дойде докато 

"обикаляхме" из дебрите на Facebook и колкото 

повече време прекарвахме в социалната мрежа, 

толкова по ясно за нас ставаше, че тя 

изобилства от безсмислени страници, докато 

тези, които наистина си струват са рядкост. 

Отделно, самите ние имаме интерес към 

историята и известни знания и решихме, че ще е 

хубаво да направим една страничка, в която да 

публикуваме това което знаем, да споделим на 

хората за някои позабравени герои. Не на 

последно място тежест оказа фактът, че за 

момента липсваше добре поддържана 

страница, посветена на българската история.

  

Защо е необходимо да има страници като вашата? Какво послание искате да изпратите на 

хората? 

Първо искаме да споделим, че не сме и 

предполагали, че страницата ще се разрасне до 

такава степен. В началото идеята ни беше 

просто да публикуваме информация, която 

предполагахме, че ще достигне до тесен кръг от 

хора, най-вече наши познати. Неочаквано за 

нас, "Българска история" придоби 

популярност и самите ние започнахме да 

усещаме, че чрез нея можем да изпращаме 

послание до хората. Стараем се във всяка една 

наша публикация да има, ако не явно, но то 

поне едно скрито такова, целейки да 

повдигнем, дори и малко, националното 

самочувствие на нашите читатели, защото едно 

е сигурно - българинът има с какво да се гордее!

    

Какво смятате за патриотизма в България? Какво всъщност разбират българите, когато им се 

каже „патриотизъм“? 

Патриотизмът отдавна е променил значението 

си. Днес не можеш да хванеш оръжието и да 

отидеш да помагаш на родината си. Хората, 

обаче, като че ли не го разбират и за тях да си 

патриот означава да се биеш в гърдите, 

цитирайки клиширани изрази като "България на 

три морета", "Когато ние сме имали държава, те 

още не са съществували", да си агресивен 

спрямо другите народи и етноси. А може би 

всичко е далеч по-просто - ако си хвърляш 

боклука в кошчето, ако си плащаш сметките 

редовно, но в същото време не позволяваш 
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институциите да се подиграват с теб ще 

помогнеш на държавата много повече от 

всички, готови да нападнат съседите ни във 

всеки един момент. 

  

Историята ни учи, че никой не се учи от историята...Вярвате ли в тази клиширана фраза? 

Тук няма място за спор. Човечеството повтаря 

едни и същи грешки от векове напред. Да 

вземем за пример историята на Германия. 

Големият държавник Ото фон Бисмарк, още 

през 19 век е дава един изключително важен 

завет на бъдещи поколения - при никакви 

обстоятелства Германия да не води война на 

два фронта. Само няколко десетилетия по-късно 

обаче всички много добре знаем какво се 

случва и то дори на два пъти - Германия воюва 

срещу почти целия свят, което я обрича. 

Въпреки това обаче от нас зависи дали ще 

започнем да се вглеждаме в историята и да си 

взимаме поуки от нея. Безумие ще е да 

повтаряме грешките на дедите ни.  

 

В България всички претендират че разбират от история, но повечето хора като че ли боравят 

само с остарели факти и клишета. От къде, според вас, трябва да дойде промяната? 

Промяната трябва да дойде от активните и 

знаещи хора. Те имат и знанията, а надяваме се 

и желанието, да задвижат този процес. Грехота 

ще е в днешно време, когато е далеч по-лесно 

да споделиш информация и да изкажеш 

мнението си, ние да не се възползваме от това, 

за да отворим очите на хората, за да ги 

накараме да се замислят и да спрат да се 

държат като стадо, чакащо да получи поредната 

команда.

  

Може да прозвучи пенсионерско, но младите хора рядко се вълнуват от историята. Как може да 

се създаде този липсващ интерес? 

Трябва да се поставим за момент на мястото и 

на младите. Какво виждат те днес в историята? 

Скучна наука, която трябва да учат, ако искат да 

влязат в желаните учебни заведения или 

съответно да ги завършат. Те са най-малко 

виновни за апатията, която изпитват към 

историята на СОБСТВЕНИТЕ си деди. Медиите 

трябва да започнат да обръщат повече 

внимание на интересните исторически събития, 

които има на какво да научат младото 

поколение. Те могат да му вдъхнат доверие, да 

го накарат да се гордее с родината си. Хубаво би 

било да започнат да се правят и филми, 

посветени на българската история. Някой от вас 

може ли да си спомни за сериозен филмов 

проект, посветен на някакво историческо 

събитие от близкото или далечни минало? Един 

филм за славни битки като превземането на 

Одрин, Дойранската и Тутранската епопеи, 

боевете край Сливница със сигурност ще събуди 

интереса на младите към историята, ще им 

покаже, че само преди 100 години техните деди 

са изковавали бъдещето на собствената си 

държава вместо да стоят със скръстени ръце и 

просто да съжаляват, че са се родили тук.

 

През 2012г. се навършват 100г. От Балканските войни. Какво мислите вие за „Първата национална 

катастрофа“? Защо българите тогава се превъзмогнали шока, а днес са в някаква странна 

летаргия, без да сме преживели война или революция? 

Тогава хората са били обединени около един 

идеал, около една мечта - да помогнат на 

сънародниците си, останали извън пределите 

на България. Точно това е направило възможно 

да преодолеят две национални катастрофи само 

в рамките на няколко години. Духът, който са 



 Военна История 
 

7 

 

показали тези хора трябва да ни послужи за 

пример днес, когато се оплакваме от проблеми, 

за които може да се каже, че нашите деди са 

"мечтали". Те са ни оставили завет, от който 

трябва да се поучим. Направим ли го, 

възкресим ли българския дух, непримиримостта 

и борбата до последно ще забравим що е 

летаргия. Махатма Ганди е казал "бъди 

промяната, която искаш да видиш в света". 

Замислете се... 

  

На къде мислите да развивате своята инициатива? Какви са целите ви? 

В интерес на истината имаме доста бъдещи 

планове. В момента приоритет номер едно е 

изграждането на сайт, посветен на българската 

история. Искаме най-после в Интернет 

пространството да се появи един 

професионално изработен сайт, който да 

предоставя информацията под малко по-

интересен ъгъл и да е полезен както за учащи 

се, така и за любители на историята. Стремим се 

всичко да е изпипано добре и затова няма да 

бързаме, а и още събираме нужните средства. 

Ще продължим да развиваме и Facebook 

страницата, като занапред посетителите ще 

могат да четат и интервюта с личности, свързани 

по един или друг начин с българската история. 

Стартирахме и един проект, целта на който е 

хората да ни пишат за личните истории на 

техните баби и дядовци, защото не рядко 

историята зад клишетата е далеч по-интересна и 

истинска. Търсим и паметници, които се 

намират в лошо състояние, за да помогнем с 

каквото можем - да почистим около него, да 

направим мястото малко по-приветливо. С две 

думи - имаме огромно желание да продължим 

да се развиваме, а само времето ще покаже до 

колко добре ще се справим. 
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Военната История, подобно на всички останали исторически 
категории, има своите митове и легенди, които са се наслагвали с 
векове, превръщайки се „общоприети истини”. В новата рубрика 
„Митовете от Военната История”, ще предаваме именно такива 
исторически събития, които са се утвърдили в съзнанието на хората, 
но чиято реална стойност е доста по-различна от общоприетата.  
Какво по-добро начало за започването на тази рубрика от 
легендарната битка при Термопилите, където се решавала съдбата 
на цяла Елада… 

 
 

Термопилите (479г. пр.Хр.) 
 
 

„Ще ги причакаме в прохода Термопили. В теснините, 
числеността им няма да значи нищо…” 

 
Цар Леонид, филмът „З00” 

 
 

 
Парадоксално, но именно една холивудска суперпродулция, целяща да увенчае с 
лавров венец гордите и непреклонни спартанци, дава отговор на един от най-
задаваните въпроси в историята на Гръко-Персийските войни – Как така по-малко хора 
побеждават повече? Ако има едно сражение, в което силните и слаби страни на 
противниковите армии да личат най-ясно, то това несъмнено е битката при 
Термопилите. Каква, обаче, е  стандартната история? 
 
Накратко, няколко хиляди елински пехотинци преграждат прохода Термопили срещу 
гигантската персийска армия, водена лично от шах-ин-шах Ксеркс (485-465г. пр.Хр.), 
който целял да накаже елините заради унижението, което баща му Дарий (522-486г. 
пр. Хр.) претърпял от тях в битката при Маратон през 490г. пр. Хр. Целта на елинския 
контингент била да задържи врага максимално дълго, за да се даде време на 
останалите гърци да укрепят Коринтския провлак и да изтеглят в безопасност 
населението на полисите1 Атина и Платея, които били основните цели на персите в тази 
наказателна експедиция.  След като в продължение на няколко дни елините успешно 
бранели позицията си, се намерило предател, който показал на персите тайна пътека 
през планината, по която Ксеркс изпратил своите прочути ”Безсмъртни”2 с цел да 

                                                
1 Тук трябва да направим важното уточнение, че под „полис” гърците разбирали не 
самия град като такъв, а сбора от неговите жители. Ето защо преместването на цял 
полис било напълно постижимо упражнение.  
2 Елитна персийска част, представляваща гвардия от 10 000 войници, снаряжени с 
еднакви униформи и оръжия. Безсмъртните (наричали ги така, защото всеки път когато 
един от тях паднел, друг заемал мястото му и се биел със същото умение, а заради 
униформата – и приблизително със същия външен вид) били основната постоянна 
армия на персийскиш шах. 
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обкръжи враговете си. Спартанският цар Леонид надушил капана и изпратил по-
голямата част от армията обратно на юг, а сам той, начело на 300 спартанци, останал да 
брани прохода до последно, печелейки време за останалите. 
 
Персите обкръжили позицията на спартанците, които по стар свой обичай отказали да 
се предадат и загинали до последния човек. Забавянето дало време на атиняните да се 
оттеглят на остров Саламин, а пелопонесците да укрепят позициите си около Коринт. 
Година по-късно персийската армия била разбита по море от атиняните при Саламин и 
по-суша от съединените елински сили при Платея. Така завършил първия етап от Гръко-
Персийските войни, в който малкото победили многото, свободата победила 
тиранията, а демокрацията се наложила над сляпото преклонение пред монарха… 
 
Трогателно нали? Всъщност от горепосочената официална теория има 3 неща, които са 
неминуем факт: 1) Персите били повече от елините 2) Спартанците храбро се жертвали 
в защита на отечеството си и 3) Персите спечелили битката при Термопилите.  Цялата 
останала съпътстваща информация, афоризмите и анекдотите за „бой на сянка” и 
„стрели закриващи слънцето” са част от легендата. Каква е тогава истината? За да 
отговорим на този въпрос, е редно да дадем една малко-позадълбочена оценка на 
двете враждуващи страни и на бойното им поле. 
 

 
 
Противниците: 
 

 
Елинският съюз, воден от Спарта 
 
Изборът на спартански цар за ръководител на общо-елинския контингент при 
Термопилите не бил случаен.  Спартанците били най-опитните войни в цяла Гърция, 
прочути със желязната си дисциплина и войнските си умения. От друга страна, полисът 
Спарта се ползвал с голям респект в Пелопонес – тогава сърце на елинския свят, тъй 
като лакадемонците3 със силата на оръжието подчинили една трета от полуострова, 
превръщайки покорените жители на областта Месения в илоти. Няма да използвам 
думата „роб” в случая, тъй като този термин е прекалено обобщаващ и заличава 
спецификите на гръцкия термин „хелос”. Следователно, логиката диктувала 
спартанския цар да поведе обединените сили, така, както днес САЩ, като най-силен 
член на НАТО ръководи съвместните операции на Алианса.  
 
Колко точно на брой били гърците и кои полиси били представени в обединената им 
армия вероятно никога няма да разберем с абсолютна сигурност. Според Херодот (485-
425г. пр.Хр.), елините били поне 5 200 души. Диодор Сицилийски (1в. пр. Хр.) качва 
бройката на над 7 400, а географът Павзаний (2в. сл.Хр.) посочва, че  поне 11 200 гръцки 
войни са участвали в битката. Прави впечатление, че колкото по-късно е писан извора, 

                                                
3 Друго име за спартанците, всъщност самите спартанци наричали себе си 
лакадемонци, а своя полис- Лакадемон – бел.авт. 
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толкова по-голям е броя на гръцките войски. Да дадем точна цифра на елините не е 
целта на нашата статия, но ако приемем, че Херодот сериозно намалява бройката, че 
Павзаний прекалява и че Диодор е най-близо, можем да сложим една примерна цифра 
от около 8 000 души, с която да работим на теория.  
 
Противно на филма „300”, където Леонид щедро разпитва своите съюзници за техните 
професии, сред които преобладават каменоделци, грънчари и дърводелци, дейността 
на елините по онова време е била войната. Множеството местни конфликти се 
решавали на бойното поле, където всеки гражданин с копие и щит в ръка бранел 
правото на своя град. Така че, да те били грънчари, дърводелци и каменоделци, но 
също така били опитни войници. Въобще, гръцките полиси били нещо като Швейцария, 

където всеки човек си има 
професия, но минава 
задължителна военна подготовка и 
служи винаги когато има нужда. За 
разлика от Швейцария, която не е 
водила война от столетия, гърците 
се биели често. Ето защо 
горепосочените 8 000 души знаели 
от коя страна се държи копието, 
как да не се порежат с мечовете си 
и за какво служат щитовете. Факт е, 
че спартанците изпъквали сред тях, 
понеже се занимавали единствено 
с война, но въпреки това, 
съюзническите сили умеели да се 
сражават на едно доста прилично 
ниво. (За това говори и факта, че 
Спарта завладяла само 1/3 от 
Пелопонес, а не целия полуостров 
– бел. авт.) 
 
Как били въоръжени? Основното 
атакуващо средство на древната 
гръцка фаланга било копието, 
което в мелето се заменяло от 
меча. Войните били защитени със 
щитове и шлемове. Въпросът за 
броните остава отворен, но е факт, 
че в хода на Гръко-Персийските и 
Пелопонеските войни ( общия 
период на войните продължил от 
490 до 404г.), елините създали 
контингенти от тежко бронирани 
хоплити, които освен шлем и щит, 
използвали и броня и 
наколенници. Ако се обърнем към 
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„Илиада” и „Одисея” там ясно личи, че ахейците познавали пълното бойно 
снаряжение, а дори и това да е било измислица на поета Омир, то той бил добре 
запознат с наколенниците и броните цели 300 години преди Термопилите.4 Ето защо е 
по-вероятно гръцките хоплити да не са били полуголи, както ги представя филма „300” 
и едноименния комикс на Франк Милър, а да са използвали пълно бойно снаряжение.5 
Снаряжението на гърците се изработвало от стомана (оръжията)6 и мед (доспехите), 
като защитната екипировка била подплатена с твърда кожа, която осигурявала 
допълнителна защита срещу стрели и камъни. 
 
Подобно на всички древни народи, гърците били суеверни и украсявали щитовете си с 
различни изображения, които да гонят лошия късмет и да плашат врага. Понякога, 
върху щитовете били изписвани и различни послания. Елините не се славели като 
големи почитатели на боя от разстояние, ето защо контингентите от прашкари, стрелци 
и войните, въоръжени с къси копия за хвърляне били рядкост и станали популярни по 
време на Пелопонеските войни.  
 
Въпросът със снабдяването също бил важен. За разлика от персите, елините воювали 
на свой терен и можели да разчитат на доставка на храна и питейна вода от околните 
селища. Освен това, гърците познавали терена по-добре и знаели как най-добре да 
позиционират своя лагер и сили, така че да се възползват максимално добре от 
местните условия. За разлика от многобройните перси, елините били сравнително 
малко и нуждите им от прясна вода и храна не представлявали прекалено голям 
проблем за гръцкото командване. 
 

Персийската армия 
 
Без да притежава гигантски бронирани носорози, мутанти-нинджи и магьосници с 
огнехвъргачки, персийската армия се доказала като най-способната бойна машина в 
тогавашния свят. Само в рамките на 3 десетилетия, персийските велики царе (шах-ин-
шах), успели да покорят земите от Либия до Индия и от Кавказ до Оман. Вавилон, 
Египет, Палестина и северна Арабия станали жертва на персийските имперски 
амбиции, последвани от Малоазийските царства. Дарий Велики достигнал 

                                                
4 Илияда и Одисея са написани през 8ми век пр.Хр, около 400 години след реалните 
събития. Според някои учени, Омир и безименните поети, които предавали устно двете 
поеми, привнасяли елементи от своето собствено време към историята, като например 
двубоите между различните царе и командири, както и видовете брони, щитове и 
копия, които се използвали. Ако това е вярно, значи елините добре познавали броните 
3 века преди Гръко-персийските войни. 
5
 Тук е важно да се отбележи, че „300” – и филм и комикс – са създадени като чиста 

фикция, базирана бегло върху историческата действителност. Нито едно от двете няма 
претенция да е достоверен извор на информация. Аз лично харесвам и двете 
произведения и гледам на тях като на това, което са – ефектен кютек, без претенции за 
реалистичност. 
6 Археолозите са доказали, че дорийците пренесли тайната за обработката на желязо в 
Елада още през 10ти век пр. Хр., следователно до времето на Термопилите, всички 
гръцки полиси разполагали с технологията за направа на стоманени оръжия. 
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логистичните определи на своята империя, след като завоювал областта Тракия и 
повел армиите си отвъд устието на Дунав за да се сражават със скитите. Въпреки това, 
за имперската администрация станало ясно, че „Европа” била практически 
неуправляема, тъй като земите от тази страна на Босфора се намирали на повече от 
2 500 км от столицата на Персия. И ако днес, в епохата на свръх технологиите, само 4-5 
държави трябва да се справят с подобни мащаби, то в древността, когато скоростта на 
коня е била най-високата форма на пренос на информация, управлението на държава, 
разположена на около 5 000 000 км2 било доста трудна задача.  
 
Както ни уверява Херодот, персите можели да разчитат 
на армиите на всичките си подчинени народи, които 
мобилизирали за своите гигантски кампании, в които 
участвали около 1 000 000 войници! Колкото 
изумително толкова и абсурдно. Като оставим на страна 
факта, че дори днес има само 2-3 държави, чиято обща 
армия възлиза на над 1 000 000 души, какво ли е било в 
древността да събереш толкова мъже само за един 
единствен поход? Хората тогава може и да не са имали 
пушки и тежко оборудване, но също така не са имали 
двигатели с вътрешно горене, самолети и доставка на 
провизии с парашути. Но по-важното нещо е, че хората 
преди две и половина хилядолетия, са били също 
толкова гладни, колкото и тези днес. 
 
Всички ние знаем, какви гигантски суми се хвърлят за 
поддръжката на днешните армии. Дори да приемем, че 
само 5% от всичко това отива за дрехи и храна, пак се 
получават числа, които са доста респектиращи. Отново, 
да не забравяме, че става дума за съвременни армии, 
които не са на поход в чужда територия, отдалечена на 
2 500 км от родината. Представете си, какво ли би 
струвало на персийската хазна подобно логистично 
безумие! Слава богу, историците са преразгледали 
херодотовите цифри, но все още се срещат 
предположения за около 300 000 персийска армия, 
което предвид гореспоменатите фактори е малко вероятно. 
 
Далеч по-реалистични изглеждат смелите предположения на някои историци-
модернисти, че армията на Ксеркс е наброявала около 70 000 души. Предлагам ви да 
се хванем за тази цифра, Ще попитате „Защо?” 
 
Простата истина е, че 70 000 е психологически предел в Античността. Римските 
концентрации на сила в една точка никога не са надхвърляли тази цифра или ако са го 
правели, то не е било с много. Александър завзел Персия с армия от около 40 000 
души. Всичко това при положение, че Римляните използвали по-добри пътища и имали 
национална армия, а  Александър използвал мобилна армия, съставена от 
бързоподвижна пехота, лек обоз и кавалерия. 
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Предвид факта, че технологиите не мръднали прекалено много между V и I век пр. Хр., 
спокойно можем да смятаме, че и възможността на една държава да концентрира 
армия за една единствена кампания също не се е изменила особено през този период. 
Работата е там, че колкото и голяма и силна и богата да е една държава, тя може да 
изпрати в рамките на една кампания само определена част от военния си потенциал, 
като това ограничение се дължало колкото на физически, толкова и на географски, 
икономически и организационни причини. Ксеркс, обаче, тръгнал с идеята да 
отмъщава и наказва, което значи, че той е положил всички усилия да мобилизира 
максимално количество войници и ресурси, които да насочи срещу елините. 
 
Ето защо, една внушителна за Античността (а и за по-късните епохи) цифра от 70 000 
изглежда изключително вероятна. Нека не забравяме, че освен тези 70 000 войни, с 
армията се движели поне още толкова помощници, прислуга, проститутки, търговци и 
прочие. Като прибавим към това и факта, че лично шахът водел армията, може да сте 
убедени, че висшите сановници на Персия също били наоколо с богатите си антуражи. 
Ето защо, една цифра от около 150 000 души – войници и допълнителен персонал, е 
една прилична и впечатляваща възможност, която подчертава способността на 
персийците да водят война на далеч. 
 
Но да се върнем на персийските войници. За разлика от елините, които често решавали 
свадите си с копие в ръка, Персия била империя, която се крепяла на сложен вътрешен 
ред, целящ да балансира интересите на поданиците на шаха. Библията отлично 
свидетелства за това, демонстрирайки разбирането и прецизността, с които Кир Велики 
разрешава еврейските проблеми. Когато си начело на разнородна империя, в която 
съжителстват семити, индоевропейци, чернокожи и всякакви знайни и незнайни 
племена, всички от които със собствени религии и обичаи, е жизнено важно да умееш 
да решаваш споровете между тях дипломатично. Персите били доста добри в това и 
като изключим Египет, империята се радвала на сравнително вътрешно спокойствие.  
 
От това следват два варианта: 1) Ксеркс мобилизира зле обучени маси от разни части 
на империята – стрелци от еди къде си, конници от тук, пехотинци от там и т.н. или 2) 
Персия разполага с някакъв постоянен военен контингент, който се използва по време 
на походите.  
 
Предвид честите експедиции в Египет, както и войните със скитите по северните 
граници, много вероятно е персите да са разполагали с някаква форма на постоянна 
армия, която да пази имперския мир. Тази армия съвсем не е била еднородна, но едва 
ли нейните компоненти са били привиквани в последния момент и без да могат да се 
разбират едни с други, са се юрвали към другия край на света за да воюват.  
 
Въпреки това, Ксеркс не е можел да си позволи да оголи гарнизоните на своята 
империя само заради един поход срещу „варвари” в тоги, живеещи в малки градове. 
Най-вероятно, шахът използва своите Безсмъртни –постоянна военна част, служеща 
като негова лична гвардия, за ядро на своите сили и в допълнение към няколко корпуса 
редовни войници мобилизирал опълчение, формирайки една полу-професионална 
армия, която имала доста трески за дялане. 
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С какво били въоръжени? Да се говори за единна калибровка на персийското 
снаряжение би било абсурдно. Отделните племена, за които споменахме по-горе 
имали свои собствени форми на екипировка, които едва ли били стандартизирани по 
някакъв начин. Освен това, персийската армия едва ли разполагала с хомогенна полева 
тактика. За разлика от елините, които използвали един и същ похват в боя – фалангата, 
отделните елементи на персийската армия си служели с различен подход в боя.  
 
Въпреки това, персите имали сериозно предимство по отношение на стрелците, 
кавалерията и леката пехота, което изиграло важна роля в успехите на тяхната 
разнородна армия. Макар и не идеално стикована, персийската военна машина 
разполагала с голямо разнообрази е от части и, поне на теория, можела да се нагоди 
към тактиката на всичките си противници. 
 
Предвид топлия и сух климат на Персийската империя, можем да предположим, че 
шаховете не разполагали с голям контингент тежка пехота, тъй като бронята и 
кожената подплата, които пазели елините, можели да докарат топлинен удар в Сирия, 
Египет или горещите плата на централна Азия. Така, срещу добре екипираните елини 
се изправяла една разнородна армия, която не разполагала с бойния опит и 
необходимото снаряжение, за да се окаже равностоен противник на хоплитите. 
Единствено Безсмъртните, защитени със щитове, шлемове и ризници били някакъв 
еквивалент на гръцката пехота. 
 
Как се снабдявали? За разлика от домакините от Елада, гостуващата армия на Персия 
имала сериозен проблем със снабдяването. Отделена на едно море разстояние от най-
близките си снабдителни бази, персите марширували през негостоприемния, сух терен 
на днешна северна Гърция, където водоизточниците не били много, а водата и до днес 
се „слави” като варовита и не особено подходяща за консумация. Като прибавим към 
това и войнствените племена, които населявали планинските склонове по целия 
маршрут на персийската армия, можем да си представим една огромна походна 
колона, тормозена от недостиг на вода, фураж за животните, храна и грабителски 
нападения на местните „варвари”. 
 
Поради тези причини, се наложила армията да се снабдява по море от постоянно 
придружаващата я персийска флота, която освен с коварните крайбрежни плитчини, 
трябвало да се съобразява с неблагоприятното време в морето, както и с дебнещата 
флота на атиняните. Когато пристигнали пред „портите на Елада”, персите вероятно 
били сериозно изтощени от дългия поход, а проблемите им със снабдяването се 
удвоили, след като атиняните нападнали ударения от тежка буря персийски флот в 
битката при нос Артемисиум.  

 
Бойното Поле 
 
 Термопилите – място на митове, битки и герои. Ако днес преминете през 
местността, няма как да не се зачудите какво толкова е спряло персите, при 
положение, че между мястото на битката и морето се простира равнина с дължина 
поне километър и половина. Според учените геолози, това се дължи на построеното 
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отдръпване на Егейско море, което в Мала Азия е превърнало Ефес във затворен на 
сушата град.   
 

В древността, морето е започнвало там, където сега минава шосето за Атина 

 
 
 
Както показва картата, прохода е обхващал само планинския склон в дъното на залива 
Малиа, като преди това персийската армия е трябвало да пресече четири 

последователни реки, което 
сериозно е нарушило 
походния й ред и е 
попречило на Ксеркс и 
генералите му да 
координират многоходова 
атака срещу гръцката 
позиция. В допълнение, 
почвата около четирите 
потока е била мочурлива и не 
е предлагала възможност за 
поставяне на постоянен лагер 
в района, ето защо персите е 
трябвало да лагеруват отвъд 
река Сперхей и всеки ден 
наново да прекосяват 
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четирите реки по пътя си и то два пъти – един път при настъпление и един път при 
оттегляне. Що се отнася до персийския флот, то корабите на Ксеркс не е имало как да 
подпомогнат сухопътните сили, тъй като струпването им в тесния залив би било 
катастрофално в случай на атака от страна на атиняните.  С други думи, колкото и 
войници да е имал шаха, той е можел да използва не повече, отколкото са били 
елините, разположени срещу тях. Така, всяка атака срещу елинската позиция в 
Термопилите, е предполагала изпращането а сравнително малки отряди от не повече 
от 6 000  души, които не са имали възможността да разгърнат добре строя си за да 
атакуват фалангата на гърците. 
 

Битката 
 
Както стана ясно от последното изречение, на практика елините в нито един момент не 
се сражавали срещу контингент, наброяващ повече от тях самите. Както отбелязахме 
по-горе, персийците не разполагали с прекалено много войници, радващи се на 
бойния опит на елините и Ксеркс вероятно е предпочел да запази ветераните си, за 
сметка на по-неопитната част от армията. За сметка на това, гръцките хоплити били 
доста добри в боя на тясно, в сгъстени редици и лесно се разправяли с 
последователните атаки на различните, леко въоръжени, азиатски отряди. 
 
Ако Термопилите били единствения път напред, персите можели да стоят пред похода 
в продължение на месеци, без да постигнат резултат, като същевременно армията им 
щяла да се изтощава от липсата на храна и питейна вода, а да не забравяме и 
епидемиите, които лесно плъзват в по-големите войскови части, когато те се застоят 
прекалено дълго на едно място. Опитната гръцка армия можела спокойно да се 
разправя поетапно с разнородните персийски части, а дори употребата на 
безсмъртните нямало да доведе до сериозен успех, а само щяла да намали броя на 
персийските елитни части. В този смисъл, решението на Ксеркс да запази безсмъртните 
си, било напълно обосновано. За щастие на шаха, с помощта на местен водач, персите 
открили обходен маршрут през планината и от там нататък историята е добре известна. 
 
Това, което не може да се отрече, е че спартанците, които останали на сигурна смърт, 
са били безумно смели мъже, презиращи смъртта и отдадени на своята кауза. Фактът, 
че елинските сили, като качество, превъзхождали многократно своите опоненти, не 
намалява ефекта от спартанската саможертва. Това, в което се състои мита, и което 
всъщност не бива да изненадва никого, е дългия период от време, за който гърците 
успели да задъхат десетократно по-многобройния си противник. Това, както вече 
посочихме, се дължи на три напълно логични фактора: 
 
Персийската армия била в неизгодна позиция с оглед на бойното поле и снабдяването 
си с провизии. 
 
Елинската армия превъзхождала като качество по-голямата част от персийските сили. 
 
Елините, на практика, в нито един момент (до намирането на обходния път), не се 
изправяли срещу противникова част, която да ги превъзхождала по численост. 
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На следващата година, след като част от персйската армия, начело с Ксеркс напуснала 
Елада, в полето край Платея спартанският цар Павзаний доказал на практика 
превъзходството на гръцката фаланга, разбивайки в открито сражение персийските 
сили. Това, което е важно да се отбележи, е че при Платея елини и персийци имали 
приблизително една и съща численост, а сражението се водело на открито, 
сравнително равно поле, където, подобно на армията на Александър 150 години по-
късно, елинската фаланга разгърнала пълния си потенциал на „античен танк”. 
 
 

Заключение 
 
Термопилите по никакъв начин не са маловажен етап от Гръко-Персийските войни. В 
тази битка се потвърдило доказаното при Маратон (490г. пр.Хр.) превъзходство на 
елинската фаланга. Нещо повече, персийската армия понесла немалки загуби в 
следствие на сраженията, а забавянето на врага – основната цел на цар Леонид, дало 
резултат. Коринтския провлак бил укрепен, жителите на Атина се изтеглили на 
Саламин, а изтормозената от бури песийска флота била победена от атиняните. 
 
Година по-късно, изтощена от загуби, болести и липса на припаси, овехтялата 
персийска армия, командвана от Мардоний и останала бе своите Безсмъртни, била 
пометена при Платея от обединените гръцки сили. Битката при Термопилите и въобще 
цялата Гръко-Персийска война, демонстрира простия факт, че една добре 
комплектована, малка армия, използваща максимално добре предимствата на терена 
и осланяща се на бигат военен опит, може лесно да се разправи с неколкократно по-
големи противникови части, на които им липсва качествено въоръжение и боен опит.  
 
Това се демонстрира в кампаниите на Александър Македонски, доказват го и 
римляните, по-късно кръстоносците, а след това и различните европейски 
„конкистадори”. Днес го виждаме в концентрираните операции на САЩ, които разчитат 
на напреднала технология, огнева мощ и максимално компактен личен състав по 
време на съответните кампании. Това, което не бива да митологизираме, е 
„минималния” шанс на елините и „чудодейния” начин, по който те дали отпор на 
врага. В тези неща няма нищо митично и чудодейно, те са плод на елементарна военна 
логика, която е приложима във всеки един период, на всяка точка от земното кълбо. 
Всъщност, италианската армия е вероятно единственото фрапантно изключение от тази 
военна логика. 
 

Александър Стоянов 
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От този брой стартира и новата ни рубрика : „Легендарни воини”. 
Целта на тази секция ще е да представя биографиите и достиженията 
на някои от най-коравите и страховити войници, които са 
кръстосвали бойните полета на историята. Тук няма да видите 
декорирани генерали (освен ако лично не са размазвали армиите на 
врага), а само шепа корави мъже и жени, които посредством личните 
си качества и уменията си в боя са се превърнали в легендарни 
фигури в историята на своите народи. За първо лице на новата 
рубрика избрахме най-великия снайперист в историята. 

 

СИМО ХЕЙХЕ 
БЯЛАТА СМЪРТ 
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Роден в Раутярви, Южна Карели, Финландия 
през 1905г.  Израства във фермерско семейство, 
още от млад започва да се занимава с лов в 
пустошта, близо до Руско-Финската граница. На 
седемнадесет годишна възраст постъпва във 
финската „Бяла гвардия”, където доразвива 
своите умения на отличие стрелец, като 
междувременно печели множество състезания. 
Смята се, че цялата му ферма е била пълна със 
спечелените от него отличия.  
 
По време на Съветско-Финската война (1938-
1940г.) ( за повече информация около войната, 
виж също статията на Юлиян Недев, в Брой 1ви 
– бел.авт.), Хейхе служи като снайперист в 
състава на 6та рота от корпуса JR 34 по 
поречието на река Коллаа.  При температури 
между -40 и -20 градуса по Целзий, Хейхе успява 
да ликвидира повече от 505 вражески войници, 
най-високия брой  постиган от снайперист в 
която и да е война в световната история.”. 
Забележителен остава и факта, че Хейхе записва 
всичките си убийства за не повече от 100 дни, 
т.е. средно по 5 руски войници загиват под 
огъня на опитния финландски снайперист всеки 
ден. Уменията и ефикасността на Хейхе стряскат 
руснаците и те започват да говорят за него със 
страх, наричайки го „Бялата смърт” заради чисто 
белия камуфлаж, който носел по време на 
мисии. Освен 505-тимата убити със снайпер, 
Хейхе ликвидирал още поне 150 съветски 
войници с помощта на своя картечен пистолет. 
Така, общия брой убити от него руски войници 
надхвърля 650 души.  
 
За да се отърват от дребния стрелец (бил е 
висок едва 160 см), съветските сили използват 
поредица от схеми, сред които и употребата на 
анти-снайперисти, както и масиран 

артилерийски обстрел. На 6ти март, 1940г. по 
време на престрелка с руски части, Хейхе е 
улучен в челюстта от куршум, който по думите 
на другарите му, отнася половината лице на 
снайпериста. Въпреки тежката рана, Хейхе 
остава жив и дочаква подписването на мира с 
СССР на 13ти март. След края на войната, Симо 
Хейхе е повишен от редник в младши лейтенант 
лично от маршал Карл Густав Манерхайм. Това 
е най-бързото издигане в чин в историята на 
финландската армия.  
 
Нужни са няколко години преди Хейхе да стане 
на крака и въпреки че челюстта му е сериозно 
увредена и чат от лявата му буза липсва, той 
успява да се възстанови от раните си. Започва 
да се занимава с лов на диви елени и 
отглеждане на породисти кучета. По-късно е 
ловен партньор на президента Урхо Кеконен.  
 
Хейхе прекарва последните си дни в селцето 
Руоколахти, близо до Руско-Финската граница. 
Умира на 1ви април, 2002г. на 98 годишна 
възраст.  
 

Оръжието на Хейхе 
 
М28 „Щипц” било основното оръжие на 
въоръжение във финската „Бяла Гвардия”. Тази 
пушка била фибнландска модификация на 
руската „Мошин-Нагант”.  За разлика от 
предшественика си М27, „Шпиц” има 
монолитно дуло и използва по-усъвършенстван 
спусък. В допълнение към оръжието, Хейхе 
предпочитал да използва обикновен мерник 
вместо оптика, тъй като стрелбата с оптика 
предполага по-сериозно разкриване на главата 
на снайпериста.  

 
Александър Стоянов 
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Кибер пространството се превръща в най-новото бойно поле на Великите 
сили, както и на различни пара-военни и неправителствени организации. 
Като се добави и сериозния брой т.нар. кибер терористи, се получава една 
напълно нова ситуация, която за сега е сред по-малко обсъжданите 
проблеми на военната история. Автора прави един най-общ преглед на 
основните компоненти, които формират кибер мощта и потенциала на 
една нация. 

 
 

Кибервойната – Петото измерение 
във военното дело 

 
 
Ако преди петнадесет години някой беше 
казал че кибер пространството ще се 
превърне в най-новата арена на военните 
действия, вероятно мнозина щяха да се 
изсмеят пренебрежително. През 1998г. 
Повечето хора ползваха компютрите за да 
играят Heroes и Starcraft, да чатят в mIRK и 
да гледат  клипчета и картинки от 
категорията 18+. И това не се отнася само 
до България, а за масовия потребител по 
света. Въпреки това, по-находчивите 
новинарски започнаха да правят сайтове и 
електронни варианти на печатните, радио 
и телевизионните медии. Появиха се 
научнопопулярни сайтове, после 
енциклопедиите. След това дойдоха 
търсачките, социалните мрежи масовите и-
мейли, Skype, ICQ и т.н., които изместиха 
застаряващите форми на общуване.  
Колкото по-напред отива новото столетие, 
толкова повече Интернет и всички 
приложения, работещи чрез него започват 
да доминират живота не само на хората, 
но и на държавните институции, 
държавите, както и на големите алианси. 
Медийни Интернет гиганти 
разпространяват огромни количества 
неограничена информация, която никой 
режим не може да спре. Търсачки водят 
съдебни войни с правителства и печелят. 
Социални мрежи свалят правителства, 

организират протести и издигат нови. 
Интернет се превръща в най-новото, най-
масовото и най-популярното оръжие за 
контрол на общественото мнение не само 
в една или друга държава, а в света като 
цяло. Феноменът Youtube завършва 
перфектно картинката, позволявайки 
неограниченото разпространяване на 
визуална информация – ека не забравяме, 
че хората рядко вярват на думи, но когато 
се използва и визуално доказателство, 
нещата стават съвсем други. 
 
Държавите по света правилно разбират, че 
Интернет – висшата манифестация на 
глобализацията се превръща в сериозна 
заплаха за обществения ред. Да, наистина, 
до сега на прицел бяха диктатури и 
автократични режими, но рано или късно 
демокрациите, които позволиха Интернет 
могат да се превърнат в негови жертви. На 
лице е факта, че всяко прегрешение на 
политик лъсва моментално в Интернет и 
обществото реагира все по-бурно – 
протести, стачки, митинги, хакерски атаки 
по обществени сайтове. Всичко това 
предизвика сериозна паника сред 
държавите, без оглед на политическата им 
система. Арабската пролет демонстрира 
как Twitter и Facebook могат да свалят 
диктатори с по няколко десетилетия стаж 
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зад гърба си. Дори Иран не беше 
имунизиран от тази нова „анти-държавна 
зараза“. Според историците-глобалисти, 
именно Глобализацията ще доведе до 
краха на националната държава и не бива 
да ни изненадва, че същата тази 
национална държава ще направи всичко 
по силите си за да обърне хода на 
събитията. 
 
Неограничената манипулативна 
възможност на Интернет, която сама по 
себе си не е лоша, стига да не попадне в 
„лоши ръце“ лесно може да се превърне в 
опасно оръжие. Както е добре известно 
чий ръце са лоши зависи от гледната точка, 
а обикновено това понятие включва 
всички чужди ръце, които посягат към 
интересите на дадена държава. Защитата 
на държавни тайни, бази данни, 
правителствени сайтове, банки и всички 
системи, боравещи с киберпространството 
се превръща във въпрос от първостепенна 
национална сигурност. Държавите все 
повече осъзнават нуждата да създадат 
служби, които да противодействат и на 
свой ред да нанасят кибер атаки срещу 
всеки, който застрашава националната им 
сигурност. След сушата, морето, небето и 
космоса, кибер пространството се 
превръща в петото бойно поле, познато на 
човечеството. 
 

Пионерите 
 
Както във всяко друго нещо, и в кибер 
войните има държави, които са по-напред 
от други. Макар първенецът да не е 
изненада за никого, тези, които му дишат 
във врата могат да ви изненадат до 
някъде.  
Разбира се, САЩ първи реагират на 
нуждата от военно кибер подразделение, 
най-малкото защото Интернет, в голямата 
си част, е базиран на сървъри, 
разположени в САЩ. Банковата, 
административната и дори законовата 
система на  суперсилата е неразривно 

свързана с глобалната мрежа. Архиви с 
безценна информация също са „качени“ в 
Интернет за да се улесни ползването им от 
служителите на различните институции без 
значение в кой от 50те щата се намират. 
Това създава една сериозна уязвимост, 
както поредица от хакерски атаки 
демонстрираха през последното 
десетилетие. Прекомерното 
дигитализиране на цялостния държавен 
живот излага цялостната държава на 
сериозен риск, който  американците все 
още не могат да тушират. Не на последно 
място това се дължи на факта, че голяма 
част от системите в САЩ се защитават от 
частни компании, които не са 
центраизирани под егидата на военното 
кибер подразделение на САЩ 
(USCYBERCOM). Въпреки че САЩ заделят 
най-много пари за засилване на своята 
кибер отбрана, е пределно ясно, че самата 
необятност на американския дял от 
Интернет, превръща задачата по 
опазването му в много трудна, ако не и 
невъзможна. 
 
Европа също не остава назад. 
Европейският Съюз вече си има своя 
собствена кибер отбранителна агенция 
(ENISA), която се допълва от кибер 
армиите на някои от страните членки – 
Великобритания (с нейната GCHQ) и 
Германия (която наскоро обяви, че 
притежава кибер-отдел към армията си от 
2006г.). Макар Франция все още да не е 
оповестила подобна служба, можем да 
сме сигурни, че Париж едва ли е 
импотентен в тази насока. ЕС също може 
да отделя сериозни ресурси за 
финансиране на своята кибер отбрана, 
още повече, че може да разчита на по-
голям „басейн от специалисти“, чрез който 
да захранва своите служби. От друга 
страна, разединеността на на Европа може 
да й попречи да се издигне до нивото на 
САЩ, тъй като поне за сега, всяка държава 
сама трябва да се грижи за своята 
безопасност във военно отношение. 
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Съответно, европейската кибер служба 
може да брани само дигиталните 
територии на общо-европейските 
институции, докато териториалните кибер 
войни на отделните страни остават 
несигурни. 
 
Русия също е обявила своята кибер-военна 
активност, макар, както със всичко руско, 
по темата да липсва прекалено много 
конкретика. Не е трудно, обаче, да се 
спекулира. Русия има и интелектуалния и 
материалния ресурс да изгради 
значителна кибер сила. Както е добре 
известно на всички торент маниаци, 
руските хакери достигат до всеки 
интелектуален продукт, без да им пука 
дали Асен Блатечки ще им рови в 
хладилника. Същевременно руските 
сайтове са пълни с вируси, готови да 
нападнат непредпазливия потребител, 
който не е инвестирал в достатъчно добра 
защита за системата си. Отделно то това, 
една от най-големите фирми за 
производство на антивирусен софтуер ( и 
съответно на кореспондиращите вируси. 
бел.авт.) - Касперски, също е разположена 
в Русия. Както знаем, в Русия всичко е 
държавно, така че, спокойно можем да 
предположим, че между Касперски и 
Кремлин съществуват договорки, които да 
дават приоритет на държавните поръчки.  
Израел също си има свой кибер отдел, 
който усърдно сътрудничи със САЩ за 
създаването на вируси и анти-вируси за 
борба със всякакви възможни заплахи. 
Евреите са си научили урока от рано, тъй 
като групировките, с които са във задочен 
конфликт, са не по-малко адаптивни към 
последните достижения на техниката. 
Както се казва в поговорката, „там където 
не става с много пари става с повече“ и 
може да сте напълно сигурни, че Тел Авив 
не пести ресурси в изграждането на своя 
кибер защита. САЩ е единствената 
държава, която може би има повече 
нелегални групировки срещу себе си и не 
бива да ни изненадва стремежа на Израел 

да се подсигури по всички флангове. 
Инвестицията във висшето образование и 
особено в информационните технологии, 
съчетано със щедрите стипендии, 
финансирани от множеството еврейски 
фондации компенсира за по-малкото 
население на страната. Допълнителен 
плюс е и общата военна повинност, която 
задължително прекарва населението през 
военното сито и дава шанс на армията да 
си подбере допълнителни специалисти. 
Една от големите енигми в новата кибер 
надпревара е Китай. Страната с най-голямо 
население, неограничени ресурси и степен 
на социална подчиненост, сравнима с тази 
на Северна Корея дават на Пекин 
неограничена възможност за развитие на 
своя кибер потенциал. Интересното е, че 
Китай предпочита да използва 
децентрализиран, непостоянен модел за 
управление на своята кибер активност – 
Пекин предпочита да рекрутира и вербува 
частни пиратски групи и единици, които да 
използва за своите операции, като по този 
начин може лесно да отрече всякаква 
официална политика. Паралелно с тези 
групи, през май 2011г., Китай обяви 
съществуването на свое собствено кибер 
звено към армията. Въпреки това, подобно 
на Русия, нулевата степен на 
разсекретеност може да бъде 
компенсирана само чрез догадки и 
спекулации. 
 
Последна, но съвсем не на последно място 
идва Иран. По думите на самите иранци, 
те разполагат с втората по сила киблер-
армия в света. До колко това са празни 
хвалби и до колко – реалност остава 
неясно, Факт  е,  че Иран води постоянна 
кибер война със САЩ и Израел и има 
бойно поле на което иранските хакери 
могат да трупат опит и да проявяват своята 
иновативност. Факт е, също така, че за 
разлика от арабските режими, шиитската 
власт успя да се справи с протестите в 
Техеран именно благодарение на 
стриктния контрол върху Интернет 
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трафика, който беше наложен от 
правителството. Не бива да се подценява и 
немалкия брой про-правителствени 
хакери, които мериха сила с 
опозиционните си колеги.  Иран също 
разполага с ресурсите за изграждане и 
поддържане на сериозна кибер армия, 
както и (както беше споменато по-горе 
бел. авт.) с бойно поле за трупане на 
безценен опит. Продължаващата ядрена 
програма на Иран, както и справянето с 
поредица американо-израелски вируси 
само доказва способността на Иран да 
брани своето онлайн пространство. 
Същевременно, не липсват и ответни 
удари срещу „империалистите“. 
 
Отделно от тези държавно спонсорирани 
звена и организации, Интернет изобилства 
от тъй наречените пирати – хакери, 
действащи заради личните си интереси, 
без да вярват в дадена държавна 
доктрина. Тези пирати могат да се 
използват както за наемници, така и да 
бъдат най-опасния враг за определена 
държава. САЩ са най-голямата, но не и 
единствена мишена на тези групи или 
индивиди. За разлика от държавите, които 
са водени от определена доктрина за 
национални интереси, хакерите-
фрийлансъри не могат да бъдат адекватно 
предугадени, тъй като всеки един от тях се 
води от различни подбуди. Въпреки 
огромните пари, които се харчат за 
превенция, сложността на човешката 
психология и мотивация остават 
непокорими.  Основната сила на Интернет 
– масовост на ниска, цена дава 
възможност на всеки, който има интерес и 
време да се обучи да се превърне ако не в 
опасен, то поне в дразнител за своите 
противници. Схемите за скриване на IP 
адресите, скриването и създаването на 
фалшиви сървъри и прочие правят 
проследяването на хакерските атаки 
изключително трудно. В това отношение, 
надпреварата между проследяване и 
маскиране е не по-малко интензивна, 

отколкото състезанието между вируси и 
антивирусни програми. 
 
Паралелно с тези фрийлансъри, но по-
отдадени на определена идеология 
съществуват Интернет терористите, които 
обикновено са част от терористични 
организации, без значение от 
религиозната или идеологическата им 
принадлежност. ИРА и ЕТА биха могли да 
бъдат не по-малко опасни от „Ал Кайда“ и 
„Фатах“. Допълнителното финансиране и 
идеологичния привкус дават допълнителна 
мотивация на удобни индивиди и групи, 
която трудно може да се отчете. 
Практическото приложение на подобна 
идеология и нейното влияние върху 
мотивацията остават предмет на военната 
психология – дисциплина, която все още е 
слабо застъпена в научния свят.  
 

Как  се  става  кибер 
сила? 
 
На теория, всяка държава може да създаде 
адекватна кибер армия, достатъчно 
адекватна за да подсигури  сигурността на 
държавните интереси и данни. Това, което 
дава разликата между кибер защита на коя 
да е страна и и истинска сила в кибер 
пространството, са ресурсите, които една 
държава може да впрегне в изграждането 
и развиването на своя потенциал. 
Пределно ясно е, че всеки може да си купи 
компютър, да се върже към Интернет и да 
се пробва да хакерства. Разликата е, че 
държави като гореизброените могат да 
отделят огромни суми за изграждане на 
кибер армия, закупувайки най-модерната 
техника, плащайки най-високите заплати и 
предлагайки най-изгодните условия за 
работа.  
 
В този смисъл, един от факторите, който 
може да изиграе ролята на мерна единица 
за потенциал е БВП (ППС) – Брутен 
Вътрешен Продукт (оценен на базата на 
Паритет на покупателната способност). 
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След отпадането на златния стандарт и 
замяната му с плаващи фиксинги, 
паритетът се превръща в най-неутралния 

принцип за реално оценяване на БВП.  
Взимайки този показател под внимание, се 
получава следната подредба:

 
 

 Политическа единица БВП (ППС) в трилиони 
долара; 
(По данни на МВФ 2011г.) 

 Европейски съюз 15.8 

 САЩ 15.09 

 Китай 11.29 

 Индия 4.45 

 Япония 4.44 

 Германия 3.09 

 Русия 2.38 

 Бразилия 2.29 

 Великобритания 2.26 

 Франция 2.21 

 
Таблица 1 – Топ 10 държави по БВП 

 
Ако, подобно на Пол Кенеди, поставим ударението само върху икономическата сила на 
държавите, то тогава тези десет би следвало да са първостепенните кибер сили в света. 
Въпреки това, от тези топ десет отсъстват няколко страни, които със сигурност изпреварват по 
своя кибер потенциал поне половината от държавите в по-горната таблица. Ето и техните 
БВП показатели 
 

 Политическа единица БВП (ППС) в трилиони 
долара; 
(По данни на МВФ 2011г.) 

 Южна Корея 1.55 

 Иран 0.99 

 Израел 0.23 

 Северна Корея 0.04 

 
Таблица 2 – Други държави по БВП 

 
Както отбелязахме по-горе, Иран и Израел несъмнено са в челните места на кибер силите, 
докато за двете Кореи е почти сигурно, че влагат доста сили в усвояване на 
киберпространството. Дори нищичко да не знаем за военните сили на Южна Корея, всички 
са запознати с мащаба на цивилния Интернет потенциал на тази страна на геймъри, хакери и 
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Интернет маниаци. Би било повече от наивно да смятаме, че тези качества са присъщи само 
на обществото, но не и на държавата. 
 
Икономическата сила има измамното качество да заблуждава ясната преценка по 
отношение на войната и военно дело. Когато става въпрос за инвестиции в областта на 
сигурността, отбраната и нападението, не е важно колко пари изкарваш, а за какво ги 
харчиш. Нека подредим същите тези държави на базата на процента от БВП, посветен на 
отбраната, за да видим какво ще се получи: 
 
 

 Политическа единица Разход  
(По данни на 
Стокхолмски 
Институт за 
Международни 
Мирни 
Изследвания, 
2011г.) 

% от БВП насочен към 
отбраната  
(По данни на Стокхолмски 
Институт за Международни 
Мирни Изследвания, 
2011г.) 

 Северна Корея 5-10, 000, 000, 000$ 25%  
 

 Еритрея 469, 000, 000$ 20.90% 

 Саудитска Арабия 46,848,000,000$ 11.40% 

 Оман 4, 047, 000, 000$ 9.70% 

 Обединени Арабски 
Емирства 

15, 749, 000, 000$ 7.30% 

 Израел 13,001,000,000$  6.30% 

 Чад 242, 000, 000$ 6.20% 

 Йордания 1,363,000,000$ 6.10% 

 Грузия 452,000,000$  5.60% 

 Ирак 4,663,000,000$ 5.40% 

 САЩ 687,105,000,000$ 4.70% 
 

 
Таблица 3 – Държавите, подредени по процент от БВП посветен на отбраната 

 
 
Тази таблица също предполага доста интересни резултати, които циментират възможностите 
на Северна Корея и Израел да се нареди сред потенциалните кибер сили. Но и тези данни 
сами по себе си могат да бъдат объркващи, тъй като процента БВП сам по себе си не може да 
обрисува разликата в количеството – например Йордания и Чад, чийто процент разходи е 
еднакъв, но сумите, които влагат са коренно различни. Ето защо, нека най-сетне вземем под 
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внимание списъка на топ 15те най-големи разходи за отбрана към 2011г. : 
 
 

 Политическа единица Разход  в млрд. $ 
(По данни на 
Стокхолмски 
Институт за 
Международни 
Мирни 
Изследвания, 
2011г. По ППС) 

% от БВП насочен към 
отбраната  
(По данни на Стокхолмски 
Институт за Международни 
Мирни Изследвания, 
2011г.) 

 САЩ 711 4.7 

 Китай 228 2 

 Индия 112 2.5 

 Русия 93.7 3.9 

 Саудитска Арабия 58.8 8.7 

 Великобритания 57.5 2.6 

 Франция 50.1 2.3 

 Япония 44.7 1 

 Южна Корея 42.1 2.7 

 Германия 40.4 1.3 

 Бразилия 33.8 1.5 

 Италия 28.5 1.6 

 Турция 25.2 2.3 

 Канада 19.9 1.4 

 Австралия 16.6 1.8 

18 Израел 13 6.3 

25 Иран 7 1.8 

20-30. Северна Корея от 5 до 10 25 

 
Таблица 4 – Държавите подредени по размер на бюджета за отбрана 

 
Именно тук, в тази таблица, се крие икономическото разковниче за формиране на военния и 
в частност на кибер потенциала на дадена нация. Но отново, тези цифри не обясняват защо 
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Иран и Израел са поставяни по-напред в кибер-класациите от, да речем, Турци и Канада. 
Отново парите не биха могли да ни дадат абсолютен отговор, тъй като те не могат да отчетат 
фактори като население, стандарт на живот и ниво на образование. Няма значение дали ще 
похарчиш 100 000 000 $ за кибер програма, ако в държавата ти има само един технически 
университет, в който  годишно се обучават не повече от 5-6 реални специалисти. Ето защо, 
тук ще приложим още една таблица, която е свързана с БВП, но отчита и други важни 
фактори като ниво на грамотност и стандарт на живот – а именно – индекса на човешко 
развитие: 
 
 

 Държава  ИЧР 

 Норвегия 0.943  

 Австралия 0.929  

 Нидерландия 0.910  

 САЩ 0.910  

 Нова Зеландия 0.908  

 Канада 0.908  

 Ирландия 0.908  

 Лихтенщайн 0.905  

 Германия 0.905  

 Швеция 0.904  

 
Таблица 5 – Държави подредени по Индекс на Човешко Развитие 

 
Погледнато от потенциална гледна точка, това е списъка на държавите, с най-сериозен 
„човешки ресурс“, базирайки се на висок жизнен стандарт, който гарантира възможност за 
добро висше образование, което е база за развитието на компютърни технологии и на 
кибер-звено към въоръжените сили. 
 
Въпреки че Япония не присъства сред тези десет държави, нейния потенциал по никакъв 
начин не бива да се подценява, не само заради невероятно високото технологично ниво на 
страната, но също така и заради мотивацията, с която японците са прочути. Подобно на 
всички азиатски народи, стъпили на международната сцена, японците също са изключително 
амбициозни и стремежа им да постигат отличие във всички сфери не бива да 
се,пренебрегва. 
 
Следващата стъпка по пътя към технологичното и „когнитивно“ подсигуряване, е 
изграждането на стабилна система на висшето образование, която да гарантира обучаването 
на първокласни кадри и провеждането на непрекъснати проучвания, които да дърпат 
техническото развитие на страната напред. Инвестирането в качествено висше образование 
може да се окаже не по-малко скъпо от колкото поддържането на адекватна армия. Става 
дума за отпускане на стипендии, субсидии и заеми, както и приоритизиране на определени 
насоки в образованието, които са важни за интересите на страната. 
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Отделно от това, съществува и целенасочената политика за източване на чужди таланти, в 
която САЩ например инвестира доста. По този начин се подсилват собствените ресурси, като 
същевременно се отслабват потенциалните конкуренти. Да се твърди че САЩ имат монопол 
над подобна политика е наивно, но несъмнено суперсилата разполага с най-големи 
инвестиционни възможности в тази насока.  В този смисъл, нека подредим  страните от 
таблица 5 за да съпоставим разходите за война и образование: 
 
 

 Политическа единица % от БВП насочен към 
отбраната  
(По данни на Стокхолмски 
Институт за Международни 
Мирни Изследвания, 2011г.) 

% от БВП насочен 
към образованието 
(По данни на ЦРУ) 

 САЩ 4.7 5.5 

 Китай 2 - 

 Индия 2.5 3.1 

 Русия 3.9 3.9 

 Саудитска Арабия 8.7 5.6 

 Великобритания 2.6 5.5 

 Франция 2.3 5.6 

 Япония 1 3.5 

 Южна Корея 2.7 4.2 

 Германия 1.3 4.5 

 Бразилия 1.5 5 

 Италия 1.6 4.3 

 Турция 2.3 2.9 

 Канада 1.4 4.9 

 Австралия 1.8 4.5 

18 Израел 6.3 5.9 

25 Иран 1.8 4.7 

20-30. Северна Корея 25 - 

 
Таблица 6 – Съпоставка на военните разходи с разходите за образование 
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Трудно е да се направи фактическа съпоставка, тъй като данните на ЦРУ са базирани на 
изчисления от 2005-2009г., докато военните разходи са от 2011г., но въпреки това, е 
очевадно, че за почти всички държави, разхода за образование е поне 1.5-2 пъти по-голям от 
разхода за отбрана. Като видяхме по-горе, процентите имат смисъл само когато до тях стои 
фактически цифра. Въпреки това, предвид цифрите, дадени в таблица 5, можем да си 
направим няколко прости сметки, което доказват, че държавите, посочени като кибер сили 
харчат сериозни суми за образование, често доста по-сериозни, отколкото за отбрана. Като 
допълнение към тази статистика, можем да добавим и броя на топ университетите в 
областта на технологиите и инженерните науки. И тук отново, няколко държави държат 
монопола в рамките на петдесетте най-високо оценени висши технически учебни заведения 
в света:  
 
 

 Държава Брой топ 
университети 

 САЩ 22 

 Великобритания 5 

 Канада 4 

 Южна Корея 3 

 Япония 3 

 Австралия 3 

 Китай 2 

 Швейцария 2 

 Германия 1 

 Франция 1 

 
Таблица 7 – Топ 10 на държавите по брой класни технически университети 

 
Веднага прави впечатление, че Русия, 
Иран, Северна Корея и Израел не 
присъстват в списъка. Липсата на 
конкурентно техническо образование в 
тези страни се компенсира чрез обучение 
в чужбина, на базата на отпускани 
стипендии, замислени така, че след това 
специалистите да се връщат на работа в 
родните си държави. Липсата на подобни 
учебни центрове може да се окаже 
сериозна слабост в по-далечна 
перспектива. Въпреки това, с бързината, с 
която се развива науката и образованието, 
подобна липса би могла да бъде 
ликвидирана. От друга страна, сериозната 
преднина, която САЩ си осигуряват едва 

ли може да бъде стопена лесно.  
Вземайки всички тези фактори под 
внимание, става ясно, че САЩ несъмнено е 
водещата сила – и като потенциал и като 
реално приложение на кибер-военния си 
капацитет. Останалите държави посочени в 
началото на статията изпъкват или 
изостават по някои показатели, но нито 
една, освен може би Китай, не притежава 
категоричността на американската сила.  
Въпреки изобилния цифров материал, 
остава изненадващият факт, че Иран, 
например, успешно се конкурира със САЩ 
и Израел и за сега задържа опонентите си 
далеч от основните си източници на 
информация. Още по-напред стоят Китай и 
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Северна Корея, които успяват да 
поддържат изключително висока степен на 
секретност, съпоставима и дори 
надминаваща тази на Русия.  
Великобритания някак тихомълком остава 
в челната тройка, взимайки под внимание 
общия потенциал – финанси, индекс на  
човешко развитие и брой класни висши 
училища. Въпреки това, Германия не 
изостава от Обединеното Кралство, като 
ИДЧ на федералната република има 
сериозно предимство пред този на 
Островното кралство.  Две други държави с 
потенциал да „дръпнат“ напред в сферата 
на киберпространството са Канада и 
Австралия, които притежават и финансите 
и ИЧР и необходимите учебни заведения 
за да се формира едно качествено ядро от 
специалисти, което да нареди двете 
държави сред десетте най-силни кибер 
държави в Света. 
 

Ами България? 
 
 България, както винаги, е специален 
случай. До 1989г. ние сме на първо място 
по производство на компютри в Източния 
блок. Продуктите, които изработваме не са 
забележителни от днешна гледна точка, но 
не изостават прекалено от тогавашната си 
западна конкуренция. Ако след 1989г. 
Държавата беше продължила да 
инвестира във високите технологии и 
съответното образование, в момента, 
може би щяхме да намерим място в 
Таблица 7. Уви, в Историята няма „ако“. 

Липсата на целенасочена и планомерна 
държавна политика в тази насока 
възпрепятства така необходимата реформа 
във висшето образование, която да доведе 
до създаването на, макар и един, 
първокласен технически университет. 
Същевременно, непрекъснатото 
съкращаване на военния бюджет и 
неадекватното отношение към 
националните приоритети доведе до 
липса на всякаква перспективна стратегия 
за високотехнологично развитие на 
българската армия. Планове, като 
„Програма 2020“ съществуват, но те са 
основно на хартия и едва ли ще видят 
реално приложение.  Както добре знаем, в 
България има достатъчно талантливи 
програмисти, които да послужат като 
основа на българско кибер звено, подобно 
на това на Германия, Великобритания и 
Израел. За съжаление, липсата на 
заплащане и политиката за източване на 
мозъци в продължение на десетилетия 
лишава българския трудов пазар от тези 
кадри. 
Пропуснали ли сме шанса си? Това е 
трудно може да се каже, но вероятно все 
още има възможност за поне частично 
наваксване. Ако военните съумеят да 
създадат малък, но добре платен и 
мотивиран екип от програмисти, България 
има шанс да разработи ако не цялостно 
високо ниво на компютърните технологии, 
то поне едно звено, което може да служи 
за подготовка на бъдещи военни кадри, 
които да пазят сигурността на страната. 

 

Александър Стоянов 
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Продължение на статията от миналия брой, посветена на истинския 
победител при Ватерлоо. Юлиян Недев ни разказва за двете 
сражения при Катр-Брас и Лини, в които коалиционните сили и 
французите се изправят едни срещу други за да решат съдбата на 
Европа…. 

 
 

Битките при КатрБрас и 
Лини 

 
 
 
Началото на кампанията започва с погранични сблъсъци между френски и холандски 
патрули. Холандските драгуни и хусари дори успяват да пленят няколко патрула, но 
принц Оранж е под командването на Уелингтън,  Англия не е обявила война на 
Франция, а на Наполеон следователно Уелингтън се въздържа от действия спрямо 
французите и нарежда патрулите да бъдат ескортирани обратно до границата. Въпреки 
всичко Уелингтън има силна и добре платена шпионска мрежа, а прусаците са на щрек 
за движението на френските войски. Въпреки това Наполеон успява да концентрира 
силите си между Авенс и Филипвил до 14.VI. В лагерът на коалицията цари дух на 
увереност „Твърде сме силни за бъдем атакувани тук” заявява Уелингтън, „Бонапарт 
няма да нападне” потвърждава Блюхер. На 15.VI. Наполеон минава границата и 
войските му се насочват към моста на Шарлеруа, самият град се държи от корпуса на 
Цитен. 
 
Силата на французите е очевидно превъзхождаща и прусаците след кратка престрелка 
се оттеглят към Флеру. През това време Уелингтън получава информация за 
случващото се, но не предприема действия. Цитен се оттегля бавно за да даде 
възможност на намиращите се в зоната холандски и пруски войски да се прегрупират. 
Френският кавалерийски авангард воден от маршал Груши стига до Жили където 
пехота от корпуса на Пирх се е окопала и държи добри дефанзивни позиции. 
 
Получили пехотна подкрепа французите нападат, но Пирх е получил заповеди от Цитен 
да се оттегли и отново до сражение не се стига. Оттеглянето на пруската пехота 
продължава да е бавно и тя е подложена на постоянен тормоз от френската кавалерия, 
чак в късния следобед се появява пруска конница, която успява да спре французите и 
дава възможност на пехотата успешно да се изтегли в Лини до полунощ. При тази 
ситуация – слаба съпротива от страна на противника, който се оттегля и отказва 
сражение, маршал Ней пише до Наполеон, че на следващия ден възнамерява да 
овладее кръстопътя на Катр-Брас тъй като мисли, че врагът се е оттеглил от тази 
позиция.  
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Сутринта на 16.VI. Ней започва атаката срещу Катр-Брас, насауската пехота стояща на 
пътя му се оттегля в горите на Босу, чието местоположение блокира подхода към 
Брюксел. Десет холандски пехотни батальона с 16 оръдия под командването на принц 
Оранж заемат отбранителни позиции, маршал Ней разполага с четири пехотни и една 
кавалерийска дивизия. Битката започва в 14:00ч. часа и въпреки численото 
превъзходство на французите холандската и насауската пехота успяват да одържат 
гората, докато в 15:00ч. получават подкрепление от пехотата на генерал Пиктън. 
 
Битката продължава да се води с променлив успех, но в крайна сметка 
превъзходството в кавалерия на французите се оказва решаващо и макар, че каретата 
формирани от английската пехота пред кръстопътя одържат напора те понасят 
значителни загуби. Френската пехота водена от Жером Бонапарт  успява да прочисти 
гората от противника. Към 17:00ч. коалиционните сили получават подкрепление от 3-та 
англиска дивизия, което балансира силите. Подкрепени по-късно от 1-ва гвардейска 
английска дивизия Уелингтън, който се е върнал от срещата си с Блюхер и е поел 
командването, успява да изтласка Жером от гората Босу, но в момента в който 
гвардейците излизат от гората са посрещнати от яростен мускетен огън и понасят 
значителни загуби. Въпреки това сражението завършва с тактическо равенство – 
французите са принудени да отстъпят от земята която са завзели, но коалиционните 
войски дават по-големи загуби (4000 французи срещу 4800 съюзници). Към 21:00 боят 
приключва все пак французите извоюват стратегическа победа защото Уелингтън не 
съумява да подпомогне Блюхер при Лини.  
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Събитията при Лини са далеч по-драматични. Наполеон решава да придвижи 
основните си сили срещу Блюхер в посока Лини и да разбие прусаците преди да са 
съумели да се съединят с англо-съюзническата армия. Планът на Блюхер, който има 
много добра комуникация с Уелингтън, те дори лично се срещат сутринта на същия 
ден, е да задържи французите с два корпуса на дефанзивни позиции около Лигни 
(Цитен и Тилеман), докато обходи левия фланг на французите с корпусите на Бюлов и 
Пирх, чакайки обещаната подкрепа от англо-съюзническите части на Уелингтън, които 
да нанесат решаващия удар. Наполеон пристига в зоната на предстоящата битка около 
11:00ч. и започва оглед на пруските позиции. Това което забелязва е, че диспозицията 
им разчита на това, че Уелингтън ще пристигне навреме и ако той действа решително и 
ги разбие преди това да се случи ще има възможността да влезе в Брюксел и да се 
разправи с Уелингтън без да има кой да му помогне.  
 
Наполеон дава начало на 
сражението в 14:30 ч. 
след като чува канонада 
откъм Катр-Брас. III 
корпус на Вандам и IV на 
Жерард повеждат 
атаката, като овладяват 
предните пруски позиции 
отбранявани от генерал 
Ягов, който е принуден да 
се оттегли от Сент Аманд 
Хай пред натиска. Самият 
Жерард едва не попада в 
плен преди началото на 
битката, докато оглежда 
пруските позиции, той е 
нападнат от пруски улани 
и се измъква на косъм, 
адютантът му няма този 
късмет и е убит със седем 
рани от копия.  
 
Тази загубена позиция 
заплашва десния фланг на 
Блюхер и той заповядва 
на II корпус на Пирх да контраатакува подкрепен от обходен маньовър на пехотата на 
Типенкирх. Жерард който държи позицията е подложен на силен натиск и Вандам е 
принуден да му изпрати подкрепления с които пруската атака е ударжана. Боят става 
изключително интензивен и Блюхер изоставя наблюдателния си пост и поема лично 
ръководството на контраатаката. Това довежда до успех за прусаците и към 19:00 ч. 
Сент Аманд Хай и предните позиции са отново в пруски ръце.  
 
В център се разгаря ожесточено сражение към 15:00 ч. IV корпус успява да изтласка 
прусаците от Лини, но попада под кръстосан огън и яростна контраатака от страна на 



 Военна История 
 

37 
 

ген. Ягов. Боят е особено кървав. Няколкократно сцената при Лини се повтаря и 
селцето постоянно преминава от едни ръце в други, битката е особено ожесточена и 
кървава, пленници не се взимат, нито ранените са пощадени и от двете страни. На 
лявото крило на Блюхер Тилеман отблъсква с командвания от него ландвер  атаките на 
френската регулярна пехота и драгуни водени от Груши. 
 

 
 
Към 19:00ч. 72 годишният Блюхер начело на кавалерията повежда контраатака 
развявайки яростно сабята си с думите „В името на дявола атака!”, която първоначално 
има успех и изтласква французите, но на свой ред бива контраатакуван и конят му е 
убит. Маршалът пада затиснат под него и е подминат от настъпващите френски 
карасири, които не осъзнават, кого всъщност оставят да лежи безпомощен на земята 
заради обикновената войнишка униформа, която Блюхер носи. Финалната атака е 
извършена по заповед на Наполеон от Старата гвардия. Атаката не може да бъде 
спряна от изтощените пруски части и денят е спечелен за императорът. Не навсякъде 
обаче успехът на Старата гвардия се повтаря. Около Бри прусаците успяват да задържат 
части на Средната гвардия и карасирите на Старата гвардия чак до 03:00 ч. през нощта 
на 17.VI. Падането на мрака дава възможност на пруските войски да се оттеглят, а 
поведението на Блюхер премахва песимизма след поражението – когато той минава 
покрай хората си те го приветстват възторжено и по всичко личи, че са готови да 
последват командира си където ги поведе.  
 
При първия сблъсък на френските войски с коалиционните Наполеон печели две 
победи, но нито една от тях не е решаваща. При Лини прусаците губят 15000, а 
французите 14000, но победения противник не е разбит, а успява да се оттегли в добър 
ред оставяйки след себе си силен ариергард и което е още по-добре разбити и 
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задръстени с обозни коли пътища което допълнително затруднява преследването 
поверено на 33000 армия на маршал Груши. По същия начин Уелингтън се оттегля от 
Катр-Брас, като бавните му действия обричат Блюхер на поражение тъй като армията 
му е построена с презумцията, че англо-съюзниците ще дойдат което значи слаб ляв 
фланг и не достатъчно силен център. 
 
В този ден Наполеон успява да реализира стратегията си да води бой със съюзниците 
като ги разделя, което се оказва успешно. Пълната победа обаче се изплъзва от ръцете 
му заради противоречащи заповеди, които получава корпусът на д’Ерлон. Той се 
намира между Катр-Брас и Лини и първоначално се движи в посока на Лини, но е под 
командването на Ней, Блюхер разположен в Бри вижда идващите право във фланга му 
французи, които се намират само на няколко километра от него, но неочаквано те се 
обръщат получили заповед от Ней да го подкрепят. В крайна сметка д’Ерлон извършва 
едно безцелно зигзагообразно движение и не се включва в нито едно от сраженията, а 
включването му при Лини би се оказало фатално за прусаците. 
 

Юлиян Недев 
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1923г. бележи няколко важни етапа от развитието на международните отношения. На 
първо място, Съветският съюз окончателно се утвърдил като наследник на Руската 
империя. Паралелно с това започват преговори за сътрудничество между Съветите и 
Ваймарската република. Пак по това време в „Близкия Изток“ арабите подемат борбата си 
за отхвърляне на британското и френско колониално присъствие, а евреи-преселници от 
Русия строят масово първите кибуци в Палестина. Едно е ясно – решенията на Версайските 
договори не удовлетворяват нито победителите, нито победените и доста хора търсят 
реванш. 
 

Възход и падение на Великите Сили  
1923 – 2012г. 

 
Последните 90 години са изпълнени с толкова много събития, че спокойно могат да 
съперничат на изминалите 900. Ето защо отново ще предложим един по-повърхностен 
прочит на събитията. Целта в случая не е да анализираме изхода от множеството войни или 
дипломатически конференции, нито да проследим в детайл зараждането на различните 
нелегални организации, които променят облика на Централна Евразия. Идеята е да се 
опитаме да отгатнем как става така, че след около век под властта на империите, народите 
на Централна Евразия намират начин не само да се освободят (повече или по-малко) от 
опеката на големите, но дори и да контраатакуват по неподозиран начин. 
 
На първо място, всичко се корени в надценяването на Великите сили. Както доста от 
съвременните проучвания показват, Първата Световна война сериозно изцежда ресурсите на 
част от страните победителки (най-вече Великобритания и Франция) и отваря мястото за 
издигане на нови и амбициозни сили (Япония и Италия). САЩ остават сравнително 
незасегнати, а военно-временните нужди служат като страхотен стимул за презокеанската 
икономика. СССР от своя страна започва да гради всичките си политически и икономически 
структури базирайки се на доста заемки от имперския период, но изменяйки ги по начин, 
който заблуждава за висока доза оригиналност. 
 
Световната икономическа криза от 1929г. позната като Голямата депресия отвлича 
вниманието на Великите Сили и на обществата като цяло от продължаващите процеси, 
свързани с национализма и сепаратизма. Народите на централна Евразия  започват да търсят 
път за осъществяване на своите цели. Докато в Индия Ганди призовава за безкръвна 
революция на мирните протести, арабите започват да формират своите тайни организации, 
чиято цел е да се преборят не само с присъствието на империите в региона, но и да се 
противопоставят на еврейските заселници и техните собствени тайни организации, сред 
които на преден план излиза „Агана“1. Британските власти не остават слепи за тези 
движения, но империята им е прекалено отслабена за да може да действа активно. Вместо 
това службите на Негово Величество залагат на тактиката „разделяй и владей“ като 
подпомагат едновременно и араби и евреи и същевременно извършват публични арести и 
от двете страни с цел да замажат положението. За щастие на британците, до Втората 
Световна война нито една друга велика сила няма особени интереси в региона (освен може 
би Франция) и английската политика успява поне на повърхността да уталожи нещата. Това 

                                                
1 Агана е една от първите тайни организации на евреите в Палестина. От редовете й произлизат повечето 

генерали на израелската армия след 1948г. Агана се превръща в базата, върху която се изграждат 
израелските сили за сигурност. 
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което британците не осъзнават, е че евреи и араби ги използват също толкова ловко, колкото 
самите те са насочвани едни срещу други. Субсидиите и оръжието се взимат на драго сърце, 
но връщаната в замяна преданост е само грим, предназначен да скрие истинското лице на 
тайните организации и техните цели. Междувременно, СССР продължава да затяга контрола 
си над своята зона на влияние. Новият съветски вожд – Сталин започва програма на 
брутално разместване на цели етнически групи в различните краища на централна Евразия. 
Милиони губят не само домовете но и живота си, а истинските мащаби на този подмолен 
геноцид тепърва чакат своето разкритие. Паралелно с разместванията, започват строежите 
на поредица от секретни градове, в които съветската научна мисъл разработва всички сфери 
на техническия прогрес. Освен това, териториите на т.нар. Среден Изток се превръщат и в 
удобни места за настаняване на политически затворници, макар Сибир да си остава 
предпочитаната дестинация. 
 

Карта – Евразия 1923г. 
 
Втората Световна война приковава вниманието на цялото човечество, но след като изхода й 
става ясен към 1943г., започват разгорещени дебати за това как да се преразпредели света 
след това. Ялтенската конференция е повратна точка в този процес, който вече е започнал с 
окупирането на Иран от съветските и британски сили с цел „превенция от евентуална 
фашистка атака към нефтените полета на Персийския залив“. След 1944г. Дебатът се 
фокусира все повече върху Европа и Далечния Изток и Централна Евразия остава някак в 
периферията на разговорите. Едва след подписването на Парижкия мир през 1947г. нещата 
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се променят. Тук се налага да направим малко отклонение. 
 
Втората Световна война носи една много важна промяна за света. Тя ликвидира концепцията 
за Концерт на Великите сили и налага двуполюсния модел като водеща гео-политическа 
матрица за следващите 50 години. Британската и Френската колониални империи, макар да 
излизат от войната като победители, започват бързо да вървят към своята гибел. Причината? 
По време на самата война двете страни фокусират всичките си ресурси в Европа и Северна 
Африка, което означава че останалите им колонии са оставени без сериозен контрол. Нещо 
повече, част от тях попадат под ударите на Оста (като например Френски Индокитай, Алжир 
и Тунис), а други са принудени да поемат голяма част от военно-временното бреме (като 
например Индия, Канада и Австралия). Съответно, тези територии настояват за политически 
компенсации,  голяма част от които на първо време са им отказани. Това води до изостряне 
на отношенията между империите и част от техните колонии и ускорява процесите на 
деколонизация. До 1960г. Почти всички колониални владения на Великобритания и Франция 
се превръщат в самостоятелни държави. В някои случаи, като например Виетнам, се стига до 
кръвопролитни конфликти. Този процес подминава САЩ И СССР, поради простата причина, 
че и двете страни нямат колонии и доминиони, а упражняват директен контрол върху всяка 
територия под тяхно владение. Създалият се политически вакуум трябва да бъде запълнен и 
по логиката на гео-политическата инерция, двете „свръх сили“ се заемат с тази нелека 
задача. 
 
Първата точка на конфронтация става Европа, където Сталин настоява за своя лъвски пай. В 
крайна сметка получава каквото иска – 2/3 от Европа са затворени зад „Желязната завеса“. 
След като Гърция и Турция са предадени на Съюзниците, САЩ и СССР се преместват далеч на 
изток към Корея, за да уредят поредния спор. В крайна сметка до решение се стига едва през 
1959г., с края на Корейската война, която води до изкуственото разделяне на един народ, 
живял в единство повече от 2000 години. Следващата стъпка е Виетнам, където след две 
десетилетия на конфликти, Виетконг се налага над „демократичния“ режим, поддържан от 
САЩ и Франция. По същото време Мао Дзе Дун поставя основите на КНР, с което запечатва 
Далечния Изток като твърдина на комунизма. 
 
Но да се върнем към Централна Евразия. След изтеглянето на британците, там се случват две 
основни неща. Първо, гузната съвест на „европейците“ предизвиква създаването на Израел. 
Второ – схемите на панарабизма не се осъществяват и региона е поделен между множество 
изкуствено създадени държави, които веднага влизат в пререкания помежду си.  Опита на 
британците да наложат монархичен модел на управление, с марионетни владетели се 
проваля, подобно на цялостната имперска политика на Острова и скоро поредица от 
преврати поставят арабския свят под властта на трудно предвидими диктаторски режими. 
Към 1950г. Великобритания вдига ръце от голямата каша, която е забъркала, обръща се гузно 
към САЩ и заявява че повече не може да контролира своите бивши земи и че САЩ трябва да 
спаси положението, за да предотврати съветско проникване в региона. Американците 
надали са били очаровани от това да поемат ролята на надзирател на още една част от света, 
но „червената заплаха е надвиснала“ и те нямат друг избор. Къде е проблема? Много просто 
– САЩ се съгласяват да надзирават една част от света, за която си нямат никакво понятие. 
Американците не разбират местната култура и политически традиции и вярват че сляпото 
наливане на пари и оръжие е достатъчна грижа за защитата на интересите им в региона. 
Колкото и странно да изглежда, СССР, който като пряк приемник на Руската империя 
наследява и вековните й връзки с Централна Евразия, допуска същата грешка. В крайна 
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сметка облагодетелствани са държавите, които ловко маневрират между двата лагера и на 
практика са на издръжката и на двете супер сили. Въпреки това, САЩ и СССР съвсем не са 
безсилни в опитите си да наложат контрол. Докато съветите залагат на директните 
отношения с местните диктаторски режими (не на последно място заради сходствата им със 
съветския модел), САЩ се ориентират към финансирането на различни „терористични“ 
организации там, където съветите са спечелили диктаторите или пък директно финансират 
диктаторските режими, както например става с Египет от времето на Насър. 
 
Тъй като без въоръжени конфликти не може да се мине,  САЩ и СССР намират идеалното 
решение – Израел и арабите. Разбира се, там нещата са доста по-сложни, но без да 
навлизаме в детайли, можем да обобщим  арабо-израелските конфликти като отваряне на 
голям пазар за съветско и американско оръжие, поддържан както от комунистите в Москва, 
така и от евреите-капиталисти, които от век и повече контролират американската икономика. 
Войните разбира се са краткотрайни и ограничени по мащаб, за да не би да прераснат в 
нещо наистина сериозно. В крайна сметка, народите между Нил и Ефрат се оказват само 
пешки в големите сделки с оръжие на свръх силите и на техните собствени „правителства“, 
които не се свенят да платят собствената си състоятелност с кръвта на своите сънародници. 
 
Малко по-различно стоят нещата в Иран. Там САЩ подкрепят диктаторския режим на 
шаховете, въпреки явните погазвания на доста от човешките права, за които САЩ се бие в 
гърдите че защитава, и върху които се гради демокрацията отвъд Океана. Но както е казал 
Франк Хърбърт - „важното е подправката да тече“. В случая „подправката“ е черното злато, 
което изтича от  Персийския залив и захранва световната индустрия, било то военна или 
цивилна. Надпреварата между САЩ и СССР върви с пълна сила и нито една от двете не може 
да си позволи несигурност по отношение на доставките на петрол. Както се оказва, скоро и 
двете остават излъгани в увереността си. През 1973г. Държавите от персийския залив, с цел 
да притиснат САЩ и съюзниците му заради подкрепата им за Израел в Шестдневната война, 
увеличават цените на суровия петрол, което на свой ред предизвиква поредната сериозна 
финансова криза, чийто отражения се усещат като вторични трусове чак до средата на 90-те 
години на миналия век. Директния удар пада върху икономическото развитие и на двата 
лагера. Външните дългове, генерирани чрез заеми скачат в пъти, което се отразява толкова 
тежко на СССР и компания, че след 1985г., краха на комунистическия блок става неизбежен. 
Франция и Великобритания също са пометени, а икономическите негативи на кризата са 
причина за падането на доста от правителствата в тези държави чак до 1995г. САЩ излизат 
сравнително невредими, но получават важен урок за това, че военното превъзходство не 
означава нищо, когато арабите врътнат кранчето на петрола. Следващата изненада се случва 
само шест години по-късно, когато в Иран се случва нещо неочаквано – ислямска революция. 
Идването на шиитското духовенство на власт и премахването на светската монархия се 
оказва неизгодно колкото за САЩ, толкова и за СССР. Първите губят верен съюзник в региона 
и си спечелват вечен идеологически враг. Вторите се сблъскат с една система базирана на 
най-непознатата материя за един комунист – религията. Революцията в Иран води до две 
незабавни събития – Ирано-Иракската война (1980-1989г.) и съветската инвазия в 
Афганистан.   
 
От една страна Садам се опитва да отвлече вниманието на изстрадалите си поданици като 
обяви свещена война срещу шиитските еретици. От друга СССР се опитва да се справи с 
новосъздадената несигурност като се разшири териториално. САЩ не могат да останат 
безучастни, особено след като дипломатическата им мисия е била пленена от иранците. 
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Вашингтон подкрепя Ирак чрез оръжие и пари, също както и талибаните в Афганистан. Пак 
по същото време американците подпомагат Бин Ладен и неговата „Алкайда“ като обучават 
терористите и ги снабдяват с оръжие и средства за борбата им със съветите. В крайна сметка 
и двете войни завършват безрезултатно от гледна точка на териториални промени. От гледна 
точка на бъдещето, резултатите са ключови. Афганистан се превръща в надгробното слово на 
СССР, поглъщайки последните материални ресурси на червената империя. 1989г. Ще 
отбележи не само окончателното изтегляне на червената армия от Афганистан, но и началото 
на края на социалистическия блок. България, Румъния, Полша, Чехословакия и Унгария 
отпадат от СИВ и Варшавския Договор. Но нещата не спират до тук. Кавказките републики, 
както и съветските републики между Аралско и Каспийско море отпадат от СССР. Империята, 
градена от Романови в продължение на 300 години рухва за 3.  Триумфът на САЩ изглежда 
пълен – комунизма е съкрушен, а американските съюзници печелят в региона. Франсис 
Фокуяма ще заключи, че е дошъл края на историята. 
 
Само че радостта се оказва пресилена. САЩ по детински захвърлят старите си играчки – 
терористите, забравяйки да си приберат огромните оръжейни арсенали, които са им 
оставили. Забравили са също да си отбележат, че след като съветската заплаха вече я няма, 
САЩ ще бъде единствения виновен за политическите несполуки на региона. Съвсем скоро от 
добър съюзник и кредитор, САЩ се превръща в символ на империализма и империя на 
злото – термини, които само половин десетилетие по-рано Рейгън е използвал по повод 
СССР. Първата война в Залива (1991г.) само подкрепя нарастващото недоверие на народите 
от Централна Евразия към САЩ. Въпреки това успехите на Буш Старши замазват очите не 
само на обикновения американец, но и на експертите им в Пентагона и Капитолия. 
Създаването на бази в Централно-азиатските републики и и Грузия се брои за поредния 
силен удар срещу рухващата съветска империя. И действително, до идването на власт на 
Путин през 1999г., нещата изглеждат обещаващо за САЩ. Но началото на новото 
хилядолетие доказва, че радостта е била прибързана. Руската федерация, издигнала се като 
феникс от пепелта на СССР бързо си връща позициите, благодарение на зависимостта на 
Европа от руския газ и нефт, който както щедро тече, така и щедро може да бъде спрян по 
тръбопроводите. Паралелно с това, Русия инициира създаването на ОНД, което на практика 
привързва всичките й бивши републики без Грузия и Балтийските страни в едни пакт, който 
представлява по-децентрализиран вариант, лежащ по средата между ЕС и НАТО.  Путин 
приключи кризата в Чечня, а наскоро доказа на Грузия, че когато нещо се случва в задния 
двор на Русия, другите големи държави си мълчат. Едновременно с тези процеси, отпадането 
на „червения враг“ даде шанс на Франция, Германия и Великобритания да напуснат 
директната американска орбита и да започнат да водят по-независима политика, както си 
пролича по време на втората Война в Залива.  
 
11.09.2001г. се превърна в една от най-противоречивите дати в човешката история. За 
крайните ислямистки организации тя отбеляза началото на нова ера, за САЩ – началото на 
Войната с Терора, а за останалия свят се превърна в доказателство, че САЩ не е неуязвима 
дори на своя територия. Трагедията на всички семейства, засегнати от атентата в Световния 
търговски център е неминуема и не подлежи на тълкуване. Това което трябва да се тълкува 
са последвалите събития. САЩ побърза да отвърне на удара, за да не изглежда слаба  в 
очите на света. Афганистан беше нападнат и завладян светкавично, последван от Ирак две 
години по късно. Но това не изненада никой. Едва ли има човек с трезва преценка, който да 
не признава факта, че САЩ е най-голямата военна сила, която историята познава. В този 
смисъл, ясно е, че единствено страните в Съвета за Сигурност на ООН могат да бъдат реален 
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опонент на Вашингтон и дори тогава шансовете за успех на САЩ при сблъсък едно в едно са 
над 70%. Истинските проблеми на американците не са свързани с побеждаването на 
враговете им в Централна Евразия, а с това как да управляват завзетите земи след победата. 
И тук на преден план излезе очевидната слабост и липса на подготовка сред експертите във 
Вашингтон. Липсата на такт и всякакво разбиране на местните схеми на разпределение на 
властта и осъществяване на контрола център-периферия доведоха до десетилетие на 
несигурност и непрестанни кървави атентати. Да, САЩ ликвидираха два диктаторски 
режима...само за да ги заменят с анархия, дестабилизация и липса на адекватна властова 
политика. Икономиките, социалната сигурност и законовия ред рухнаха в прахта на лаицизма 
на новите окупатори. Защото колкото и да се бият в гърдите че са носители на свобода и 
демокрация, американските военни никога няма да бъдат нищо повече от окупатори за 
местното население, което се е нагледало на различни форми на диктатура за последните 70 
години.  
 

 
Карта – Евразия 2012г. 

 
И точно когато всичко като че ли беше достатъчно заплетено, Централна Евразия ни 
изненада с нова гео-политическа бомба, която затвори устата на всички световни експерти 
по регионалните проблеми – Арабската Пролет. Арабите добре подбраха момента да 
разрушат реда, наложен им от САЩ и СССР след 1945г. Световната икономическа криза 
парализира способността на НАТО да води политика, която следваше в началото на новото 
хилядолетие, а Русия от своя страна е все така заета с вътрешните си проблеми и удържането 
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на приятелските режим в страните, завършващи на „-стан“. 
 
Останали без подкрепата на своите големи спонсори, диктаторите започнаха да капят като 
есенни листа пред зимата на арабското недоволство и последвалата я пролет изпълнена с 
упорит стремеж към промяна. Новосъздадената ситуация е напълно непредвидима. Тунис и 
Либия уж извървя пътя към промените, но съдбата им е все така неясна. Египетския народ 
води отчаяна борба срещу военните за да предотврати издигането на нов Мубарак. Асадова 
Сирия все още гори в 
пламъците на гражданското 
неподчинение, подхранвани 
от правителствените 
снаряди. Йемен като че ли 
притихна, но едва ли. Ливан 
и Ирак все още съществуват 
на ръба на държавността, 
готова всеки момент да 
рухне. Историята на региона 
се пише всеки ден и все още 
е рано за крайни резултати. 
 
В така създалата се ситуация, 
на преден план излизат 
интересите на новите 
икономически колоси – 
Китай, Индия и Бразилия. 
Трите страни използваха 
кризата за да се съюзят с Русия и да разбият монопола на западните икономики. Отделно от 
това, Пекин възобнови интереса си на запад, където оръжието от Китай е не по-малко 
търсено от своите руски или американски еквиваленти. Непреклонната политика на 
червените вождове в Поднебесния комунизъм стана явен по време на кризата в Сирия, и 
изглежда, че Китай тепърва ще разгъва пипалата на своята политика в региона. 
 
Къде останаха местните? Тихомълком от взора на големите сили, Пакистан създаде своя 
ядрена програма, последван от Израел, а сега и от Иран. Като добавим Индия и Русия, 
Централна Евразия се оказва съсредоточната точка на световните ядрени сили. Получената 
взривоопасна смес заплашва не само локалния но и световния мир и е време големите 
лидери по-внимателно да премислят ходовете си в региона. Арабите вече са доказвали, че 
могат да врътнат кранчето на нефта и да слушат своята собствена съвест и интереси. Израел е 
винаги непредсказуем, поставяйки личните си интереси над всичко. 
 
Не бива да се подценява и възможността на народите между Каспийско и Аралско море да 
отхвърлят руските марионетки, които ги управляват и да поемат по свой собствен път. Кавказ 
е всичко друго но не и спокоен. Армения и Азербайджан продължават спора си за Нагорни 
Карабах, докато Осетия, Абхазия и Грузия са вплетени в сложна игра с Русия, която всячески 
се опитва да избегне втора Чечня. 
 
Отново се наблюдава характерната от векове игра на смяна на съюзи и каузи с цел да се 
тушира влиянието на големите имперски съседи. Мислим си, че технологичните революция 
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и абсолютизирането на държавните системи е променило правилата на играта, но както 
Централна Евразия доказва, това съвсем не е така. Регионът е един гео-политически 
кръстопът, чиято значимост не е намаляла и със стотна за последните пет столетия.  
 
 

Заключение 
 
Централна Евразия е една от люлките на човешката цивилизация. Тук било измислено 
колелото, тук се появили първите градове, първите архиви и първата азбука. Първите 
империи мерели сили върху древните бойни полета, рухвали и нови се издигали, оставяйки 
колосални културни и политически традиции, които и до днес доминират начина, по който 
нещата се случват в региона. Въпреки технологичния напредък на човечеството, географията, 
климата и традициите се оказват неподатливи на сериозни промени и процесите 
продължават да се случват в общи линии така, както са се случвали преди петстотин години. 
Както рухването на Тимуридската империя в края XV в. поставя началото на 
преразпределение на силите в региона, така и рухването на СССР през 1991г. постави 
началото на ново разместване на гео-политическите пластове. 
 
Стари титани се изправят, предизвикани от млади богове олимпийци, но това, което като че 
ли забравят във висотата си, е че дребните души са тези, чиято вяра и отдаденост крепи 
великаните. Забравят също, че тези уж дребни гео-политически пешки лесно могат да сменят 
боята си в случай че партията шах не върви в тяхна полза. Правили са го преди, правят го сега 
и ще го правят и за в бъдеще. 
 
Природата е отнела на Централна Евразия богатите почви, огромните метални залежи и 
възможността за създаване на лесни икономически и транспортни коридори. В замяна й е 
дала непреодолим за външните врагове терен и черното злато – нефта, както и неговата 
сестра – газта. Местните народи добре са се научили да компенсират недостатъците, 
извличайки максимална полза от своите активи. Там където западноевразийците прилагат 
изкуството на войната, централноевразийците са се научили да използват изкуството на 
дипломацията. Войната не им е чужда и те не са лоши войни, но като че ли търпеливото 
изчакване, подмолните рокади и смяната на съюзниците са по-подходящи за постигането на 
дълготрайни резултати. Подобна политика остава недостижима за империите, увлечени в 
завоевателен устрем. 
 
Агресивната и прибързана политика често се разбива в подводните скали на търпеливото 
изчакване. В крайна сметка, още преди векове Конфуций е заключил, че ако достатъчно 
дълго и търпеливо седиш на брега на реката, течението ще изхвърли трупа на врага ти. Удряй 
врага когато е слаб, съюзявай се с него когато е силен, а с враговете му когато е прекалено 
силен – така може да се обобщи философията на народите на Централна Евразия. Старите 
империи – Персия, Османската, Моголската и Руската ги няма. След тях изчезнаха 
Британската, Френската , а след това и Съветската. Сега САЩ се тресе на ръба на финансова 
криза, ресурсите му – разпилени на десетки фронтове из цял свят, ала най-сериозните са 
разположени именно в централна Евразия. 
 
От друга страна, узбеките все така населяват поречието на Амру Дъя, казахите обитават 
степите на южен Сибир, а кавказките народи вървят по пътя на своята политическа 
фрагментарност въпреки опитите на големите да поддържат единение там, където то никога 
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не е съществувало. Афганистан, непокорен през вековете така и не позна пълния 
американски контрол вече повече от десетилетие, а Ирак, тази изкуствена спойка на 
британската политика се лута в търсене на една маргинална идентичност, но остава 
неподчиним за задружните усилия на НАТО и новата местна власт. Центално-евразийците 
имат навика да стоят и да гледат как империите рухват около тях, точно както и ние 
българите обичаме да правим същото. Кръстопътното положение предполага досег с 
множество велики сили, но също така изгражда един особен имунитет към тяхното влияние. 
Всякакво подчинение остава само на повърхността, докато истинските процеси и стремежи 
остават дълбоко скрити и непредвидими. След векове на борби, междуособици и 
конфронтация, Централна Евразия е изпълнена с „жизнени“ местни народи и племена и с 
надгробните плочи на десетки империи.... 
 
 

Александър Стоянов 
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Както и при предишния брой и сега отново ми отне доста време, 

докато избера подходящото заглавие, което да попадне в броя. И в 

един момент по време на този мислителен процес от The Creative 

Assembly излязоха с новина, която ми даде идея за настоящата 

статия. За тези от вас, които не са разбрали – става въпрос за 

официалното обявяване на Total War: Rome 2 (още Rome Total War 2 

или само Rome 2). Бивайки голям фен на поредицата и на древен 

Рим въпросният прес рилийз ми донесе огромно количество 

положителни емоции, но и постави доста въпроси: какво можем да 

очакваме от новата игра, освен старият Romeс подобрена графика, 

възможно ли е политическият живот на Рим да бъде пресъздаден 

акуратно от една проста компютърна игра и т.н.? Чудейки се 

започнах мислено да прехвърлям различните  нововъведения в 

излезлите Total War заглавия след оригиналния Rome и малко или 

много успях да дам отговори поне на част от въпросителните. В 

следващите редове ще се опитам да ги изложа нагледно, като 

представя еволюцията на поредицата Total War, започвайки от 

Romeи стигайки доRome 2. Още от сега държа да отбележа, че всяко 

едно заглавие, с изключение на експанжъна на Empire - Napoleon, 

както и новоизлезлият expansion за Shogun 2 - Fall of the samurai - е 

минал през ръцете ми и съм прекарал безброй часове превземайки 

Европа, Япония и света. Що се касае до двете изключения, то те са 

идентични с оригиналните заглавия, на които са базирани (сиреч 

Empire и Shogun 2) и не внасят особени промени  в „голямата 

картинка“ на поредицата.  

 

Rome Total War 

 

Няма как да говорим за Rome 2, ако преди това не стане на въпрос за играта, която е 

довела до съдаването на това заглавие, а именно оригиналният Rome. Действието в 

него се развива между 270г. преди Христа и 14г. и ви дава контрол върху избрана от 

вас римска фракция. Има четири такива, като игрови в кампанията са три – the Julii, the 

Scipii и the Brutii. Четвъртата фракция – Сенатът – се контролира от компютъра и има 

под свое командване единствено Рим и околностите му. Останалите територии са 

разпределени измежду Юлиите (северна Италия), Сципиите (районът ок. Капуа, както 

и североизточна Сицилия – Месина и околностите) и Брутиите (всичко южно от Капуа). 

Изборът между тези три фракции е като цяло козметичен, тъй като единиците, които 

имат на разположение са абсолютно еднакви. Основната разлика идва единствено от 

географското положение, което може да повлияе на евентуалните ви опити да 
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превземете Рим (в по-късен етап от играта) или да определи срещу кои врагове ще се 

изправите. Традиционните опоненти на Юлиите да кажем са Галите и на по-късен етап 

Германите и Британците, докато Брутиите се изправят срещу Гърци и Македонци. 

Нищо обаче не ви пречи да не следвате обичайният подход и играейки с Юлиите да 

дебаркирате в пределите на Селевкидската Империя например.  

Споменавайки селевкидите, а преди това и гали, гърци и т.н. е редно да представим и 

неримските фракции в играта, а те са много. След като спечелите кампанията с някоя 

от римските фамилии ще можете да се пробвате играейки с Гръцките градове, Египет, 

Селевкидската Империя, Картаген, Галия, Германия, Британия или Партия. Освен тях 

присъстват като неигрови фракции, освен ако не извършите промени във файловете на 

играта, Македония, Понт, Армения, Нумидия, Скития, Дакия, Тракия, Испания, 

Римският Сенат и Бунтовниците (съвкупност от пирати и всички градове и региони, 

които не принадлежат на някоя друга фракция). 

След като привършихме различните нации смятам, че е редно да се занимаем с 

механиката на играта, като това всъщност ще е основата за сравнение на текущият 

анализ. Действието в Rome, както и в останалите игри от поредицата, се развива на две 

„нива“. Първото представлява гигантска карта на Европа, простираща се от Испания до 

Близкия изток и от Северна Африка до Шотландия, разделена на региони, всеки от 

които управляван от един централен град.Именно него трябва да превземете, ако 

желаете да придобиете контрол над дадена провинция. На тази карта ще можете да 

планирате движението на армиите и флотите си, както и да развивате градовете и 

инфраструктурата си. Второто „ниво“ е т.нар. стратегическа карта. Всеки път, когато се 

стигне до сухопътно сражение 

имате възможност да 

ръководите лично военните 

действия, пренасяйки се на по-

малка карта, представляваща 

бойното поле, на което се 

срещат вашата и вражеската 

армии. Контролът, който ще 

имате върху вашите войски е 

тотален и отразява сравнително 

акуратно начина на водене на 

военните действия през 

Античността. Формирането на 

testudo(костенурка) от 

легионите ви или атакуващ 

триъгълник от кавалерията ви 

са само част от възможностите. Именно провеждането на реалистични битки в реално 

време е един от основните елементи не само на Rome, но и на цялата Total War 
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поредица. Особено в началото на дадена кампания провеждането им лично от вас е от 

особена важност, тъй като силите с които разполагате не са особено големи и всяка 

кохорта е от значение. С напредването на играта обаче можете да оставяте и 

компютъра сам да проведе битката, т.нар. auto resolve, което би ви спестило време.  

Освен с войни 

обаче можете да 

разширявате 

империята си и чрез 

дипломация. Във 

всеки град под ваше 

командване можете 

да създавате 

дипломати, с чиято 

помощ да 

комуникирате с 

останалите нации. 

Именно чрез 

дипломатите 

можете да 

сключвате съюзи и 

търговски договори 

или да придобивате 

информация за 

развитието на стратегическата карта. Дипломатите освен това ви позволяват да 

подкупите вражески град или армия. Това както можете да се досетите изисква не 

малко количество пари, което нараства правопропорционално на нивото на развитие 

на града и броя и нивото на единиците. Ако последните съвпадат с вашите (например 

ако една римска фракция подкупи армия на друга), то те автоматично ще влязат в 

състава на вашата армия. Ако ли не, просто ще бъдат разпуснати и ще се присъединят 

към цивилното население. Генералите от своя страна автоматично се присъединяват 

към вашето семейство.  

Говорейки за фамилията ви, нека споменем малко и за нея. Всяка фракция се 

управлява от дадена благородна фамилия – наследниците на Сципион ръководят 

Сципиите, тези на Цезар – Юлиите и т.н. Начело на семейството ви стои лидерът на 

фракцията ви (faction leader), а директно след него в йерархията е наследникът – 

автоматично най-големият син, или при липса на преки мъжки наследници, братът на 

владетеля. Наследниците обаче могат и да се избират директно от вас – нищо не пречи 

някой далечен племенник да отнеме мястото на първородния син например. Тези два 

поста дават на държащите ги определени бонуси, сред които по-голям брой general’s 
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bodyguard единици (ескортът на генерала ви на бойното поле), както и управленски и 

водачески бонуси, така че избирайте умело. 

Не на последно място достигаме и до още един фундаментален аспект от играта, а 

именно икономиката. Пари правите чрез строежа на определени сгради в градовете, 

подобрена сухопътна и морска (сиреч размера на пристанището) инфраструктура, 

както и посредством сключването на търговски договори с други държави. Друг начин 

за увеличаване на финансовата ви мощ е териториалната експанзия. Всеки път, в който 

превземете даден град пред вас ще има три опции за окупация – occupysettlement 

(най-мирният начин, който не ви дава особено много пари, но печелите цялото 

население на града), enslavesettlement (печелите повече пари и разпращате части от 

населението като роби в другите си градове)и exterminatepopulace (печелите най-

много пари и подлагате местните на безразборно клане, в резултат на което губите не 

малка част от населението на града, но пък увеличавате верността му към вас). 

 

Barbarian invasion & Alexander 

 

Това са на кратко основните аспекти от базовата игра, които бяха общо взето същите и 

при двата последвали експанжъна – Barbarian invasionи Alexander. Първият 

проследяваше Великото преселение на народите, докато вторият – кампанията на 

Александър Велики. Изключвайки обаче новите фракции и двата се придържаха към 

класическият Rome. Единствените две нововъведения дойдоха с Barbarian invasion. 

 Първото касаеше възможността в случай на битка на мост вониците ви да прекосяват 

директно реката, без да се налага да се набиват само и единствено по мостовете. 

Макар и да изглежда сравнително маловажна, тази промяна влияе силно на 

цялостните дефанзивни стратегии в играта. Преди Barbarianinvasion беше възможно 

малка сила да спре доста по-голяма армия при ресичане на реки, докато след това 

подобен вид защитна стратегия стана трудно приложима.  

Второто нововъведение ви дава възможност да набирате професионални генерали от 

градовете си и да концентрирате усилията на фамилията си в управлението на 

провинции. Тази наглед проста добавка всъщност е доста полезна, тъй като най-

ефективният начин да държите градовете си щастливи е ако в тях има губернатор, а и 

не всеки роднина става за пълководец... 
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Medieval 2: Total War 

 

Rebootна оригиналният Medieval Total War, втората част отново ни пренася в 

Средновековна Европа и се простира до откриването на Америка. Базата на играта 

остава непроменена от тази в предишните части, поради което няма да я описвам 

отново. Ще се занимаем обаче с нововъведенията, които идват с Medieval 2. 

Както може и да се очаква енджинът е нов, което носи както чисто графични 

подобрения, така и такива от гледна точка на по-реалистичното повдение на 

единиците ви на бойното поле. Тук е моментът да кажа, че аз лично бях леко 

разочарован от поведението на кавалерията, конкретно що се касае преследването на 

обърнатите в бяг врагове. Конниците се държат леко недекватно, като почти спират 

движението си когато достигнат най-задният от бягащите врагове, за разлика от Rome, 

където преследването се осъществяваше до последно.  

 

Говорейки за преследването на бягащи противници идва мястото да упоменем и 

факта, че за първи път имате опцията не само да избивате враговете, но и да ги 
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взимате в плен. След края на битката, ако тя разбира се е била успешна за вас, ще 

можете да изберете дали да освободите пленниците си, дали да поискате откуп за тях 

или просто да ги избесите и да довършите започнатото. Всеки такъв избор носи на 

вашият factionleader два вида точки – chivalry и dread, които се получават респективно 

от извършването на подобни „добри“ или „зли“ дела. Тези точки определят някои от 

бонусите, които водачът на фракцията получава постепенно.  

Друга новост касае генералите ви. Всеки от тях има bar, който съдържа техните loyalty 

points, сиреч каква е степента на лоялност на всеки генерал към factionleader-ът ви. 

Колкото повече такива точки притежава даден генерал, толкова по-скъпо излиза на 

враговете ви да го подкупят и толкова по-малък е шансът сам да ви напусне, за да се 

присъедини към редиците на бунтовниците.  

Дипломацията също е леко променена, с въвеждането на принцесите. Както сами 

можете да се досетите, това са дъщерите на владетеля ви, които вече притежават 

известна автономия. Можете да ги разпращате по картата, използвайки ги като най-

обикновени дипломати, с разликата, че една принцеса е способна да договори 

династичен брак между себе си и евентуален необвързан наследник на друг владетел, 

носейки ви съюз с последния. Лично на мен тази новост ми допадна доста, тъй като 

така ни доближава още повече към реализма и историческата точност.  

Подобни съюзи са добре 

дошли в един свят, доминиран 

до не малка степен от Светата 

Църква. Ако играете с някоя от 

християнските нации ще имате 

възможност активно да 

участвате в избора на нов папа, 

гласувайки за някой от 

претендентите, включително и 

за някой ваш кандидат, стига 

да имате достоен кардинал. 

Ако папата е благоразположен 

към вас, сиреч ако идва от 

вашата, или съюзна нация, 

шансът да сте обект на 

екскомуникация или на гнева 

на Инквизицията е доста по-малък. А всяка защита от папският гняв е добре дошла, тъй 

като инквизиторите нямат особени задръжки и са готови да дадат на Божия съд всеки 

ваш, и не само разбира се, човек, от най-обикновеният пълководец или губернатор до 

самият владетел и неговият наследник. В подобни случаи играта обаче позволява 

определени действия от ваша страна. Папата в Medieval 2 присъства съвсем физически, 
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което ви позволява да нападнете Рим и, бивайки главнокомандващият на папската 

фракция, да го убиете, предизвиквайки изборът на нов папа. Можете и съвсем да 

елиминирате църквата от играта, но това става доста по-трудно. За да се освободите от 

влиятнието на папата и неговите инквизитори трябва да сте последната останала 

християнска нация в света, сиреч да държите по-голямата част от Европа, както и да 

нямате никакви свещеници. Така реално няма кандидати за папа и той като такъв 

спира да съществува. В същото време държейки Рим отнемате мястото за създаване на 

нови инквизитори и си давате възможността да спите спокойно.  

Друга функция на Църквата, освен да преследва еретици, е да преследва целта за 

връщането на Светите земи в християнски ръце. За тази цел папите прибягват до, както 

можете да се досетите, Кръстоностни походи, избирайки някой военачалник за негов 

лидер. Ако тази чест се падне на вас, то избраният генерал, в случай, че приемете 

разбира се, и командваната от него армия получават възможността да се придвижват 

през територията на други държави без да има нужда от договор за военен достъп или 

съюз. Получавате също така възможността да набирате нови единици, като „Великият 

Кръст“ например. От другата страна на барикадатта, при мюсюлманските нации, 

присъства почти същата възможност – а именно възможността за джихад. Базата му е 

същата – нови единици, бонуси за генерала и т.н., с тази разлика, че за да  

предизвикате джихад ви трябва по-опитен имам (докато при християните се обръщате 

директно към папата, без изискване за високопоставен свещенник).  

Това приключва краткото ревю на Medieval 2 и ни прехвърля в модерната епоха на 

Empire. 

 

Empire: Total War 

 

Действието в Empireсе развива през 18 век и се развива не само в Европа, но и в 

Индия, Западната част на Северна Америка и северозападната част на Южна Америка. 

Това е играта, с която поредицата прави огромна крачка напред в развитието си, и с 

която идват невероятен брой новости, касаещи не само реалновремевите сражения, 

но още управлението на държавата ви и дори регионалният микромениджмънт.  

Нека започнем с промените по световната карта. Всеки един континент отново е 

раздробен на множество региони, всеки от които вече съдържа освен централният 

град и няколко по-малки, всеки от които носи определени бонуси. В крайморските 

градчета можете да строите различни пристанища, а в тези на сушата имате избор 

измежду университети (с които да развивате технологията си), манастири (които 

„произвеждат“ монаси и конвертират населението към вашата религия) и т.н. Изборът 
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между сградите в тези малки градове е от съществена важност, тъй като може да ви 

спаси от евентуални бунтове, или финансови кризи.  

Друг начин да увеличите богатството си е, разбира се, търговията. Освен, че 

пристанищата ви вече имат определен капацитет, сухопътната търговия също е 

ограничена в зависимост от отношенията ви с околните държави. Този проблем обаче 

може да бъде заобиколен, поради включването в играта за т.нар. търговски пунктове 

или точки. Това са няколко места на картата, на които е нужно само и единствено да 

поставите търговски кораб, за да произвеждате доста голямо количество пари. Такова 

място например е извивката на Африка в района на Кот д‘Ивоар. Имайте предвид 

обаче, че тези няколко места гъмжат от пирати, а и всички световни нации ще са ви 

конкуренти за техния контрол.  

 

За да защитите гореописаните си икономически интереси в „горещите точки на света“ 

ще ви е нужен флот. И тук идва първата голяма новост в Empire, която влияе и на 

цялостната поредица – за първи път можете сами да ръководите не само сухопътните, 

но и морските сражения. До този момент с тази задача се занимаваше единствено AI-

то, но ако желаете да влезете в кожата на адмирал Нелсън вече никой не може да ви 

спре. Морските битки са наистина впечатляващи, във всеки свой аспект. От една страна 

присъства реализмът – ще трябва да мислите за неща като обхват на оръдията, скорост 

на презареждане и посока на вятъра, ако искате да спечелите без големи загуби. От 

друга страна новият графичен енджин ви позволява да се наслаждавате на доста 

красиви анимации на хвърчащи гюлета и трески, докато правите вражеските кораби на 

пух и прах. Що се касае до самите кораби, то хората от Sega и the Creative Assembly са 

се постарали сериозно. Всички модели са направени с помоща на скици от National 
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Maritime Museum, London, така че можете да сте сигурни, че корабът, който виждате 

отговаря на реалността.  

Приключвайки с морските сражения е редно да преминем на друго нововъведение, 

което на мен ми допадна много, а именно – управленската система. В Empireима три 

вида режими – абсолютни монархии, конституционни монархии и републики. В 

зависимост от режима ще класите в даденият град, както и това до колко те са 

щастливи, ще варира. При монархиите да кажем имате благородници (по-щастливи 

при абсолютна монархия) и lowclass (с бонус при конституционна монархия), докато 

при републикански режим – middle и low class.  

 

Системата а управление също така влияе и на държавният ви глава и неговите 

министри. При монархиите кралят ви пази поста си пожизнено, докато при 

републиките имате избори и нов президент с нови бонуси на всеки пет години. Що се 

касае до министрите, то в абсолютната монархия те зависят изцяло от вас и могат да 

бъдат заменяни от списък с т.нар. „кандидати“. При конституционната монархия обаче 

вместо листа с кандидати имате текущите членове на опозицията. Това важи и за 

републиката, с изключението, че там и самото правителство се сменя през няколко 
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хода, поради наличието на избори. Навсякъде обаче министрите ви имат една и съща 

функция – бонуси за конкретния ресор. Високо квалифициран военен министър 

например би намалил цената на нови единици, а защо не и подръжката им? 

Финансовият ви министър дава допълнителни бонуси към търговията или вътрешното 

ви производство, докато Премиерът ви носи бонус „престиж“. Още повече, колкото по-

добре правителството ви си върши работата, толкова повече подкрепа би имало то и 

толкова по-малка е възможността за бунт.  

А бунтовете в Empireмогат да бъдат по-опасни от тези в предишните части на 

поредицата, особено що се касае до тези в столичният ви регион. Всъщност бунтовете 

там са уникални, от гледна точка на това, че влияят на цялостната ви игра. В случай, че 

някоя от двете класи в столицата ви е недоволна твърде дълго време, то тя няма да се 

поколебае да се надигне срещу вас. В този случай останалата част от играта се поставя 

на пауза и нямате право да правите каквото и да е в останалата част от империята си, 

докато бунтът не бъде потушен. Принципът тук е „победителят получава всичко“. Ако 

успеете да се справите с метежниците, то играта си продължава по старому и 

получавате обратно контрол над държавата си. Ако обаче бунтът е успешен (за което 

вие можете да спомогнете, стига да желаете да смените режима си), то цялата ви 

държава се променя. Флагът, системата на управление, че дори и 

външнополитическата ви позиция се сменят, в зависимост от това към кой режим 

преминавате.  

Идва ред и на новата технологична система, която ни поднася Empire. Както споменах 

по-рано, в провинциите си можете да строите университети. Именно те са двигателят 

на интелектуалният ви и технологичен напредък. Всеки университет може да прави по 

един ъпгрейд, който може да бъде или интелектуален, или военен, или икономическо-

аграрен. Постепенно можете да отключвате неща като независимост на властите (не се 

заблуждавайте, това тук е просто име), различни боеви формации и оръжия или пък 

парни помпи. Изборът кое „дърво“ да приоритизирате е изцяло ваш. 

За разлика от предишните части на поредицата, където отключвахте нови сгради и 

единици посредством постепенното нарастване на населението в даден град,сега 

единственото нещо, което ви е нужно е умелото използване на университетите ви. 

Новите сгради се показват в момента, в който построите старите, позволявайки ви да 

видите нужните за отключването им ъпгрейди и да прецените кога желаете да ги 

разработите. Единиците/бонусите, които дава една сграда също се виждат ясно, което 

допълнително спомага за планировката на развитието ви.  

Като за финал, а и имайки предвид, че все пак сме списание за военна история, 

няколко думи за историческата акуратност на играта. Както споменах по-рано, всички 

корабни модели са изработени по взети от NationalMaritimeMuseum, London скици и 

респективно отговарят на историческата истина. Същото важи до голяма степен и за 

сухопътните единици, което допълнително ви позволява да се потопите изцяло в 



 Военна История 
 

60 
 

играта и да се чувствате като истински пълководец от 18 век. За неща като флагове и 

територии няма смисъл да говорим, тъй като те са на обичайното за поредицата 

високо ниво. 

 

Total war: Shogun 2 

 

Най-накрая достигаме и последното мащабно заглавие преди Rome 2, а именноShogun 

2. С тази игра theCreativeAssemblyни връщат обратно към корените на поредицата, 

която започва именно с оригиналният Shogun. Действието отново се развива във 

феодална Японияи ви дава възможността да поемете контрола на един от девет 

основни клана, борещи се за надмощие. Разликите тук са главно в местоположението 

на фракциите, както и в уникалните им единици.  

 

Shogun 2 утвърждава и доразвива част от нововъведенията на Empire, като ги пренася в 

света на феодална Япония. Морските сражения са още по-красиви и динамични, а 

метеорологичните условия имат още по-голям ефект. Търговските точки (местата, на 

които търгувате с нации, които не присъстват директно в играта) продължават да 

съществуват, като този път вече не е нужно да изминавате огромни пространства, за да 

ги достигнете.  

Говорейки за пространства, достигаме до може би най-важното нововъведение на 

Shogun 2, а именно продоволствието. В предишните игри от поредицата играчът 

имаше на разположение само един ресурс – парите. Сега обаче трябва да се прави 

сметка и на наличните хранителни ресурси, които отиват за създаване на бойни 
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единици, или за строежа на крепости. Останете ли без храна, то бедите няма да са 

далеч.  

Продоволствието играе роля и в чисто военните ви кампании. Изпращането на кораби 

на огромни дистанции може да означава, че ще понесат известно количество щети. 

Същото важи, но в много по-голяма степен, за армия, оставена на вражеска територия 

през зимата. Подобни загуби не са огромни, но в същото време не са за 

пренебрегване, като по този начин внасят още по-голяма доза реализъм в 

стратегическото планиране. Една атака през зимата би изненадала противника ви, но в 

същото време би повлияла зле и на собствените ви сили.  

Споменах по-рано, че част от новите системи, дошли с Empire, са леко променени – 

това важи с най-голяма сила за технологичният ви напредък. Имате избор измежду 2 

технологични “дървета”, т.нар. Arts, Бушидо (Bushido) и Чи (Way of Chi). Първото се 

концентрира върху развитието на въоръжените ви сили, откючвайки нови единици и 

ъпгрейди, докато второто ви носи икономически облаги. Както и в Empire в Shogun 2 

няма определен начин за развитие, като той е подчинен изцяло на волята на играча. 

Друга новост е, че вече можете да сменяте религията си. В началото на играта 

мнозинството кланове са будистки, но с увеличаване на допира със Запада (и 

естествено с увеличаване на завоеванията ви) част от поданиците ви ще станат 

християни. Ето защо играта ви дава възможността да се конвертирате и да приемете 

Христос за ваш Бог и Спасител.  

С това ще приключа и краткото ревю на Shogun2. Разбира се, това не е цялостното 

описание на играта, а само тази й част, която се отнася до „голямата картинка“, която е 

TotalWarвселената. От тук нататък предстои едно описание на личното ми виждане на 

това как евентуално би изглеждал Rome 2 и какво бихме могли да очакваме.  

 

Total War: Rome 2 

 

Като за начало нека започнем с това къде би била ситуирана играта във времето и 

пространството.  Оригиналната игра започваше през 270 г. пр.Хр. и приключваше 14г. 

сл.Хр. Личното ми предположение тук е, че Rome 2 ще обхваща по-голям времеви 

период, като от Creative Assembly или ще ни върнат по-назад в миналото и 

Републиката, или ще ни позволят да навлезем по-дълбоко в дебрите на Империята. 

Що се касае до географията, то според изявлението на авторите стратегическата карта 

ще е по-мащабна от тази в първия Rome. За мен лично това е равнозначно за 

разширение главно в източна посока и евентуално такова на юг към вътрешността на 

Африка.  
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Фракциите също са обект на любопитство, тъй като смятам, че ще претърпят не малки 

промени в сравнение с оригинала. На първо място аз лично се надявам, че системата с 

трите (четирите, ако броим Сената) римски фракции ще бъде премахната и ще имаме 

само една унифицирана Римска Република, която евентуално да бъде трансформирана 

в Империя в даден момент в бъдещето. Също така се надявам и на един добър баланс, 

без да има изявен фаворит. Истината е, че в оригиналната игра беше сравнително 

лесно човек да спечели, играейки със Селевкидската Империя, стига да успее да се 

развие до определено ниво. Добре балансирана армия от Silver shielded legionnaires, 

Silver shielded pikemen, Cataphracts и War Elephants, подкрепена с малко стрелци и 

артилерия бе способна да контрира всичко, което врагът бе сопсобен да хвърли 

насреща. 

 

Що се касае до управленската система, то тази от Empire, би паснала доста добре, 

разбира се с нужните промени, за да пасват постовете на историческата истина за 

Римската Република. Промените в режима разбира се също би следвало да използват 

шаблона на Empire, като ни изправят или срещу разбунтувал се авторитарно настроен 

генерал, или срещу демократичният порив на римската тълпа. Подобна система 

разбира се може да се използва и за другите фракции, макар лично мен да ме съмнява 

да бъдат открити достатъчно демократично настроени гали или германи например. 
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Религията също би играла доста важна роля и аз лично смятам, че присъствието на 

свещеници, които да конвертират вражеското или подчиненото население е 

императивно. Още повече, че подобно нещо би допринесло допълнително и за 

културното разграничаване на отделните фракции. Дори не би било наложително 

всяка една да има отделна религия, като едно групиране би било сравнително 

достатъчно, въпреки личното ми желание да мога да разпращам жреците на Юпитер 

из галските селца.  

Другото ми очакване е, за което съм почти сигурен, че ще бъде оправдано, касае неща 

сградите и единиците на отделните фракции. Имайки предвид цялостното поведение 

на the Creative Assembly през всички части от поредицата, то сравнително голямата 

историческа точност е, смея да твърдя, гарантирана. 

 

Реализмът вероятно също ще е на много високо ниво. Главният разработчик (lead 

designer) James Russel, споменава в интервю пред PC Gamer, че всеки войник ще бъде 

уникален като визия, както и че в играта ще бъдат включени симулации на бой между 

отделните войници, който ще изглежда реалистичен, а не както до сега просто 

безразборно сечене, което не е синхронизирано с изчисленията на компютъра. Този 

боен реализъм, по думите на главният дизайнер на битките (lead battle designer) Jamie 

Ferguson, ще бъде доразвит и посредством различни анимации за различните видове 

единици, които ще се изправят едни срещу други. Ще е възможно да кажем един 

пехотинец използващ тежка броня да избута и отхвърли назад леко въоръжен 

вражески войник. Всичко това определено внася повече личност в играта, а и може да 
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пресъздаде чувство за отговорност, което лежи на плещите на един генерал (в случай, 

че успеем да се инициираме с войниците си разбира се).  

Друга новост, която обяви Jamie Ferguson касае присъствието на морски десанти. По 

думите му създателите искат да обединят морските и наземните сражения, а това 

отваря вратите за безброй възможности за водене на битки. На мен лично 

възможността да се провеждат амфибийни операции и да нападаме врага директно от 

корабите (може би в стил Ахил от филма Троя?) ми изглежда доста примамлива и 

определено я чакам с небивал интерес.  

Като за финал бих искал да споделя и няколко думи, които са до голяма степен 

повлияни от първия трейлър на играта, и които аз поне разглеждам като намек за това 

какво точно можем да очакваме. Дори преди да продължа ще спра до тук, 

препоръчвайки на тези от вас, които все още не са имали удоволствието да видят 

трейлъра да си го пуснат, за да не се чудят какво точно ще имам предвид.  

Имайки предвид, че видеото проследява елиминацията на политическите, а и военни, 

врагове на млад кандидат за власт в Рим, то аз поне предполагам, че ще имаме на 

свое различни възможности за придобиването на повече власт. От една страна, 

разбира се, стои военният път и фронталното разгромяване на всеки, който не иска да 

ни приеме за свой Император. От друга обаче би следвало да присъстват присъщите за 

Рим политически машинации и убийства, посредством които да се издигаме по 

стълбичката на успеха. Не съм сигурен как точно биха могли да се инкорпорират 

наистина успешно в игровата система, както и какъв път за придобиване на власт 

планират от the Creative Assembly, но какъвто и да е няма съмнение, че ще е осеян с 

кръв и трупове. Така че стои въпросът – колко далеч сте готови да стигнете за Рим? 

Отговорът ще дойде през 2013та... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oKglskMfyWA 
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