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(Не)обикновените животни
Чавдар Черников
(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотношенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак мисля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското царство.

чай
Поръ а
т
Книга
Сега!

Търсете книгата по книжарниците на веригата ‘Пингвините’ в
цялата страна.
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Късометражни документални филми

www.video.nauka.bg
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Софийски Фестивал
на Науката 2011г.
http://sofiasciencefestival.bg

Александрина спечели националния финал на
конкурса за млади учени „Лаборатория за слава
FameLab”. Конкурсът търси българското лице на
науката сред учените, които умеят да разказва
за своята работа харизматично и на разбираем за хората език. Александрина ще представи
страната ни на международния финал в Обединеното кралство и ще се състезава с националните победители на още 14 държави.

профил. Това се получава, когато разнояйчни близнаци се слеят в утробата на майката.
Научното наименование на това състояние е
тетрагаметичен химеризъм и много трудно
може да се открие по външни белези. Понякога при хората „химери” цветът на едното
око се различава от този на другото, но това
не е задължително условие. Александрина
получи и наградата на публиката в залата,
което се случва за втори път през 5-те години
лександрина е завършила Моле- откакто се провежда конкурса.
кулярна биология в СУ „Св. Климент Охридски”, а в момента учи Втора награда спечели Милен Богданов,
за магистратура по Генетика. Тя е който обясни как действат катализаторите,
на 24 години, през половината от които от- като ги представи като химически модел на
глежда своя необичаен домашен любимец обществото. Милен е главен асистент в Хими– паяк тарантула. Казва, че може би точно ческия факултет на Софийския университет
този паяк е запалил у нея интереса към би- и работи в областта на органичния синтез.
ологията.
Носител е на почетния знак на Химическия
факултет и на наградата на Столична общиАлександрина спечели българското издание на за най-добър млад учен в СУ за 2010г.
на „Лаборатория за слава FameLab” с презентация на изключително интересна тема – хо- Третата награда грабнаха Мария Атанасова
рата „химери”. При тези хора се наблюдават и нейната бавноходка. Мария разказа за тайдва вида ДНК и затова тъканите на различ- ните на „бавноходките” – едни животинчените им органи могат да имат различен ДНК та, които са по-малки от 1 милиметър, но мо-
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ка на БАН и носител на втора награда във
FameLab 2007), доц. Николай Милошев (Директор на Геофизичния институт на БАН),
доц. Леандър Литов (Физически факултет
СУ, ръководител на екип в ЦЕРН, водещ на
предаването „Красива наука”), Вера Гоцева
(журналист) и Петя Тетевенска (журналист,
създател на предаването „Красива наука” по
БНТ).
Участниците получиха награди от Microsoft,
издателство ROI, сп. Обекти и Съюза на учените в България.
Финалът на българското издание „Лаборатория за слава” се проведе на фаталния петък,
13 май, в рамките на Софийския фестивал
на науката. За първи път у нас имаше фестивал, който да обедини различни по формат
увлекателни събития, разнообразна публика, млади и утвърдени учени от страната и
чужбина. Организатори са Британски съвет
България и Форум Демокрит, под патронажа на Министерството на образованието,
младежта и науката и ще се излъчи в предаването на БНТ „Красива наука”.
Списание „Българска Наука” е както медиен партньор на събитието така и взе участие
във фестивала с прожектиране на документални филми специално създадени за изданието от първият конкурс за „Късометражен
документален филм”. „Доктор Дулитъл” бе
голямото представяне на „Българска Наука”
гат да изгубят 99% от водното си съдържание по време на фестивала. Това бе една лекция
и да изпаднат в състояние на мнима смърт, за екзотичните животни разказана по един
след което отново да „оживеят”. Мария е
студент по Молекулярна биология в СУ „Св.
Климент Охридски”. Тя спечели също и наградата на предаването „Красива наука” по
БНТ, която беше присъдена според онлайн
гласуване на сайта на телевизията.
Журито, традиционно съставено от учени
и журналисти, следеше 3-минутните представяния на кандидатите да са научно верни, поднесени достъпно и харизматично.
Тази година членове на журито бяха Георги
Балджиев (ботаник от Института по Ботани8
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различен начин на най-малките зрители.

както фундаментални понятия, така и съвременни научни открития. Участниците
Конкурсът „Лаборатория за слава FameLab” могат да са студенти със задълбочени познае създаден по оригинален формат на Челт- ния и опит от своята област, да преподават в
нъмския фестивал на науката, където се про- училище или ВУЗ или да работят в изследовежда и международния финал. Тази година вателски или приложни институти.
в него ще участват общо 15 държави. Националните финали в държавите участнички Конкурсът се провежда от Британски съсе организират от Британски съвет, като в вет, Форум Демокрит и Министерството на
България основни съорганизатори са Ми- образованието, младежта и науката, в партнистерството на образованието, младежта и ньорство с Българската национална телевинауката и Форум Демокрит.
зия, БНР, Българската академия на науките,
Столична община, Майкрософт България,
Конкурсът „Лаборатория за слава FameLab” Издателство Сиела, Издателство РОЙ Комюсе провежда във формат, добре познат от по- никейшън, сп. Обекти, сп. Българска Наука
пулярни телевизионни предавания. Всеки и др.
участник трябва да подготви две 3-минутни
научно-достоверни, атрактивни и разби- Повече информация за конкурса, организацията
раемо поднесени представяния на научна и предишни издания можете да научите на интема. Явяването на кастинга е с изпълнение тернет страницата на Британски съвет, чрез
по избор на кандидата. То може да включ- този директен адрес:
ва песен, танц, поезия, изображения или да http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-beautiful-scienceбъде представено по друг атрактивен начин, famelab.htm
но без компютърни презентации. Темите FameLab България е и във Фейсбук:
трябва да са от природо-математическите http://www.facebook.com/group.php?gid=41875371221
Снимките са предоставени от „Британски
и инженерни науки, но могат да разясняват
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Лектор: Марко Иванов “Вижте на живо малка любопитна картина от скритото лице на огромното
природно разнообразие. Ще бъдете изненадани да видите странните навици на някои (не)обикновени
животни от нашия привидно обикновен свят... “ - организирано от сп. “Българска Наука”
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БАР “НАУКА”/Проф. Франк Бърнет (Обединено Кралство)/ - Оставете се на Франк Бърнет да ви
разкрие една напълно неочаквана причина да отидете с приятели на по чашка вечер. Подгответе
се за наука в пъба - забавна викторина ще провери познанията ви, а сетивата ви ще се насладят на
експериментите на живо.
http://nauka.bg
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Лин Еванс, Джим Върди, Леандър Литов - Ще настъпи ли нова ера в познанията ни за Вселената?
Какво се случва в големия ускорител на частици, най-скъпия, но и най-вълнуващия експеримент на
човечеството?

Д-р Марк Луни, д-р по Акустична физика (Обединено кралство) - Първият победител на британското
издание на Лаборатория за слава Famelab Марк Луни обяснява физиката чрез акорди от Вивалди до
AC/DC, разкрива тайната на Страдивариус и показва как вибрациите на струните може би могат да
дадат отговор на Големите Въпроси за вселената.
http://nauka.bg
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Интервю с
Александрина Ал-Джассем
за БГ Наука!
снимки - http://bnt.bg

им благодарна. Атмосферата в моето семейство сигурно е оказала своето влияние, тъй
като родителите ми работят в сферата на
здравеопазването и аз винаги съм искала да
се занимавам с нещо, с което да съм от полза
на хората, да облекчавам живота им. В това
се крие и целта на науката като цяло – интересна и с приложение!

1. Кажете малко повече за себе си,
къде сте израснала и учила?

А как се е запалил интересът ми към науката?
Неусетно , винаги съм се интересувала от наука. Когато се научих да чета, първите книги, които започнах да чета самостоятелно,
бяха енциклопедии!

3. Как решихте да участвате в „Лаборатория за Слава”?

Израснала съм в град София, заобиколена
от семейството и приятелите ми, които взети
Случайно, както може би често се случват и
заедно имат голямо значение за мен.
хубавите неща!
След като имах оценка 6 от олимпиада по
Знаех за конкурса, но програмата ми в унибиология в 7-ми клас, продължих обучениеверситета е толкова натоварена, че нямах
то си в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов” с профил
биология. Миналата година, 2010-та защитих бакалавърска степен по молекулярна
биология и в момента продължавам с магистърската си степен „Генетика” отново в СУ
„Климент Охридски”.

2. Кое Ви запали към науката и кога
се случи това? Как семейството ви
се отнася към вашата работа?
Семейството ми и близките ми винаги са ме
подкрепяли в моите начинания, за което съм
12
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и представа как мога да съвместя тези две 6. Занимавали ли сте се с нещо изнеща. В крайна сметка любопитството и ин- вън наука?
тересът ми към конкурса надделяха! Мобилизирах се и организирах времето си. ДоволКогато започнах да изучавам молекулярна
на съм, че направих този избор!
биология разбрах, че не искам да се затворя в лаборатория и да изгубя директния
4. Има ли нещо, което никога няма контакт с хора, които не са от моята област.
да забравите от преживяването си Паралелно с лекциите в Биологическия фапо време на „Лаборатория за Сла- култет, работех и като сътрудник в програма
„Христо Ботев” на БНР. Писала съм и статии
ва”?
в различни печатни издания, както и съм работила различни неща, които са спомагали
Няма да забравя целия процес, който включ- за усъвършенстването на комуникацията ми
ваше този конкурс – от подготовката до фи- с хората.
нала. Това бе и една добра възможност да
се срещна и запозная с много нови и симпатични хора със сходно разбиране за науката,
било то и в различни области.

5. Финала на „Лаборатория за Слава” се проведе в рамките на първият фестивал на науката в България.
Мислите ли, че подобни инициативи имат бъдеще?
Науката не може да съществува само в лабораторни условия, защото в същността си тя е
за хората, свързана е с тях. Живеем във векът
на високата информираност. Обикновеният
човек, в забързаното си ежедневие, има необходимост от бърз и лесен достъп до информация от всякакво естество, за да бъде в крак
с времето, в което живее, иначе изостава!
Специализирани телевизионни програми и
списания, информация в интернет представят науката на достъпно и популярно ниво,
за хора-неспециалисти от всякакви възрасти.
Инициативи като фестивали на науката са
подходящо място, за да се случи живата среща човек-наука. Те имат бъдеще и смятам, че
е добре да се случват все по-често! Това е и
мястото, на което могат да се проведат беседи и неспециалистът, който се интересува да
се докосне до лабораторията.

http://nauka.bg

13

НАУКА

7. Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да се
занимават с наука в България?
Науката е поле без граници, науката е универсална по целия свят! Добре е човек да
следва своя път. Ако някой вярва и чувства,
че това е неговия път, е добре да поеме по
него, вместо да се колебае! Първата крачка се
прави от него самия!

8. Щом си говорим за наука няма как
да не споменем Българската Академия на Науките, запозната ли сте с
работата на академията и какво мислите, че трябва да се промени?
През годините на следването ми съм имала
възможността да се срещам с преподаватели

от Българската Академия на Науките. Но аз
самата съм страничен човек спрямо тази институция и не мога да изразя отношение.

9. Как се виждате след 10 г.?
Струва ми се трудно да отправя поглед толкова далече и да се обвъжа с конкретност.
Искам да вървя по пътя, който съм избрала,
но докъде ще ме е отвел след 10 години ми е
трудно да кажа.

10. Благодаря за отделеното време. Целият екип на сп. „Българска
Наука” ти пожелава успех в Челтнъм на финала на „Лаборатория за
Слава”.
Благодаря ви!

Предаването „Красива наука” от 21 май е посветено на националния
финал на конкурса “Лаборатория за слава”. - гледай онлайн
Българското лице на науката за 2011г. и победител в конкурса е очарователната Александрина АлДжассем
14
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Космическите предизвикателства продължават

В

края на месец май, завърши космическата
програма
„Space
Challenges 2011”. В няколко поредни броя ви запознавахме с дейностите около „Космически предизвикателства 2011”. Списание „Българска
Наука” е основен медиен партньор на програмата и следим от близо всяка лекция и всичко,
което се случва с програмата.
В този материал ще ви запознаем с последните
дни на космическата програма и преживяванията на студентите в нея.
Един от последните гостуващи лектори беше
доктор Фабиан Щайнмец от Техническия
университет в Щутгард. Второто му участие
в програмата, имаше за цел да запознае участниците в пограмата с особеностите в проектирането и сглобяването на малки сателити.
Също така, за първи път бе проведен уоркшоп,
в който желаещите да участват имаха възможност да проектират свой сателит.
Малките сателити имат тегло до около 100
кг и имат известни предимства пред по-голе-

мите си събратя. Цялостния процес по тяхното
проектиране продължава много по-малко време, изключително подходящи са за образователни цели. Млаките им размери позволяват
да бъдат натоварени като втори сателит, към
някое вече планирано изстрелване.

През целия си живот, сателитите преминават през шест фази:
A – Създаване на основна концепция –
мисия на сателита
B – Развиване на концепцията и уточняване на изискванията
C – Развитие на сателита – избиране на
компоненти, тестване и създаване на краен
дизайн
-

D – Производство

-

E – Въвеждане в експлоатация

-

D – Извеждане от експлоатация

http://nauka.bg
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Избирането на орбита и височина на полета
са едни от най-важните неща при проектиране на мисия. Височината влияе изключително
много, както върху размера на отделните подсистеми, така и върху цялостния живот на сателита. При по-голяма височина, орбитата на
полета се запазва по-дълго време, но същевременно големината на антените и на камерите
например, също се увеличава.

Трудните условия в космоса, налагат проектирането на изключително издръжливи системи. В космоса, всичко се намира в състояние
на безтегловност. Също така липсата на атмосфера предоставя високи нива на електромагнитна радиация и предполага проектиране
на нови системи за охлаждане, тъй като традиционният конвекционален начин не работи.
Техниката е подложена на екстремни температурни амплитуди, радиация от прелитащи
частици. Не е за пренебрегване и възможността за сблъсък с т.нар. микрометеорити. Всичко
това налага сателитите да бъдат проектирани
и тествани изключително прецизно, тъй като
поправките в космоса са почти невъзможни.

За захранване с електричество най-вече се
ползват слънчеви панели, които преобразуват
слънчевата светлина директно в електричество. Изключително важно е регулирането на
мощността на отделните системи и дори тяхното изключване, когато те не са необходими.
Разработени са и други начини за осигуряване
на електричество, като горивни клетки и дори
малки ядрени реактори, но последните са
много опасни в случаи на авария, също така
е непозволено извеждането на ядрено гориво в
космоса. Структурата трябва да е в състояние
да издържи големите сили и вибрации, появяващи се по време на изстрелването на ракетата. Много популярна е т.нар структура със
шестоъгълни клетки (honeycomb structure),
която предлага голяма здравина при малко
тегло. За термозащита се използва изолатор,
които представлява сандвич от отделни видове материи. Важен е цъщо така и цвета на сателита. Както е известно, по-тъмните повърхности абсорбират повече слънчева светлина
от по-светлите, но въпреки това количеството
инфрачервена радиация, което приемат и двете е еднакво.
Системата за обработка на данни е „мозъкът” на целия сателит. Тя обработва събраните данни и подадени команди, и прави изчисления за орбитата на сателита. В случаи на
загуба на сигнал от Земята, тя е в състояние да
премине в автоматичен режим и да продължи
работата по изпълнение на мисията.

Обикновено сателитите притежават
следните подсистеми:

16

-

Електрозахранване

-

Структура

-

Термозащита

-

Комуникация

-

Обработка на данни

-

Контрол на полета
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демонстрационен макет на сателит, като изключително внимание обърна на системата
за въртене на сателита – reaction wheel. Благодарение на него става финото насочване на
камерите и на антените на сателита в посока
Земята.

екти и искам да благодаря на учацтниците за
ентусиазма с който проявиха към поставената
им задача.” - сподели доктор Щайнметз в края
на програмата. Райчо Райчев – координатор
на програмата заяви, че за в бъдеще са планирани още няколко подобни уоркшопа.

В провелият се уоркшоп, на участниците им Автор: Вълчо Димитров
бе поставена задача за изготвяне на фаза A, от
проектирането на свой собствен сателит за наблюдение на района около София. Едно от изискванията бе определяне на Ground Sampling
Distance (GSD) или резолюцията на камерата
– разстоянието върху земята, която се обхваща
от един пиксел.
На последвалите презентации на отборите,
бяха представени четири отделни концепции
за сателити, както и бизнес планове за тяхната
реализация. Фабиан изгледа внимателно презентациите и към всеки от отборите предостави коментар относно работата им, както и
препоръки за подобряване на проекта.
- „Много съм доволен от представените про-

Отбор 3 конструирал сателит “Demeter”

http://nauka.bg
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Подкрепете инициативата
за създаване на космическо
образование в България с един
„LIKE“
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Евро-средиземноморския
университет
Интервю с Проф. Джоузеф Мифсуд

П

роф. Джоузеф Мифсуд е основател и първи президент на Евросредиземноморския университет
(ЕМУНИ) със седалище в Порторож, Словения. Започва своята преподавателска кариера в университета, който е завършил - Университета на Малта, където е
бил ръководител на катедра по начална педагогика и ръководител на Европейския отдел. Участвал е и е ръководил много проекти
по линия на Европейската комисия, където
е бил също консултант и външен оценител
на образователни програми и проекти. Дипломатическата му кариера включва поста началник на кабинета на министъра на
външните работи на Малта, представител

на страната си в Евро-средиземноморския
съвет, както и в съответните органи по Болонския процес. Доктор по философия на
Университета в Белфаст, Великобритания.
Владее английски, френски и италиански
език, а майчиният му език е малтийски.

Въпрос: Какво представлява
ЕМУНИ?
Отговор: ЕМУНИ е университет за университетите от Средиземноморието, създаден
като резултат от срещата на високо равнище
в Париж през 2008 г., когато се създава „Съюзът за Средиземноморието“ (СзС - Union

7 юни - среща на проф. Мифсуд с г-жа Таня Михайлова - и.д. Директор на Дипломатическия
институт към МВнР

http://nauka.bg
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Въпрос: Колко университета членуват в ЕМУНИ?
Отговор: В момента ЕМУНИ има над 200
институционални члена и повечето от тях
присъстваха на Общото събрание, което
се проведе в Анкара през декември 2010 г.
Следващото Общо събрание ще се проведе
през ноември 2011 г. в Университета на Лисабон като в него ще участват и български
университети.

Въпрос: Какво осигурява членството в ЕМУНИ на съответните
университети?
Отговор: Университетите от ЕМУНИ предлагат общи курсове и възможности да сътрудничество Север-Юг и ЕС-не-ЕС в областите,
Проф. Джоузеф Мифсуд
посочени по-горе. Ключът към ЕМУНИ е фаfor the Mediterranean ). ЕМУНИ е институ- ктът, че неговият преподавателски корпус е
ция в сферата на висшето образование, ре- съставен от личности, идващи от различни
гистрирана като юридическо лице в Слове- университети, което се отнася и за студентиния, тъй като правителството на Република те, набрани от различни страни.
Словения по време на словенското председателство на Съвета на ЕС поема инициатива- Въпрос: Какво означава членствота да създаде университет, който да обхваща то в ЕМУНИ за студентите от чледвата края на Средиземноморието. Целта на
нуващите университети?
този университет е да поощрява интеркултурния диалог, фокусиран върху магистърОтговор: Студентите от всички страни от
ски и докторантски програми, посветени
СзС се събират на едно място с цел да полона споделени проблемни области като нажат академичен труд върху реални проблепример алтернативни източници на енерми и без никакви политически бариери.
гия, борбата със замърсяването на околната
среда в Средиземноморието, инициативи за
развитие на бизнеса в Средиземноморския Въпрос: Каква е целта на Вашето
басейн, защита на гражданите, урбанистика посещение в България и какви са
и инициативи за развитието на сухопътни- впечатленията Ви от българските
те и морските магистрали, висшето образоуниверситети?
вание и научно-изследователската дейност.
За първите две години на съществуването си
Отговор: Целта на посещението ми беше да
той се превърна в хъб и академичен „тинксвържа СУ „Св. Климент Охридски“, койтанк“ към Европейския парламент, СзС,
то е съучредител на ЕМУНИ и контактниАлианса на цивилизациите към ООН, към
те точки на ЕМУНИ – Центърът за върхови
отделни страни или регионални власти като
постижения „Диалог Европа“ към СУ, койАрабската лига, Израел и др.
то организира много качествена публич20
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Лекция на проф. Мифсуд 7 юни в Американския
център в Софийска градска библиотека - тема
“Политиката на съседство на ЕС: южната и
източната перспективи”
на дискусия и други НПО и университети,
заинтересувани от включване в мрежата на
ЕМУНИ. Срещнах се също с министъра на
образованието, младежта и науката проф.
Сергей Игнатов, с който, трябва да призная,
се оказах в пълно съгласие относно главните
проблеми около образователната реформа в
България. Българските университети се разглеждат в Европа като бастиони на Знанието и те могат наистина да се трансформират
във Фарове на знанието за Балканския регион и във връзка с Евро-средиземноморските
области.

Въпрос: Какви следва да бъдат образователните приоритети във
време на криза?
Отговор: Страните следва да дават приоритет на онези разходи в сферата на образованието, които имат най-голяма очаквана възвращаемост и да защитават най-уязвимите
и непривилегировани части от население-

то. Там, където са необходими съкращения
в разходите за образование, правителствата
следва да преценят кои видове разходи за
образование са най-критични за запазването на здравето на образователната система.
Приоритет също следва да бъдат и програмите за защита на най-непривилегированите студенти, тъй като поради по-малкото
средства, с които те разполагат ги правят
най-податливи да напуснат училище и найтрудни да бъдат убедени да се върнат на
един по-късен етап. От подкрепа ще се нуждаят и онези студенти, които завършват своето обучение и нямат надежда да намерят
работа след завършването си - на тях трябва
да им се помогне или с обучение в допълнителни умения или с ориентация в свития и
неприветлив трудов пазар.
Въпреки рисковете, които създава за образователния процес, кризата може да даде някои възможности за подобряване на образователната система в дългосрочен план.
Адекватните ресурси са съществени за осъществяването на образователните цели, но
ефективността на ползването на тези ресурси е от огромно значение в условията на икономически спад. По-сериозните фискални
ограничения на всички равнища в системата
създава мотивировка, а така също и възможност за по-голяма политическа подкрепа за
надзор над процеса на бюджетни разходи
и начинът на използването на наличните ресурси като така се намали изтичането
на средства от системата. Прилагайки реформи, които повишават ефективността на
системата отделните страни и техните университети могат да компенсират донякъде
ефекта от намалените финансови ресурси.
Обещанията за инициативи включва също и
мерки за повишаване на качеството на преподавателския състав и увеличаване на отчетността на училищата и университетите
за равнището на преподаването. В условията на слаб пазар на труда, може да се окаже, че е по-лесно да се привлекат по-добри
кандидати като преподаватели, а освен това
и да се принудят практикуващите преподаhttp://nauka.bg
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8 юни нова конферентна зала на СУ - ден на ЕМУНИ в СУ
ватели да подобрят своите умения. Може да
се окаже, че преподаватели биха избрали да
приемат реформи, които да определят тяхната кариера и заплащане частично по показатели като качество на преподаването, а не
само на базата на стажа и дипломите, които
са в най-добрия случай слабо свързани с постиженията на студентите. Могат да се създадат такива обучителни програми, които да
позволят на работещите да се насочват към
тях при необходимост за получаване на необходимата в момента нова квалификация
или да се върнат в учебните заведения за подълго обучение. Същевременно училищата
и университетите могат да получават допълнителен бюджет в случай, че се съгласят да
прокарат съгласувани и одитирани планове
за оптимизиране на учебните заведения или
пък да се включат в система за осигуряване
на качество – все реформи, които биха прокарани доста по-трудно в условия, когато
училищата и университетите са по-малко
зависими от държавните субсидии.
И, накрая, подкрепата за създаване и прокар22
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ване на политики в образованието е от критическа важност във време на криза. Дори и
в по-добри времена е трудно да се формулират ефективни политики и програми, донякъде и поради липсата на информация за
това, кое реално ще проработи и кое – не, а
така също и защо. Във време на криза, наличната информация трябва да бъде солидна,
но същевременно и навременна и предоставяна навреме както на политиците и управляващите, така и на всички заинтересовани
страни. Със сигурност ще съществува хетерогенност във въздействието на икономическата криза върху образователната система,
така че идентифицирането на същността и
обхвата на кризата ще бъде от значение при
формулирането на адекватния отговор за
съответната секторна политика. Осигуряването на ефективното разпространение на
знанията и опита на тези програми може да
съкрати конструирането на добри политики
и програми, което би подпомогнало за намаляването на негативното въздействие на
кризата в образователната сфера по отноше-
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ние на семействата, учителите, училищата и
университетите.

Въпрос: За ролята на програма
Еразъм. Какво дава тя на студентите?
Отговор: Студентите получават възможността да учат в университет от страна на ЕС
или на ЕФТА, в някои източноевропейски
страни-партньори и в Турция. Има и специални споразумения за обмен с определени
университети от Швейцария.
Като участник в програмата студентите се
възползват от целенасочената интеграция в
партньорския университет. В допълнение,
Вие не сте обвързани с разпоредбите, отнасящи се до нормалните студенти в повечето
университети и ще бъдете относително свободни в избора на курсовете, които ще слушате. Освободени сте и от съответните студентски такси в партньорския университет.
Европейската комисия очаква, че Вашите академични постижения в университета-партньор ще бъдат признати. Във всеки
случай, необходима предпоставка е предварителното консултиране с изпитващите
комисии и конкретните професори по дадената дисциплина. Още повече, че преди
да заминете трябва да бъде сключено т.нар.
„Споразумение за обучение“.
Студентите получават съответния грант по
„Еразъм“, с който да компенсират частично
допълнителните си разходи по престоя си
в чужбина. Съществува и възможността за
кандидатстване за т.нар. Интензивни езикови курсове по „Еразъм“, отнасящи се за порядко говорими езици в ЕС. Освен всичко
посочено, интернационализацията на образованието в родината и навън е задължително условие и тя дава на студентите ролята
на глобални обучаеми в една нова среда, в
която компетенциите надхвърлят тези, достъпни в собствената страна.

Въпрос: Какво може да се направи, за да се насърчи студентската

мобилност?
Отговор: Най-добрият начин да се насърчи
студентската мобилност е да се даде личен
пример…тоест да се насърчи преподавателската мобилност. Кота цяло, опитът с ориентираната навътре и ориентираната навън
мобилност предполага, че трябва да се гордеем с уважението, с което се отнасяме към
нашите студенти и грижите, които полагаме
за техния напредък и благополучие. Освен
това, отдавайки дължимото на собствения си
подход, можем да се насочим и към усилия,
за да го подобрим. Ако това да погледнем на
собствената си институция в различна светлина може да се счита за позитивно явление,
същото се отнася и до това да посетим собствените си студенти, докато те са навън на
обмен и да ги видим как се справят с новата
среда.
Но най-важното, приемането на визити по
студентска и преподавателска мобилност
и осъществяването на лични такива навън
може да доведе до други форми на сътрудничество. От личния ми опит, който считам
за представителен, мога да посоча сътрудничеството в преподаването, планирането
на конференции, подаването на проектни
предложения, докладите за конференции,
публикациите и учебните материали, имащи международни измерения. Забелязал
съм и други облаги – например засилено
включване на студентите в изследователски
задачи, покани за лекции на семинари, развитие на възможности за студентски стажове, практики, докторантури и наемане на
работа.

Въпрос: Какво е бъдещето на университетите?
Какви промени
трябва да се направят в университетите, за да се посрещнат предизвикателствата на модерния свят?
Отговор: Днешният университет трябва да
бъде отдаден на откритията, развитието, комуникацията и прилагането на знанията в
http://nauka.bg
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широк спектър академични и професионални направления. Неговата мисия да осигурява най-качествените бакалавърски и магистърски програми е неотделима от мисията
му за развитие на нови разбирателства чрез
изследвания и творчество. Той трябва да
подготви студентите, за да са те в състояние
да поемат роли в ръководството, отговорността и службата на обществото. Днешният университет поема под свое историческо
попечителство съхраняването на свободата
на проучванията и интелектуалната среда,
възпитаваща човешкия разум и дух. Той посреща и се опитва да обслужва личности от
всякакви расови, етнически и географски
групи, едновременно мъже и жени, обръщайки се към нуждите на едно нарастващо
в своето многообразие население и на една
глобална икономика. През ХХІ век, отделният университет се опитва да извоюва значимото си място сред публичните и частните
университети, уважавайки собствената си
история и традиции.

Въпрос: Каква е Вашата визия за
ценностите на днешния университет?
Отговор: Хората са най-важната ценност на
днешния университет. Университетът трябва да се бори да съхрани една среда, която
насърчава всички негови служители, всички
преподаватели, но и всичките негови студенти да постигат личните си, академични и
професионални цели и въжделения в процеса на работата им за осъществяването на мисията на университета. В тази среда именно
ще се съблюдават индивидуалността и приноса на всяка личност. Днешният университет припознава факта, че всички хора имат
правото на работа, включително и правото
да бъдат третирани с уважение и достойнство, правото да бъдат признавани и възнаграждавани почтено за постиженията им,
както и правото да работят в среда, свободна
от дискриминация и насилие.
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Въпрос: Какво мислите за реформата на висшето образование в България?
Отговор: Реформата на висшето образование
не е лесна задача. Много страни в разгара на
проточилата се финансова криза се опитват
да дадат нов старт на своите икономики чрез
инвестиране в образование и научни изследвания. Мотото на една скорошна конференция, организирана от OECD по проблема за
мениджмънта на висшето образование беше
„вършейки повече с по-малко средства“ Това
се очаква не само от и за правителствата, но
и от обществото като цяло, живеещо в тежките условия днес. Реформата на висшето
образование в България е трудна поради
наличното разположението на силите на терен, но тя е от критична значение. Инвестирането във висшето образование е ключът
към увеличаването на конкурентноспособността на България и към осигуряването на
златния стандарт от работната сила в света.
В днешния свят студентите се съревновават с
Китай, Индия и останалия свят в глобалната
икономика за да намерят работа и ние трябва да дадем на нашите деца всяко възможно
оръжие, за да имат възможността да успеят.
А и, в допълнение, правителствата следва да
контролират растящите спираловидно цени
на образованието. Когато България инвестира в образование, когато подпомага училищата, университетите, учителите и студентите, тя трябва да се подсигури, че тя държи
тези институции отговорни за техните бюджети, за съкращаването на безсмислените
им разходи и също те да се фокусират върху
подготовката на техните студенти по найефективния откъм цената начин. България
се нуждае от това да използва всяко средство
от арсенала на ХХІ век – от предлагането на
нови курсове до дистанционното и онлайн
обучение. Синергията на образователните
продукти, реформирането на структурите
на университетския мениджмънт и предлагането на онова, което аз наричам „образование на този точно момент“ са от критично
значение като добавка към традиционното

НАУКА
архаично предлагане на „образование за
всеки точно момент“.

се реорганизират. Университетите съществуват, за да бъдат гаранти на знанието и те
трябва да са в съзвучие с очакванията на стуВъпрос: Как това отговаря на евро- дентите, те не съществуват, за да обслужват
други заинтересовани среди и групировки.
пейската политика и цели?
Една съвременна, основана на знанието икономика се нуждае от адекватно предлагане
Отговор: Текущите цели и политики на ЕС
на квалифицирани хора. Този извод е реса центрирани в момента около интернацизултат и се подкрепя от съществено колионализацията на образованието. Интерначество сравнителен анализ на наличните
ционализацията не е единствено процедура,
данни, направен в съответните среди на ЕС,
свързана с изпращането на студенти отвъд
според който е стратегия с висок риск да се
граница, но и привличането на чуждестранвъзприеме курс на съкращаване на броя на
ни студенти и студенти от страните на ЕС
студентите. Броят на студентите трябва да се
в България. Използването на английски и
увеличава и има достатъчно основание да се
френски език като език на обучението може
вярва, че търсенето на студенти ще расте, въда бъде привлекателен фактор за междунапреки демографския спад, който България
родни студенти да дойдат в България, да се
ще изпита през следващите едно-две десепотопят в Балканската среда и да установят
тилетия. Как това да бъде направено или ще
междукултурните взаимоотношения, с косе случи зависи от създаването на една поито тази страна е така известна навън. Аз
фокусирана формула на финансирането на
съм много заинтересован от програмата за
висшето образование, оформена и свързана
реформи на министър Сергай Игнатов – тя
с реалния свят и оценявана според нуждите
е широкообхватна, конкретна и прагматична конкретния момент.
на. Тя е в съзвучие с европейските политики и държи сметка за висшето образование
– т.е. за студентите и всички, онези, които се Въпрос: Какъв е успешният днешен
обучават през целия живот. Освен това тя е модел за мениджмънт на универтвърде много в съзвучие с Болонския процес ситетите и съществува ли нужда от
и цели да тласне висшето образование и изнова система на акредитация?
следователската дейност в една страна – нов
член на ЕС точно към конкурентната зона на
Отговор: Ще отговоря на този въпрос с друЕС. Така например в начина на финансирага серия от въпроси „Какво разбираме под
не на университетите може да се приложи
успешен университет днес? Как може да се
важен механизъм за постигането на целите
измери въпросният успех? Доколко нашият
на правителството и сегашните мерки със
критерий е в съответствие със съхраняването
сигурност са подобрение на използвания дои задълбочаването на разнообразието в посега метод, тъй като е стъпка напред към фидобна мисия? Как бихме избегнали западанансиране на базата на резултатите, което
нето на един университет и евентуално да го
може да се превърне в мощен инструмент за
изведем от евентуален провал, ако е вече напромяна на поведение и осигуряване на стистъпил? И още – какви са най-подходящите
мули за университетите да действат в тази
форми на мениджмънт на университетите,
насока.
които да осигурят подобен успех?“
Това, от което има нужда в момента е елеСпоред Асоциацията на европейските унимент на конкуренция при финансирането
верситети добрият мениджмънт на уни– който вероятно ще се засилва с укрепваверситетите трябва да се реализира вътре в
нето на пазарните механизми като в същото
университетския контекст, за да може да довреме се насърчат и подпомогнат по-слабите
веде до успеха на дадения университет. Тя
университети да укрепнат вътрешно или да
http://nauka.bg
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набляга върху холистичните характеристики на университетския мениджмънт, върху
нуждата той да бъде ориентиран навън и да
бъде предприемачески като стил на мениджмънт, като изключително важно е навлизането на обществено-частните партньорства,
както и съобразяването с онези най-важни
за студентите проблеми – консолидирането
на социалното измерение, за което знам, че
е включено в образователната програма на
министър Игнатов. Това трябва да се съчетае
с важната задача за запазването на силните
академично-административни
партньорства и с продължаващия диалог между центъра и академичните департаменти, както и
със съхраняването на самонаправляващата
се институционална автономия, която се основава на реалната демократичност, а не на
наследени от миналото права.
Стратегия от този род задължително следва
да черпи опит от наличните научни постижения в областта на мениджмънта в частния сектор, а така също и от този във висшето образование. Самооценката и външната
оценка трябва да са в центъра на всеки механизъм на финансиране, каквато следва да
бъде и ролята на университета като международен фар на дадената страна, регион или
града. Също бих предложил да се отнася и
до засилването на ролята на студентите във
висшето образование. Студентите, особено
тези обучаващи се през целия живот, са готови да се включат по-активно в мениджмънта на висшето образование и, следователно,
трябва да бъдат по-ефективно привлечени
като активни партньори.
Акредитацията се дефинира като акт, с който се дава кредит или признание на образователни институции, които изпълняват
съответните стандарти за качество на образованието. Държавата има задължението да
осигури това в съзвучие със своите стратегически цели. Елементът „на точния момент“,
следва да предхожда, във време на криза,
елементът „за всеки случай“. Следователно,
министерството е длъжно да подсигури използването на най-точния метод за акредитация, което в българския случай ще означа26
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ва, че от най-голяма важност е използването
на външни международни агенции. Като
страна нов член на ЕС и активна страна в
региона, България се нуждае нейните стандарти да бъдат регистрирани глобално, а не
само национално. Реформа на съответната
агенция, която да включи международни
оценители, според мен, определено ще засили образователните стандарти в българското
висше образование и такъв ход ще има силна
международна подкрепа. Предизвикващите
болки в стомаха упражнения на вътрешни
„експерти“ нито ще доведе международни студенти в България, нито България ще
може да постигне повече, ако не поеме по
този път. Министерството следва да хвърли
мост и да насърчи директните международни инвеститори, както и местния бизнес,
включително дребния и средния бизнес, тъй
като той е реална заинтересована страна в
сферата на образованието през целия живот.
Следователно тяхното място в мениджмънта
на университетите, в университетската акредитация и оценката на университетите трябва да бъде гарантирано.
Джоузеф Мифсуд - Президент на ЕМУНИ

Среща с доц. Юлия Стефанова - изпълнителен
директор на Комисия “Фулбрайт” в България
и ръководството на Българската асоциация по
американистика
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Най-тъмно е преди разсъмване
Автор и снимки: Лъчезара Пръвчева

В

началото на миналата седмицата
в Зала 1 на Ректората се проведе
дискусията “Депресията като процес на трансформация: от мрак
към светлина”.
Гост-лектор беше г-жа Искра Петрова, която
завършва Психология в Софийския университет през 1991 и има 5-годишна практика
като психотерапевт. Събитието се организира от Студентски съвет и списание “Българска наука”.
Лекцията започна с откъс от филмираната версия на книгата “Вероника решава да
умре” на Паулу Коелю. В нея главната героиня не намира смисъл на живота си и решава,
че единственият изход е смъртта. Тя се опитва да се самоубие, но в последния момент е
спасена. Откарана е в психиатрична болница, където й остават броени дни. Вероника
се влюбва в шизофреника Едуард и намира преобладават сменящи се рязко
периоди на депресия и мания;
нови пориви за живот.
- сезонна - проявява се в определени периСлед интригуващото начало на дискусията оди като раждане, климакс и пр.
се разискваха въпросите за това какво представлява депресията, какви видове има, как
да бъде преодоляна. Състоянията, в които
се намира депресираният са чувство на изолираност, умора, отчаяние, тъга. Нарушена
е хармонията в емоционалния му свят, загубен е инстинктът за самосъхранение .
Бива няколко вида, в зависимост от причините, от които е породена.

Няма универсална “рецепта” за лечение на
депресията. При различните характери се
използват разнородни методи. Понякога е
достатъчен силен шок на физическо ниво
(спорт), но нерядко се налага и приемането
на антидепресанти.
Първата крачка към лечението е признаване
за наличието на проблем и превъзмогване
на срама от него. Но може би най-добрата
тактика за преодоляване на всички проблеОсновните са:
- ендогенна - липсва ясно определена причи- ми дава Джон Грей в книгата си “Мъжете са
от Марс, жените - от Венера”: “Когато марна за възникване на депресията;
- реактивна - следствие е от външно въз- сианците изпаднали в депресия, всички напуснали градовете на планетата и се уедидействие;
- психотична - наблюдават се халюцинации, нили за дълго време в „пещерите“ си. Те се
затворили там и не излизали, докато веднъж
психози;
- маниакална/биполярно разстройство - един марсианец не съзрял случайно красиhttp://nauka.bg
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вите венерианки през телескопа си. Той бързо повикал и другите да погледнат. Видът на
красивите създания вдъхновил марсианците
и депресията им като по чудо изчезнала. Изведнъж те се почувствали нужни. Напуснали
„пещерите“ си и започнали да строят флот
от космически кораби, за да отлетят на Венера. Когато венерианките изпаднали в депресия, за да се почувстват по-добре, те седнали
в кръг и започнали да разговарят за проблемите си. Но това, изглежда, не им помогнало
да преодолеят състоянието си. То продължило дълго време, докато интуитивно съзрели
видение: силни и чудесни същества /марсианците/ ще дойдат от Космоса, за да ги оби-
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чат, да им служат и да ги закрилят. Изведнъж те придобили усещането, че някой ги
цени. Когато споделили видението помежду
си, депресията им изчезнала и те започнали
радостно да се подготвят за пристигането на
марсианците.
Мъжете са мотивирани и силни, когато се
чувстват нужни…
Жените са мотивирани и силни, когато
чувстват, че са обичани…
Тези тайни на мотивацията са все още приложими. Мъжете са мотивирани и силни,
когато се чувстват нужни. Подобно на венерианките, жените са мотивирани и силни,
когато чувстват, че са обичани.“

http://goo.gl/M6Otr

НАУКА

Наградите Иг-Нобел
http://improbable.com/ig/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ig_Nobel_Prize

Н

аградите Иг-Нобел (известни и като
анти-Нобелови награди) са пародия
на нобеловите награди, които отличават трудове (по-често - на истински учени,
но понякога - и на псевдоучени), които забавляват с безсмислеността си или с абсурдността си. Първите Иг-Нобелови награди са
връчени за „oпити, които не могат да бъдат
повторени или по-добре да не бъдат повтoрeни“.
Наградите се присъждат от оксфордското хумористично списание „Анали на неправдоподобните изследвания“ („Annals of
improbable research“), с участието на клуб на
студенти по физика, в началото на октомври, приблизително по времето, когато се
обявяват и лауреатите на нобеловите награди. Антинаградите се връчват в Харвардския
университет от носители на Нобеловата награда по физика. Броят на научните области,
в които се присъжда Иг-Нoбелова награда, e
променлив.
Името на майтапчийската награда е постигнато чрез игра на думи: името Nobel се заменя с думата noble (аристократичен, знатен,
благороден, възвишен, ) а после - с нейния
антоним ignoble (позорен, подъл, низък, долен, плебейски).
Първите такива антинагради са раздадени през 1991 г. Десет награди се присъждат
всяка година за шантави открития в различни категории: физика, химия, физиология, медицина, литература, обществено
здраве, инженерни науки, биология, интердисциплинарни науки, мир… С изключение на три награди през първата година
(Administratium, Иосия Carberry и Павел
DeFanti), Иг- Нобелови награди са за истински постижения.

в областта на псевдонауката хомеопатия,
или в педагогиката – за „научното” преподаване на процеса на еволюцията и др. подобни. Най-често обаче те се дават заради
публикувани научни статии, които имат
хумористичен или някакъв неочакван, странен или шантав аспект. Примерите варират
от откритието, че щраусите се възбуждат
сексуално, ако покрай тях има човешко присъствие, през заявлението, че храна, изпусната на пода, е чиста, ако бъде вдигната до
5 секунди, до заявлението, че черните дупки
отговарят на всички технически изисквания
да са портали към ада.
През 2010 г. Андре Геим стана вторият учен,
получил както Нобелова награда (за откриването на материала графен), така – и Антинобелова награда (за по-ранен експеримент
с левитация на жаба в силно магнитно поле).
Преди него Нобелова награда (за мир) и Антинобелова награда (за откритието си, че
женският малариен комар Анофелес е привлечен в еднаква степен от миризмата на сирене лимбургер и от миризмата на човешки
крака) получава Барт Нол.

Антинаградите понякога са символ и на
прикрита критика (или лека сатира), например – антинаградите, дадени за изследвания
http://nauka.bg
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Учи в чужбина, помогни на България!

С най-новата, лесна и икономична система за кандидатстване!
Dream! Foundation e:
 Най-голямата нестопанска организация за чуждестранно образование в Европа
 Лицензирана от Европейската комисия да представя внимателно подбрана селекция от найвисококачествените университети (спестяваща ценно време за индивидуален подбор) между стотици
институции)
Dream! предлага:
 Само с един формуляр кандидатстване към 6 университета в която и да било страна!
 Най-новия и ниско струващ езиков тест по Английски (DF Test за 30 евро, вместо: 150 евро, Cambridge
Certificate; 180 долара, TOEFL)
 Kонсултира и подпомага студентите по време на кандидатстването с нашия формуляр и избора на
университети
 Международна мрежа от студенти заминали чрез Dream!,, които заедно развиват социални и бизнес
проекти обратно с България и други страни
 Спомага за българското развитие по модела на Възраждането, което е било движено от българи
образовани в чужбина и приложили новите знания и опит в контекста на родината си
В България Dream! Network Посланици е растяща мрежа доброволци, които печелят:
 Професионално обучение за презентационни умения (по училища и организации), лидерство,
координиране, работа в екип, доброволчески проекти и социално предприемачество
 Участия в регионални, национални и международни срещи на Dream! Network Посланици и доброволци
от други организации
 Биографичен опит даващ предимства при кандидатстване за учене и работа в чужбина
 Членство в световната Dream! Network от хора в чужбина и България мотивирани да се развиват
професионално и човешки допринасяйки за по-хуманно и щастливо общество в България и навън!
Kак да станете Dream! Network Посланик;
Безплатен тест за ниво по Английски ;
Безплатен кариерен тест; и всичко за кандидатстване:

www.dreamfoundation.eu; www.facebook.com/gostudyabroad bulgaria@dreamfoundation.eu

30

http://nauka.bg

НАУКА

Инвестирайте в своето успешно
кариерно развитие
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ул. “Сердика” № 4
В идеалния център на София Ви предлагаме нашите курсове с висококвалифицирани
преподаватели
КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
120 часа – 200 лв.
Справки и записвания – тел. 987 31 67
КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ
Справки и записвания – тел. 973 37 65
GSM 0885566291

Курсове за подготовка за First Certificate of English,Certificate of Advanced
English,Proficiency Certificate
Ускорен курс, подготовка за FCE, CAE, CPE
Август, септември

http://nauka.bg

31

ВИДЕО НАУКА
„Началото на българската
държавност – един нов поглед”
http://goo.gl/EmEIQ

Сп. „Българска Наука” и Студентски
съвет на СУ организират лекция на
тема „Началото на българската
държавност – един нов поглед” с
лектор Антоан Тонев.

В учебниците по история категорично

е посочено, че България е основана
от кан Аспарух през 681 година. Тази
информация се насажда в умовете на
милиони българи докато са в училище.
Същата тази година на създаване на
България се среща и в голяма част от
академичните трудове, публикувани в
Родината ни и зад граница. Нормално е
да се запитаме дали това е единствената
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гледна точка по въпроса. Простичкият
отговор е не. Има и други гледни точки.
Те обаче твърде често са отхвърляни с
лека ръка като псевдоисторични, чисти
фантасмагории, идеологически и какви
ли още не без да се вникне в тяхната
аргументация и без да се проведе
сериозна научна дискусия. Интересно
докога ще продължаваме да робуваме на
„истини”, наложени ни отгоре? Защо не
се опитаме да потърсим истината, която
често е по – сложна от общоприетите
парадигми? Ако искате да се включите
в търсенето на истината за началото
на българската държавност, вижте
лекцията.

ВИДЕО НАУКА

Телескопът “Кеплер” е един от най-мощните
инструменти използвани за търсене на екзопланети.
От “Planet Hunters” вярват, че всеки един от нас е
способен да помогне в търсенето на планета от земен
тип извън Слънчевата система.

http://goo.gl/9NvN1
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“Квантова и космическа теоретична физика”
http://goo.gl/FhzDg

Б

акалаврите от специалността „Квантова и космическа теоретична физика“ ще придобият
фундаментални знания в основните области
от теоретичната физика, експерименталната физика, приложната математика, изчислителната
физика и информационните технологии. Обучението по специалността е изградено върху концепцията,
че придобиването на висока квалификация и практически знания, необходими за пряка реализация във
всяка една високотехнологична област, е възможно
само въз основа на задълбочени фундаментални знания за физичната същност на явленията и математичното им описание.
Специалистите, придобили степента „бакалавър” по
специалност „Квантова и космическа теоретична физика“, ще са подготвени да извършват научно-изследователска и приложна дейност във всички основни
области на теоретичната физика. Те трябва да познават и прилагат на практика основните теоретични,
математични и изчислителни методи във физиката
и да познават експерименталните техники и методи
на изследване. Те трябва да владеят поне един чужд
език до степен да ползват специализирана литература, да имат висока езикова култура и да притежават
способността сами да усъвършенствуват знанията и
уменията си и постоянно да повишават своята квалификация. Бакалаврите трябва да могат да използват
специализиран софтуер за аналитично и числено
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изследване на теоретични модели от различни области във физиката въз основа на задълбочените си
познания върху физичните процеси и явления, да
могат да разработват методи и средства за изследване
и моделиране в производствени и научни лаборатории, да могат да участват в извършване на проучвания, експертизи и прогнози за развитие на дейности в
областта на фундаменталната и приложната физика,
а така също в онези области на други науки, за които
методиката и средствата на физиката са приложими
и необходими, да се занимават с преподавателска
дейност в различните раздели на физиката, астрофизиката, космическите изследвания и математиката.
Цел на обучението е успешно завършилите бакалаври да могат да го продължат в съответните магистърски програми на високо научно ниво, както и да придобият необходимата квалификация за започване на
работа във водещи български и международни научни uорганизации като Европейската организация за
ядрени изследвания (CERN) – Женева, Обединения
институт за ядрени изследвания (JINR) – Дубна, Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (NASA) – САЩ,
Европейската космическа агенция (ESA) и други.
За повече информация и документация вижте Проект за
специалност ККТФ.

Развий тема, спечели
книга!

Развита тема е тема, в която се
засяга даден проблем, събитие или
личност. Всяка тема, която е добре
аргументирана и предизвика дискусия
с над 2 страници, се счита за добре
развита тема, предизвикала интереса на
потребителите. Темите могат да бъдат
във всеки един от разделите във форума,
но - с уговорката, че те не бива да са с
политическа насоченост.

повече информация -ТУК
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Гигантски морски вълниубийци: факти и хипотези
Д. Динев
Статията е публикувана в Том XXXIV, кн. 1, 2011 г. от списание „Светът на
физиката” ( WOP.COINTECH.NET ), което се издава от Съюза на физиците в България.
Автор:

,, Фактът е просто твърдение, в което всеки вярва.
Той е невинен до доказване на противното.
Хипотезата е ново предположение, в което никой не иска да повярва.
Тя е виновна, докато не се докаже, че е ефективна. “
Едуард Телър

1. Фактите

височина може да достигне до 15 m. Но какПод гигантска морска вълна-убиец на кора- во да кажем за единична вълна с височина
би се разбира вълна с необикновено голяма достигаща до 30 m, възникваща буквално от
височина, която възниква съвсем неочаква- нищото, без никаква буря и при тихо време?
но в океана или морето без всякаква видима
Очевидци описват гигантските вълни-убийпричина [1,2].
Статистически височината на морските ци като бързо приближаваща се отвесна вовълни се подчинява на разпределението на дна стена с огромна височина. Пред стената
Релей. Съгласно това разпределение веро- се движи падина, дълбока няколко метра, т.
ятността кораб да срещне в океана вълна с нар. „дупка в морето“ - Фиг. 1.
височина от 30-35 m е нищожно малка. По
тази причина дълго време историите за въл- С течение на времето обаче са се натрупали
ните-чудовища, разказвани от развълнувани многобройни доказателства под формата на
моряци, се приемали за преувеличение, за фотографии, записи на локатори и хараксвоеобразен моряшки фолклор. Морската терни поражения върху кораби, които нестатистика показва, че при буря с умерена двусмислено потвърждават съществуването
сила, морските вълни достигат до височина на гигантските морски вълни-убийци.
от 7 m. При много силна морска буря тази Голяма популярност получила гигантска36
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Фиг. 1. Рядка фотография на гигантска морска вълна-убиец, приближаваща кораб
та вълна, връхлетяла нефтената платформа
„Дро-пнер“ (Draupner) в Северно море на
1 януари 1995 г. Тази гигантска вълна е известна като „Новогодишната вълна“. Приборите, разположени върху платформата,
са зарегистрирали точно нейната височина.
Амплитудата на вълната равна на 18.5 m и е
три пъти по-голяма от значимата амплитуда
на околните вълни
С течение на времето обаче са се натрупали
многобройни доказателства под формата на
фотографии, записи на локатори и характерни поражения върху кораби, които недвусмислено потвърждават съществуването
на гигантските морски вълни-убийци.
Голяма популярност получила гигантската вълна, връхлетяла нефтената платформа
„Дро-пнер“ (Draupner) в Северно море на
1 януари 1995 г. Тази гигантска вълна е известна като „Новогодишната вълна“. При-

борите, разположени върху платформата,
са зарегистрирали точно нейната височина.
Амплитудата на вълната равна на 18.5 m и е
три пъти по-голяма от значимата амплитуда
на околните вълни

Фиг. 2. Запис на амплитудата на вълните в [m]
като функцията на времето в [s] за т. Нар.
„Новогодишна вълна “
- Фиг. 2. Максималната височина на вълната
е 25.6 m.
Всъщност опасността на една вълна не се
http://nauka.bg
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определя само от нейната височина, а и от
нейната стръмност. Стръмните вълни са - Фиг. 4. За щастие, пораженията, нанесени
най-опасните, защото те имат по-голяма раз- на танкера, не са големи.
• През 1995 г. океанският лайнер „Кралица
рушителна сила
Елизабет“ (Queen Elizabeth II), плаващ в СеФиг. 3.
верния Атлантик, се среща с вълна с височиЕто някои добре документирани случаи на на 29 m.
гигантски морски вълни:
• На 12.12.1978 г. в Атлантическия океан по- • През февруари 2000 г. британски океанотъва 37 хил. тонния товарен кораб „Мюнхен“ графски изследователски кораб, плаващ за(MS Munchen). Анализът на останките на ко- падно от Шотландия, регистрира в открито
раба показва, че той е бил ударен от вълна с море гигантска вълна с височина 29.1 m при
височина над 20 m
значима височина на околните вълни 18.5 m.
През 1980 г петролният танкер „Ессо Лангсдок“ (Esso Languedoc), плаващ край брего- • През 2001 г. презокеанските пътнически
вете на Дурбан, попада под удара на вълна с кораби „Бремен“ (MS Bremen) и „Звездата
височина над 25 m, при средна височина на на Каледония“ (Caledonian Star), плаващи в
Южния Атлантик, регистрират гигантски
околните вълни 5-10 m

Фиг. 3. Кораб, разчупен на две части, от удар на гигантска вълна. Втора гигантска вълна го
връхлита след първата.
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вълни с височина, достигаща до 30 m. Прозорците на капитанските мостици на двата
кораба са счупени и електронното навигационно оборудване и машините им повредени. „Бремен“ е в безпомощно състояние в
течение на часове и дрейфува без навигация.
• На 16.04.2005 г. луксозният океански лайнер „Норвежка зора“ (Norwegian Dawn), с
дължина от над 300 m, плаващ около бреговете на Флорида, попада под ударите на серия от три гигантски вълни. Капитанът на
кораба, който имал над двадесет годишен
стаж, разказва, че никога не е срещал нещо
подобно.

ва върху кораба една гигантска вълнаубиец
достига до 100 t/m2 (980 kPa). За сравнение
една типична морска вълна с височина 12 m
оказва върху кораба налягане от „само“ 6 t/
m2. Повечето съвременни кораби са проектирани да издържат налягания до 15 t/m2.
Ужасните поражения, които една гигантска
вълна може да нанесе на кораба, се виждат
на Фиг. 5.
По-малките кораби (като танкери и контейнеровози) при удар от такава гигантска вълна обикновено се разцепват на две части. От
нахлулата в кораба солена вода първи излизат от строя електрическата система и навигационното оборудване.

При тихо и спокойно море, неочаквано корабът е връхлетян от 21 метрови вълни. Водата упражнила такава сила, че повредила През 2000 г. Европейската космическа агендори най-горните каюти, разположени на 30 ция (ESA) стартира проекта MaxWave за

Фиг. 5. Поражения нанесени от гигантска вълна
на норвежкия танкер „ Уилстар “ през 1974 г.

Фиг. 4. Гигантска вълна с височина над 25 т
се стоварва върху петролния танкер „Ессо
Лангедок” през 1980 г.
m над водната линия. Били повредени електрическата система и електронното оборудване на кораба. Машините спрели.

регистриране на гигантски вълни в океана
[9] Проектът анализира над 30 хил. радарни
снимкина площ с размери 5x10 km2 всяка. За
три седмици през 2001 г. MaxWave регистрира 10 гигантски вълни. Това е много повече,
отколкото може да се очаква от статистиката
на вълните.

Оценява се, че налягането, което упражняhttp://nauka.bg
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2. Някои дефиниции

ната на вълната може да достигне до 30 m.
Именно близо до брега цунамито проявява
За да може да се хвърли по-определена свет- своята разрушителна сила. Тези вълни не са
лина върху явлението „гигантски морски опасни за корабоплаването.
вълни-убийци (на английски се използват
термините: Rogue waves = вълни-пакост- Обратно, единичната гигантска вълна, на
ници, Freak waves = чудати вълни, Extreme която е посветена тази статия, е локализираwaves = екстремни вълни, Giant waves = ги- на както в пространството, така и във времегантски вълни), трябва първо да се дефини- то.
рат някои понятия.
Под „значима височина на вълните“
(Significant Wave Height) се разбира средната височина на горната 1/3 от най-високите
вълни в един временен запис с продължителност 20 min. Тази величина се означава с
SWH или с Hs.
По дефиниция гигантска вълна е единична
вълна с височина по-голяма от 2 SWH. Следователно това са вълни с екстремно голяма височина, но същевременно са и много
стръмни вълни.
Количествено стръмността на една вълна се
определя по формулата:

Най-добрият пример за земетресение, което
предизвиква вълна е може би е цунамито, което
удари Япония на 11 март тази година.
Тя често се случва в открито море, където
обикновено трае само няколко минути, след
което се разрушава.

Гигантските вълни, които описваме, се появяват внезапно, при слаб вятър и при неголямо вълнение. Тяхната височина достига до
30 m. Колкото бързо се появяват тези вълни,
Където: hwave е височината на вълната, а , е толкова бързо и изчезват. Според класическата теория за формирането на морските
нейната дължина на вълната.
Типичната стойност на стръмността на мор- вълни вероятността за появата на единични
вълни с толкова голяма височина е нищожските вълни е s = 0.07- 0.1.
Единичните гигантски вълни не трябва да се но малка. Подобни вълни са смъртно опасни
дори и за най-съвременните кораби.
бъркат с цунамито - Фиг. 6.
Цунами е гигантска вълна по океанската
повърхност, предизвикана от земетресение, Типичните морски вълни са от типа на гравулканизъм или земни свличания. Тя се раз- витационните водни вълни [3]. При този
пространява с много голяма скорост и в дъл- тип водни вълни деформираната водна побоки води е почти незабележима В океана върхност се връща в равновесното си състовисочината на цунамито рядко превишава яние под действието на силата на тежестта.
1 m. Цунамито става опасно, едва когато на- Гравитационните водни вълни са съществеближи бреговата ивица. Едва тогава височи- но нелинейни вълни. В учебната литерату40
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ра обикновено те се разглеждат в линейно
приближение и при отсъствието на турбулентно движение. Течността се приема за
идеална, т.е. тя се приема за несвиваема и се

пренебрегва вътрешното триене. Амплитудата на вълната в линейно приближение се
приема за малка в сравнение с дължината на
вълната.

Цунами
Земетресение предизвиква вълна с h - 0.5
Фиг. 6

В дълбоки води скоростта
на вълната е до 500 km/h

В плитки води скоростта на вълната е до 30
km/h, а височината й достига 30 m

3. Хипотезите

Една много сполучлива аерофотография на
подобна ситуация, добила популярност в
При единичните вълни с аномално голяма литературата, е посветена на аномално високите
височина имаме значителна концентрация морски вълни и е показана на Фиг. 7. На тази
на вълновата енергия. За случая на т. нар. фотография са показани морски вълни в
„Новогодишна вълна“ плътността на енер- крайбрежната зона в близост до Киберг, Финмарк,
гията на гигантската вълна е 18 пъти по-го- Норвегия.
Морските води се считат за плитки, когато
ляма от средната за околните вълни.
дълбочината на дъното е много по-малка от
Предложени са различни физически моде- дължината на вълната.
ли, опитващи се да обяснят наблюдаваното
фокусиране на вълновата енергия в прос- Дисперсионното съотношение за гравитационни
водни вълни, разпространяващи се в плитки води
транството и времето.
3.1. Пространствено (геометрично) фоку- е:
сиране на вълновата енергия
Ефектът на геометрично фокусиране на вълновата
енергия се проявява в някои специфични случаи
на морски вълни, навлизащи от открито море в
плитките крайбрежни води.
http://nauka.bg
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Фиг. 7. Изкривяване на фронта на вълната под влияние на променливата дълбочина на морското
дъно и на малки препятствия, (аерофотография на морето в близост до Киберг, Финландия)
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където: w е честота.та, g - земното ускорение,
k - вълновото число, h - дълбочината на водоема и
е приведената дължина на вълната.
Скоростта на тези вълни е:

аномално голяма височина. Значително
нарастване на височината на вълните се
наблюдава, когато морски вълни навлизат
нагоре по течението на реки, вливащи се в
морето.

Една област, в която морските вълни срещат
силно и нееднородно насрещно течение е
източният бряг на Южна Африка - Фиг. 8.
Тук минава т. нар. Агулхасово течение. В
тази област често се наблюдава появата на
От израза (3) се вижда, че скоростта на аномално високи вълни, няколко часа след
вълната зависи от дълбочината на дъното. като силен вятър промени своята посока от
Вълните в по-дълбоките области се движат североизточна на югоизточна.
с по-голяма скорост от тези в по-плитките.
Това е причината при приближаване на
брега фронтът на вълните да се ориентира
успоредно на бреговата ивица.
По същата причина зад малките островчета,
показани на снимката, се образуват области
на сходимост на вълните. Изкривяването
на вълновия фронт може да доведе до
геометрично фокусиране на вълновата
енергия в някои области, т. нар каустики
(caustics).
При специфична форма на морския бряг
и специфичен релеф на морското дъно
няколко по-малки вълни могат да се насочат
към една и съща област, в която да се създадат
условия за конструктивна интерференция
на индивидуалните вълни. В подобни
области се концентрира значителна вълнова
енергия и в тях вероятността за появата на
вълни с голяма височина е много по-голяма
отколкото в други области.

Фиг. 8. Фокусиране на вълновата енергия от
течението Agulhas
Численото моделиране на вълновите
траектории (лъчевите линии) показва
появата на области с концентрация на
вълновата енергия (каустични точки) [4].

В открити води, далеч от сушата, скоростта
на морските течения е малка (типично < 20
cm/s). Подобни течения могат да причинят
само малки отклонения в посоката на
Когато гравитационните вълни, възникнали разпространение на вълните. На пръв поглед
под действието на вятъра, се движат срещу този ефект е пренебрежимо малък. През 1998
морско течение, резултатът е скъсяването г. обаче Б. Уайт (В. S. White) и Б. Форнберг (В.
на дължината на вълната, водещо до Fornberg) показват, че даже малки случайни
увеличаването на нейната височина. флуктуации в скоростта на течението,
Идващата срещу течението група вълни имащи стандартно отклонение от порядъка
се компресира в една единична вълна с на само 10 cm/s, могат да предизвикат
3.2. Фокусиране на вълновата енергия от
морски течения
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фокусирането на вълновата енергия при различаващи се направления. Ако отчетем
условие, че те действат на големи разстояния естествената дисперсия на направлението на
(от порядъка на 10 km) [5].
началните вълнови траектории, ефектът на
концентрация на вълновата енергия силно
В своето изследване Б. Уайт и Б. Форнберг намалява или дори изчезва.
изчисляват траекторията на вълните
(трасират лъчевите траектории) през област З.З.Дифракционно
фокусиране
на
с променящо се течение - Фиг. 9.
вълновата енергия
Полето на това течение е показано на
Фиг. 9 като фон под картината на лъчите.
Моделирането демонстрира появата на
области с концентрация на вълновата
енергия (hotspots).

Дифракционното фокусиране на вълновата
енергия се използва в лабораторните водни
басейни, предназначени за изпитването на
корабни модели, за генерирането на големи
вълни. За целта в единия край на басейна
се създава последователност от вълни с
изменяща се дължина на вълната. При това
по-късите вълни са разположени в челото на
вълновата последователност, а по-дългите в
нейната опашка.
Когато една гравитационна вълна се
разпространява в дълбоки води, т.е. когато
дълбочината на водоема е много по-голяма
от дължината на вълната, дисперсионното
съотношение е:
а скоростта на вълните е:

Следователно по-дългите вълни се движат
по-бързо от по-късите и ги настигат на
определено разстояние. За кратко време
и на фиксирано място се създава вълна с
Фиг. 9. Трасиране на вълновите траектории през полето голяма амплитуда. Настъпва фокусиране
на случайно турбулентно течение. Ако началните лъчи на вълновата енергия в пространството и
са строго успоредни, се появяват области с фокусиране и времето.
области с дефокусиране на вълновата енергия [5].
Проблемът е какви ще са тези специални
условия, които спонтанно ще създават в океана
Предложеният от Б. Уайт и Б. Форнберг твърде специфичния сигнал, необходим за
механизъм на възникването на гигантски настъпването на пространствено-времевото
вълни в открито море обаче среща фокусиране на енергията? Засега няма
обосновани критики. В своето изследване удовлетворителен отговор на този въпрос.
двамата автори приемат, че началните
траектории на вълните са строго успоредни. 3.4. Фокусиране на вълновата енергия,
В действителност в природата тези начални дължащо се на нелинейния характер на
траектории имат повече или по-малко вълновия процес
44
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Водните гравитационни вълни по своята C подходяща смяна на променливите (7) може да
природа са нелинейни вълни. Нелинейните се приведе до каноничния вид на NLS с кубична
ефекти стават големи, когато амплитудата нелинейност:
на вълната стане сравнима с нейната дължина. Самият факт, че вълните се разрушават
и преобръщат, говори за нелинейно поведение.
Степента на нелинейност на монохроматични морски вълни силно зависи от тяхната стръмност s. При нелинейните вълни
скоростта на разпространение зависи от амплитудата. Освен това нелинейността способства за взаимодействието на съседните
вълни.
През 60-те години на миналия век е показано,
че ако в единия край на дълъг воден басейн
се генерира еднородна последователност
от периодични вълни, то тези вълни спонтанно се разделят на периодично следващи
една след друга групи, т. нар. нестабилност
на Бенжамин-Феир (Т. В. Benjamin - J. Е. Feir
или BF нестабилност, 1967 г.). Очевидно това
явление излиза извън рамките на линейната теория. За неговото обяснение е развита
нелинейна теория, в която вълновото уравнение е от типа на нелинейното уравнение
на Шрьодингер (NLS). Вътре във всяка група протича допълнително фокусиране на
енергията, водещо до създаването на вълни
с много голяма амплитуда.
Нека означим с
височината на водната
повърхност. Изследваната вълна е от вида:

Решението на уравнение (8), което представлява
интерес за случая на формиране на голяма вълна,
е т. нар. „дишащо” решение (breather). То е дадено
от Д. Перегрин (D. Н. Peregrine) през 1983 г. - Фиг.
10. Аналитично:

Трудността, която трябва да преодолее
предложеното обяснение за възникването на
гигантски вълни в открито море, се състои в
следното. При разглеждането на механизма
на нелинейно фокусиране на вълновата
енергия се приема, че началното състояние е
една строго периодична еднородна вълнова
последователност. Ако обаче това начално
състояние
представлява
суперпозиция
на вълни с различна честота и дължина
на вълната, които се разпространяват
в повече или по-малко различаващи се
направления, картината става много посложна и непредсказуема. Моделирането
на процесите показва, че генерирането на
вълни с аномална височина в резултат на
развитието на нелинейна неустойчивост
много силно зависи от началните условия.

където комплексната амплитуда A (х, t) е
бавноизменяща се функция на пространството и
времето.
Вълновото уравнение е от типа на NLS с кубична
нелинейност [6]:

Фиг. 10. Решение на Д. Перегрин на NLS с кубична нелинейност (breather solution) в три
последователни момента време.
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В заключение можем да обобщим, Литература:
че всички предложени досега меха1. Е. Heller. Freak waves: just bad luck, or avoidнизми за възникването на единич- able? Europhysics News, September/October 2005,
ни гигантски морски вълни, за да pp. 159-162.
демонстрират своята ефективност,
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Птици и жаби
Автор: Фрийман Дж. Дайсън - Published in: Notices of the AMS, Volume 56, Number 2, February 2009.
Превод: C. Рашев

Статията е публикувана в Том XXXIV, кн. 1, 2011 г. от списание „Светът на физиката”
( WOP.COINTECH.NET ), което се издава от Съюза на физиците в България.
така и важна наука, защото тя обединява
общността на концепциите с дълбочината
на структурите. Глупаво е да се твърди, че
птиците са по-добри от жабите, защото виждат по-далеч, или че жабите са по-добри от
птиците, защото те виждат по-надълбоко.
Светът на математиката е както широк, така
и дълбок и ние се нуждаем от това, птиците
и жабите да работят заедно, за да го изучават.

Фрийман Дж. Дайсън

Н

якои математици са птици, други са
жаби. Птиците летят високо във въздуха и оглеждат широките простори
на математиката, чак до далечния хоризонт.
Те се наслаждават на понятията, които обединяват нашето мислене и сближават разнообразни проблеми от далечни части на
пейзажа. Жабите живеят долу в калта и виждат само цветята, които растат наблизо. Те
се наслаждават на детайлите на различните
предмети и разрешават проблемите един по
един. Аз се оказах жаба, но много от моите
най-добри приятели са птици. Основната
тема на моята лекция тази вечер е тази. Математиката се нуждае както от птици, така и
от жаби. Математиката е богата и прекрасна,
защото птиците й дават необятните простори, а жабите й дават заплетените подробности. Математиката е както велико изкуство

Тази лекция е посветена на Айнщайн и аз
съм благодарен на Американското Математическо Общество за поканата да говоря в чест на Албърт Айнщайн. Айнщайн
не беше математик а физик, който имаше
смесени чувства към математиката. От една
страна той имаше огромно уважение към
способностите на математиката да описва
особеностите на природата и притежаваше
инстинкт за математическа красота, който го
водеше по правилния път към откриване на
законите на природата. От друга страна той
нямаше интерес към чистата математика и
не притежаваше техническите качества на
един математик. В по-късните си години той
наемаше по-млади колеги под формата на
асистенти, за да извършват математическите изчисления вместо него. Начинът му на
мислене беше физичен а не математически.
Той беше пръв между физиците, като птица,
която вижда по-далеч от другите. Но аз няма
да говоря за Айнщайн, защото нямам какво
ново да кажа.
http://nauka.bg
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Франсис Бейкън и Рене Декарт
В началото на седемнайсетото столетие два-

ма велики философи, Франсис Бейкън в Англия и Рене Декарт във Франция, провъзгласиха раждането на модерната наука. Декарт
беше птица, а Бейкън беше жаба. Всеки от
тях описа своите възгледи за бъдещето. Тези
възгледи бяха много различни.
Бейкън каза: „Най важното е да държим очите
си здраво насочени към фактите на природата.”
Декарт каза: „Аз мисля, значи съществувам.”

Според Бейкън, учените би трябвало да пъ-

туват по света и да събират факти, докато
събраните факти са достатъчни, за да разкрият как работи природата. Така учените
ще изведат от фактите законите, на които се
подчинява природата. Според Декарт, учените трябва да си стоят у дома и да извеждат законите на природата чисто мисловно.
За да извеждат законите правилно, учените
ще се нуждаят само от законите на логиката
и знанието си за съществуването на Бога. В
продължение на четиристотин години, откакто Бейкън и Декарт посочиха пътя, науката се е движила напред, следвайки и двата пътя едновременно. Нито емпиризмът
на Бейкън, нито догматизмът на Декарт са
притежавали силата да разкриват тайните
на природата самостоятелно, но двата подхода заедно са били изумително успешни. В
продължение на четиристотин години английските учени са се стремили да следват
Бейкън, а френските учени Декарт. Фарадей
и Дарвин, и Ръдърфорд бяха Бейкънисти;
Паскал и Лаплас, и Поанкаре бяха Картезианци. Науката беше неимоверно обогатена
от взаимното допълване на двете противоположни култури. И двете култури бяха непрестанно в действие в двете държави. Нютън беше по сърце Картезианец, използващ
чистата мисъл, както предвиждаше Декарт,
но я използваше, за да руши Картезианската
догма за водовъртежите. Мария Кюри беше
по сърце Бейкънистка, изваряваща тонове
груба уранова руда, за да унищожи догмата
за неразрушимостта на атомите.
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В историята на математиката на 20-ти век има
две решаващи събития: едното принадлежащо на Бейкънистката традиция, а другото на Картезианската традиция. Първото беше
Международния конгрес по математика в
Париж през 1900 г., на който Хилберт направи своето историческо обръщение, набелязвайки хода на развитието на математиката в
настъпващото столетие, излагайки своя прочут списък от двайсет и три основни неразрешени проблеми. Самият Хилберт беше птица, летяща високо над цялата територия на
математиката, но той постави своите задачи
пред жабите, които щяха да ги решават една
по една. Второто решаващо събитие беше
възникването на групата на математичните
птици Бурбаки във Франция през 1930-те години, посветена на публикуването на серия
от учебници, чиято цел беше да установят
единна система и схема за цялата математика. Хилбертовите задачи бяха невероятно
плодотворни за правилното насочване на
мате-магическите изследвания. Някои от тях
бяха решени, а други остават неразрешени,
но почти всички стимулираха израстването
на нови идеи и нови области от математиката. Проектът Бурбаки се оказа също толкова
важен. Той промени стила на математиката
за следващите петдесет години, налагайки
логична последователност, която не съществуваше преди това и премествайки центъра
на тежестта от конкретните примери към
абстрактните обобщения. Според схемата
от понятия на Бурбаки математиката е онази абстрактна структура, която е включена
в учебниците на Бурбаки. Това което не е в
учебниците, не е математика. Конкретните примери, доколкото те не фигурират в
учебниците, не са математика. Програмата
Бурбаки беше екстремалния израз на Картезианския стил. Тя стесни обхвата на математиката като изключи от нея прекрасните
цветя, които Бейкънистките пътешественици биха могли да наберат край пътя.

Шеги на природата
За

мен като Бейкънист, основното нещо,
което липсва в програмата на Бурбаки, е
елементът на изненадата. Програмата на
Бурбаки се опита да направи математиката
логична. Когато се вглеждам в историята на
математиката, аз виждам последователност
от нелогични скокове, невероятни съвпадения, шеги на природата. Една от най-фундаменталните шеги на природата е квадратният корен от минус едно, който физикът
Ервин Шрьодингер постави в своето вълново уравнение, когато откри вълновата механика през 1926 г. Шрьодингер беше птица,
която се захвана с идеята за обединяване на
механиката с оптиката. Сто години по-рано Хамилтън беше обединил класическата
механика с геометричната оптика, използвайки една и съща математика за описване
на оптичните лъчи и траекториите на класическите частици. Идеята на Шрьодингер
беше да разпростре това обединение към
вълновата оптика и вълновата механика.
Вълновата оптика вече съществуваше, а вълновата механика - не. Шрьодингер трябваше да изобрети вълновата механика, за да
проведе това обединение. Започвайки от модела на вълновата оптика, той написа едно
диференциално уравнение за механичната
частица, но уравнението беше безсмислено.
Неговото уравнение приличаше на уравнението за пренос на топлина в непрекъсната
среда. Преносът на топлина няма видима
връзка с механиката на частиците. Идеята
на Шрьодингер изглеждаше безплодна. Но
именно тогава дойде изненадата. Шрьодингер постави квадратния корен на минус едно
в уравнението и то изведнъж доби смисъл.
Внезапно от уравнение за пренос на топлина то се превърна във вълново уравнение.
И Шрьодингер беше щастлив да открие, че
уравнението има решения, съответстващи
на квантуваните орбити в модела на атома
на Бор.
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математиците като полезна и елегантна абстракция на реалния живот. Никога не им
беше дошло на ум, че тази изкуствена система от числа, която те бяха изобретили, беше
всъщност теренът върху който се движеха
атомите. Никога не бяха допускали, че природата е стигнала там преди тях.

Друга шега на природата е точната линей-

ност на квантовата механика, фактът, че възможните състояния на всеки физичен обект
образуват линейно пространство. Преди да
бъде открита квантовата механика, класическата физика беше винаги нелинейна и
линейните модели бяха само приблизително валидни. След квантовата механика, самата природа внезапно стана линейна. Това
имаше дълбоки последствия за математиката. През деветнайсетото столетие Софус Ли
разви своята красива теория на непрекъснатите групи, предназначена да изясни поведението на класическите динамични системи. Обаче групите на Ли се оказаха по това
време безинтересни както за математиците
Ервин Рудолф Йозеф Александър Шрьодингер
така и за физиците. Не линейната теория
(Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger)
на групите на Ли беше прекалено сложна за
математиците и твърде неясна за физициОказва се, че уравнението на Шрьодингер те. Ли умря разочарован. И тогава, петдесет
описва правилно всичко, което знаем за по- години по-късно се оказа, че природата е
ведението на атомите. То е основа на цялата напълно линейна и теорията на линейните
химия и на по-голямата част от физиката. А представяния на алгебрите на Ли се оказа естози квадратен корен от минус едно означа- тественият език на физиката на частиците.
ва, че природата работи с комплексни, а не с Групите на Ли и алгебрите на Ли бяха възрореални числа. Това откритие дойде като пъл- дени като една от централните теми на матена изненада за Шрьодингер, както и за всеки матиката на двайсетия век.
друг. Според Шрьодингер, неговата четиринайсетгодишна приятелка Ита Юнгер му ка- Трета шега на природата е съществуването
зала по това време, „Хей, ти въобще не си по- на квази-кристалите. През деветнайсетото
мисли в началото какво разумно нещо може столетие изучаването на кристалите доведе
да излезе от това.“ През цялото деветнайсето до пълното номериране на възможните дисстолетие, математиците от Абел до Риман и кретни групи на симетрия в Евклидовото
Вайерщрас създаваха величествената теория пространство. Бяха доказани теореми, устана функциите от комплексна променлива. новяващи факта, че в тримерното пространТе бяха открили, че теорията на функциите ство дискретните групи на симетрия могат
става по-дълбока и по-мощна, когато се пре- да съдържат само ротации от трети, четнесе от реалните към комплексните числа. върти или шести порядък. Тогава през 1984
Но те винаги смятаха комплексните числа за г. бяха открити квази-кристалите, реални
една изкуствена конструкция, изобретена от твърди обекти, израствани от течни метални
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сплави, притежаващи симетрията на икосаедричната група, която включва ротации от
пети порядък. Междувременно математикът Роджьр Пенроуз откри облицовката на
Пенроуз на равнината. Това е подредба на
паралелограми, които покриват равнината
в пентагонален далечен порядък. Сплавните квази-кристали са тримерни аналози на
двумерните облицовки на Пенроуз. След
тези открития, математиците се наложи да
разширят теорията на кристалографските
групи, за да включат квази-кристалите. Това
е първостепенна изследователска програма,
която е все още в действие.

Четвърта шега на природата е подобието в

казателството на Римановата хипотеза е една
достойна цел и не е наша работа да питаме
дали можем да я достигнем. Ще ви изложа
някои съображения описващи как тя би могла да бъде постигната. Тук ще дам думата
на математика, какъвто бях в продължение
на петдесет години, преди да стана физик.
Ще говоря първо за Римановата хипотеза а
после за квази-кристалите.
До неотдавна имаше два върховни нерешени проблема в света на чистата математика:
доказателството на последната теорема на
Ферма и доказателството на хипотезата на
Риман. Преди дванайсет години моят колега от Принстън Андрю Уайлс приключи с
последната теорема на Ферма и сега остава
само Римановата хипотеза. Уайлсовото доказателство на теоремата на Ферма не беше
само виртуозно техническо упражнение. То
изискваше откриването и изследването на
нова област от математически идеи, далеч
по-широки и всеобхватни от самата теорема
на Ферма. Много вероятно е, че едно доказателство на Римановата хипотеза също ще доведе до по-дълбоко разбиране на много различни области от математиката, а може би
също и от физиката. Римановата зета-функция, а и други подобни на нея зета-функции
изглежда изобилстват в теорията на числата,
в теорията на динамичните системи, в геометрията, в теорията на функциите и във
физиката. Зета-функцията се намира на такова място, откъдето пътищата водят в много посоки. Едно доказателство на хипотезата
ще осветли всички тези връзки. Както всеки
сериозен студент по чиста математика, когато бях млад аз мечтаех да докажа Римановата
хипотеза. Имах някои неясни идеи за които
мислех, че може би ще доведат до доказателство. В последните години, след откриването на квази-кристалите, моите идеи станаха
малко по-ясни. Предлагам ги тук на вниманието на някой млад математик, който има
амбицията да спечели медала на Фийлдс.

поведението на квази-кристалите и на нулите на Римановата зета функция. Нулите на
зета-функцията са интересни за математиците, защото се оказа че лежат на права линия и никой не може да разбере защо. Твърдението, че с някои тривиални изключения
те всички лежат на права линия, представлява прочутата Риманова хипотеза. Да докажат
Римановата хипотеза беше мечтата на младите математици в продължение на повече
от сто години. Сега аз правя скандалното
предположение, че бихме могли да използваме квази-кристалите, за да докажем Римановата хипотеза. Тези от вас които са математици, може би ще сметнат това предположение
за несериозно. Тези, които не са математици,
навярно ще го сметнат за безинтересно. Въпреки това аз го предлагам сериозно на вашето внимание. Когато физикът Лео Сцилард
беше млад, той изпита неудовлетворение от
десетте заповеди на Мойсей и написа нови
десет заповеди, с които да ги замести. Втората заповед на Сцилард гласи: „Нека вашите
дела бъдат насочени към достойна цел, но не питайте дали те могат да я достигнат: те трябва да бъдат модели и примери, а не средства за
достигане на крайната цел.“ Сцилард практикуваше това, което проповядваше. Той беше
първият физик, който си представи ядрените
оръжия и първият, който активно се бореше Квази-кристалите могат да съществуват в
срещу тяхното използване. Неговата втора пространства с едно, две и три измерения.
заповед със сигурност е подходяща тук. До- От гледна точка на физиката, триразмерни-
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те квази-кристали са най-интересни, защото
те населяват нашия тримерен свят и могат да
бъдат изучавани експериментално. От гледна точка на един математик, едномерните
квази-кристали са много по-интересни от
двумерните и тримерните квази-кристали,
защото те съществуват в много повече разновидности. Математическата дефиниция на
квази-кристала е следната.
Квази-кристалът е разпределение на дискретни точкови маси, чиято Фурие трансформация е разпределение на дискретни
точкови честоти. Или казано по-накратко,
квази-кристалът е чисто точково разпределение, което има чисто точков спектър. Тази
дефиниция включва като частен случай
обикновените кристали, които са периодични разпределения с периодични спектри.

вероятно, че една огромна вселена от едноразмерни квази-кристали, които не са свързани с PV числа, очаква да бъде открита.

Тук се появява връзката на едноразмерните

квази-кристали с Римановата хипотеза. Ако
Римановата хипотеза е вярна, тогава нулите
на зета-функцията образуват един едноразмерен квази-кристал, според дефиницията.
Те образуват разпределение на точкови маси
върху права линия, и тяхната Фурие трансформация е също разпределение на точкови маси, една на всеки от логаритмите на
обикновените прости числа и на степените
на простите числа. Моят приятел Андрю Одлижко е публикувал прекрасно компютърно
пресмятане на Фурие трансформацията на
нулите на зета-функцията [6]. Пресмятането
показва точно очакваната структура на ФуИзключвайки обикновените кристали, ква- рие трансформацията, с остро прекъсване
зи-кристалите в три размерности се поя- на всеки логаритъм на просто число или на
вяват в много ограничени разновидности, степен на просто число и никъде другаде.
като всяка от тях е свързана с икосаедричната група. Двуразмерните квази-криста- Моето предложение е следното. Нека се
ли са по-многобройни и общо взето всеки престорим, че не знаем, че Римановата хиопределен тип е свързан с един регулярен потеза е вярна. Нека се захванем с проблема
полигон в равнината. Двуразмерният ква- от другата страна. Нека се опитаме да напрази-кристал с пентагонална симетрия е про- вим пълен списък и класификация на едночутата облицовка на равнината на Пенро- размерните квази-кристали. Това значи да
уз. Накрая, едноразмерните квазикристали изброим и класифицираме всички точкови
имат много по-богата структура, защото те разпределения, които имат дискретен тоне са обвързани с някакви ротационни си- чков спектър. Събирането и класифицираметрии. Доколкото зная, не съществува пъ- нето на новите разновидности на обектите е
лен списък на едно-размерните квази-крис- по същността си Бейкънистка дейност. Това
тали. Известно е, че съществува уникален е работа подходяща за математически жаби.
квази-кристал, съответстващ на всяко число Така ние ще намерим добре познатите квана Pisot-Vijayaraghavan или PV число. Всяко зи-кристали, свързани с PV числата, а също
PV число е реално алгебрично цяло число, така една цяла вселена от квази-кристали,
корен на полиномиално уравнение с цели познати и непознати. Измежду множеството
коефициенти, такова, че всички други коре- от други квази-кристали ние търсим един,
ни имат абсолютни стойности по-малки от съответстващ на Римановата зета-функция
едно [ 1]. Множеството на всички PV числа и един, съответстващ на всяка от другите зее безкрайно и има забележителна тополо- та-функции които приличат на Римановата
гична структура. Множеството на всички ед- зета функция. Нека предположим, че в наноразмерни квази-кристали има структура, шия списък намерим един квази-кристал със
поне толкова богата, колкото множеството такива свойства, които го идентифицират с
на всички PV числа и вероятно дори много нулите на Римановата зета-функция. Тогава
по-богата. Ние не знаем със сигурност, но е ние ще сме доказали Римановата хипотеза и
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можем да очакваме телефонното обаждане, смях. Той замълча и после каза, „Господа, петкоето ще ни съобщи за присъждането на ме- десет милиона англичани говорят английския,
дала на Фийлдс.
който говорите вие. А сто и петдесет милиона
руснаци говорят английския, който говоря аз “
Това, разбира се, са празни мечти. Пробле- Бесикович беше жаба и той стана известен
мът за класифицирането на еднораз-мер- в младостта си, понеже реши една задача в
ните квази-кристали е потресаващо труден, елементарната равнинна геометрия, извествероятно поне толкова труден, колкото про- на като задачата на Какея. Задачата на Какея
блема, който Андрю Уайлс се зае да изслед- беше следната. Отсечка с дължина единица
ва преди седем години. Но ако възприемем може да се движи свободно в една равнина,
Бейкънистката гледна точка, историята на докато се завърта на ъгъл 360 градуса.
математиката е история на ужасяващо труд- Каква е най-малката възможна площ, която
ни проблеми, разрешени от млади хора, дос- тя ще покрие по време на своето въртене? Зататъчно неосведомени за да не знаят, че те дачата беше поставена от японския матемаса били непреодолими. Класификацията на тик Какея през 1917 г. и остана един от проквази-кристалите е една достойна цел, която чутите нерешени проблеми в продължение
дори може да се окаже достижима. Проблемите с тази степен на трудност няма да бъдат решени от стари хора като мен. Аз оставям този проблем за упражнение на някоя от
младите жаби от публиката.

Абрам Бесикович и Херман Вайл
Нека сега ви запозная с някои прочути жаби

и птици, които познавах лично. Дойдох в
Кеймбриджския Университет като студент
през 1941 г. и имах изключителния късмет да
попадна при руския математик Абрам Самойлович Бесикович като мой ръководител.
Тъй като това ставаше в разгара на Втората
световна война, в Кеймбридж имаше много малко студенти и почти никакви старши
студенти. Въпреки че бях само на седемнайсет години, а Бесикович беше вече прочут
професор, той ми отделяше голяма част от
своето време и внимание и ние станахме
приятели за цял живот. Той изгради стила,
по който аз започнах да работя и да мисля за
математиката. Той изнасяше прекрасни лекции по теория на мерките и интегрирането,
усмихвайки се любезно когато ние се смеехме на неговите груби прегрешения към английския език. Спомням си само един случай, когато той беше раздразнен от нашия

Абрам Бесикович
на десет години. Джордж Биркхоф, водещият американски математик по това време,
обяви публично, че задачата на Какея и задачата за четирите цвята са най-важните нерешени проблеми на съвременността. Обикноhttp://nauka.bg
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вено се смяташе, че най-малката площ е π/8,
което е площта на един тривърхов хипоциклоид. Тривърховият хипоциклоид е една
прекрасна тривърхова крива. Това е кривата, описана от една точка от периферията
на окръжност с радиус една четвърт, когато
кръгът се търкаля от вътрешната страна на
фиксирана окръжност с радиус три четвърти. Отсечката с дължина единица може да се
върти като през цялото време остава тангенциална към хипоциклоида и с двата си края
също лежи върху хипоциклоида. Тази картина на въртящата се отсечка която постоянно
докосва вътрешността на хипоциклоида в
три точки беше толкова елегантна, че повечето вярваха, че тя трябва да даде минималната площ. Бесикович изненада всички като
доказа, че площта покрита от въртящата се
отсечка може да бъде по-малка от ξ, за произволно положително ξ.

математнческого общества, списание което
не се разпространява нашироко. Университетът на Перм, град на около 1100 км източно от Москва, е бил за кратко време убежище
на много прочути математици след Руската
революция. Те публикували два тома от тяхното списание преди то да отмре в хаоса на
революцията и гражданската война. Извън
Русия списанието било не само неизвестно
но и напълно недостъпно. Бесикович напуснал Русия през 1925 г. и пристигнал в Копенхаген, където научил за прочутата задача на
Какея, която бил решил още преди пет години. Той публикувал решението отново, този
път на английски, в Mathematische Zeitscrift.
Задачата на Какея, така както била поставена от него, била типична жабешка задача,
без особена връзка с останалата част от математиката. Бесикович й даде едно елегантно
и задълбочено решение, което разкри връзката й с общи теореми за структурата на груВсъщност Бесикович беше решил задачата пи точки в равнината.
още през 1920 г., преди тя да стане прочута
и без дори да знае, че Какея я е предложил. Най-хубавото от стила на Бесикович се вижПрез 1920 г. той публикувал решението на да в трите му класически статии със загларуски в Журнал Пермского физического и вие: „Върху фундаменталните геометрични
свойства на линейно измерими равнинни групи от точки”, публикувана в Mathematische
Annalen в годините 1928, 1938 и 1939. В тези
статии той доказа, че всяка линейно измерима група в равнината се разделя на регулярна и нерегулярна компонента така, че
регулярната компонента има тангента почти навсякъде, а нерегулярната компонента
има проекция на мярката нула в почти всички направления. Грубо казано, регулярната компонента изглежда като колекция от
непрекъснати криви, докато нерегулярната
компонента въобще не изглежда като непрекъсната крива. Съществуването и свойствата
на нерегулярната компонента са свързани с
решението на Бесикович на задачата на Какея. Една от задачите които той ми постави
да работя, беше разделянето на измерими
съвкупности на регулярни и нерегулярни
Херман Вайл (Hermann Klaus Hugo Weyl)
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компоненти в пространства от по-високи размерности. Не стигнах доникъде със задачата, но останах завинаги белязан от стила на
Бесикович. Стилът на Бесикович беше архитектурен. Той строи от прости елементи една
деликатна и сложна архитектурна конструкция, обикновено по йерархичен план, и тогава, след като зданието е завършено, сложната структура води с помощта на прости
аргументи до неочаквано заключение. Всяко
доказателство на Бесикович е произведение
на изкуството, така старателно конструирано, както е една фуга на Бах.

Няколко години след моето чиракуване при

Бесикович, аз се озовах в Принстън и се запознах с Херман Вайл. Вайл беше типична
птица, точно както Бесикович беше типична жаба. Имах щастието да се заваря с Вайл
за една година в Принстънския Институт за
Съвременни Изследвания, преди той да се
оттегли от института и да се установи в своя
стар дом в Цюрих. Той ме хареса, защото
през тази една година аз публикувах статии
по теория на числата в Annals of Mathematics
и статии по квантова теория на лъчението в
Physical Review. Той беше един от малкото
живи учени, които са чувстваха комфортно
и в двете области. Той ме приветства в института, защото се надяваше, че и аз ще се окажа
птица като него. Но беше разочарован. Аз
упорито си оставах жаба. Макар че се ровех
в много кални дупки наоколо, аз винаги се
вглеждах в тях една по една а не търсех връзки между тях. За мен теорията на числата и
квантовата теория бяха отделни светове и отделни красоти. Аз не се вглеждах в тях така
както правеше Вайл, надявайки се да открие
следи от великия замисъл.

Огромният принос на Вайл към квантовата

теория на лъчението беше неговото откритие на калибровъчните полета. Идеята за
калибравъчните полета имаше любопитна
история. Вайл ги откри през 1918г. като класически полета съдържащи се в неговата обединена теория на общата теория на относителността и на електромагнетизма, [7]. Той ги

нарече „калибровъчни полета”, защото бяха
свързани с неинтегрируемостта на измерванията на дължина. Неговата обединена теория беше бързо и публично отхвърлена от
Айнщайн. След тази гръмотевица дошла отвисоко, Вайл не изоставил своята теория, но
се заел с други неща. Теорията нямала експериментални следствия, които да могат да се
проверят. Тогава през 1929 г., след като квантовата механика вече била открита от други, Вайл разбрал, че неговите калибровъчни
полета прилягали много по-добре на квантовия свят, отколкото на класическия свят,
[8]. Всичко което трябвало да направи, за да
замени класическата калибровка с квантова
калибровка било, да смени реалните числа
с комплексни числа. В квантовата механика,
всеки квант на електрическия заряд носи със
себе си една комплексна вълнова функция с
фаза и калибровъчното поле се отнася до неинтегрируемостта на измерването на фазата. Тогава калибровъчното поле може напълно да се идентифицира с електромагнитния
потенциал, и законът за запазване на заряда
става следствие на локалната фазова инвариантност на теорията.

Вайл почина четири години след като се
завърна от Принстън в Цюрих и аз написах
възпоменателна бележка за него в списанието Nature, [3]. „Измежду всички математици, които започнаха своята работа през двайстото столетие”, написах аз, „Херман Вайл
беше този, който направи значителни приноси
в най-голям брой различни области. Единствено той би могъл да издържи на едно сравнение с
последните велики универсални математици на
деветнайстия век, Хилберт и Поанкаре. Докато
беше жив, той олицетворяваше живия контакт
между основните направления на развитие в чистата математика и в теоретичната физика.
Сега, когато вече не е жив, контактът е нарушен
и нашите надежди да разберем физичната вселена чрез директно използване на творческото
математическо въображение, на този етап са
приключени.” Аз скърбях за неговата смърт,
но нямах никакво желание да следвам неговата мечта. Бях щастлив да видя как чистата
http://nauka.bg
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математика и физиката продължаваха да на- ните компютри. Математиците разкриха
предват по своя път, но в противоположни централната мистерия на изчислимостта,
направления.
предположението съдържащо се в твърдениВъзпоменателната статия завършваше с ето, че Р не е равно на NP. Предположението
едно кратко описание на Вайл като човешко показва, че съществуват математически просъщество: „Характерно за Вайл беше едно есте- блеми, които могат лесно да бъдат решени
тическо чувство, което беше определящо за него- за конкретни задачи, но не могат да бъдат
вото мислене по всички въпроси. Веднъж той ми решавани с помощта на бърз алгоритъм,
каза полунашега, ‘В моята работа винаги съм се приложим за всички случаи. Най-прочутият
опитвал да обединявам вярното с прекрасното; пример за такава задача е проблемът на пъно когато трябваше да избера едно от тях, обик- туващия търговец, чиято цел е да се намери
новено избирах прекрасното’. Тази забележка иде- най-късия път за търговеца, обикалящ опреално характеризира неговата личност. Тя показ- делена група градове, като се знае разстоява неговата дълбока вяра в дълбоката хармония нието между всеки два града. Всички експерна природата, където законите обезателно би ти смятат, че предположението е вярно и че
трябвало да се изразяват в красива математи- задачата на пътуващия търговец е пример за
ческа форма. Тя също показва неговото разбиране задача, при която Р не е равно на NP. Но низа човешките слабости, и неговия хумор, който кой няма и най-малката представа как да го
винаги успяваше да го предпази от помпозност. докаже. Това е една мистерия, която дори не
Неговите приятели в Принстън ще го запомнят би могла да бъде формулирана в рамките на
такъв, какъвто беше когато за последен път го математическата вселена на Херман Вайл от
видях на пролетните танци в Института за деветнайстото столетие.
Съвременни Изследвания, миналия април: един
Франк Янг и Юрий Манин
едър весел човек, който се забавляваше чудесно, и
чиято весела фигура и лека стъпка не издаваха с
нищо неговите шейсет и девет години.“
Последните петдесет години бяха трудни за
птиците. Но дори и в трудни времена има раПетдесетте години след неговата смърт бяха бота за птиците и наистина се появиха птизлатна ера за експерименталната физика и ци които имаха смелостта да се заемат с нея.
наблюдателната астрономия, златна ера за Скоро след като Вайл напусна Принстън,
Бейкънистките пътешественици, събиращи Франк Янг пристигна от Чикаго и се настафакти, за жабите, изучаващи малки парче- ни в неговата стара къща. Ианг зае мястото
та от блатото в което живеем. През тези пет- на Вайл като водеща птица на моето покодесет години жабите натрупаха подробни ление от физици. Докато Вайл беше все още
знания за голямо разнообразие от косми- жив, Янг и неговият ученик Роберт Милс
чески структури и за голям брой частици откриха теорията на Янг-Милс за не-Абелеи взаимодействия. Докато продължаваше вите калибровъчни полета, едно брилянтно
изследването на нови територии, вселената и елегантно разширение на идеята на Вайл
ставаше все по-сложна. Вместо великия за- за калибровъчните полета, [11]. Калибровъчмисъл, разкриващ красотата и простотата на ното поле на Вайл беше класическа величиВайловата математика, учените откриваха на, удовлетворяваща комутационния закон
странни обекти като например кварките и на умножението. Теорията на Янг-Милс съизбухванията на гама-лъчи, необикновени държаше триплет от калибровъчни полета,
понятия като суперсиметрии и многоброй- които не комутираха. Те удовлетворяваха
ни вселени. Междувременно математиката комутационните правила на трите компосъщо се усложняваше, когато изследванията ненти на квантово-механичния спин, които
се насочиха към явления като хаоса и много са генератори на най-простата не-Абелева
нови области, възникнали покрай електрон- алгебра на Ли А2. Теорията по-късно беше
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обобщена така че калибровъчните полета
можеха да бъдат генератори на всяка крайно-мерна алгебра на Ли. С това обобщение,
калибровъчната теория на Янг-Милс предостави модел за всички известни частици и
взаимодействия, модел който днес е известен
като Стандартния модел на физиката на частиците. Янг положи последния щрих на този
модел като показа, че Айнщайновата теория
на гравитацията се вмества в същата рамка,

Франк Янг ( Chen Ning Yang )
като Кристофеловият трииндексен символ
приема ролята на калибровъчно поле [10].

В едно допълнение към своята статия от 1918

г., добавено през 1955 г. за изданието на избраните статии, публикувано в чест на неговата седемдесетгодишнина, Вайл изразява
така своите окончателни мисли за теориите на калибровъчните полета (мой превод),
[12]: „Най-силният аргумент в полза на моята
теория изглеждаше този, че калибровъчната
инвариантност беше свързана със запазването
на електричния заряд по същия начин както ко-

ординатната инвариантност беше свързана със
запазването на енергията и импулса.” Трийсет
години по-късно Янг беше в Цюрих за празнуването на стогодишнината от рождението
на Вайл. В своята реч, [12], Янг цитира тази
забележка като доказателство за приемането от Вайл на идеята за калибровъчната инвариантност като обединяващ принцип на
физиката. След това Янг продължи, „В резултат на експерименталните и теоретични
постижения, симетрията, групите на Ли и калибровъчната инвариантност сега са признати,
че играят съществена роля при определяне на основните свойства на физичната вселена. Аз съм
нарекъл това принципа, според който симетрията определя взаимодействието.” Идеята, че симетрията диктува взаимодействието, е обобщение от Янг на забележката на Вайл. Вайл
отбеляза, че калибровъчната инвариантност
е тясно свързана с физичните закони за запазване. Вайл не можа да отиде по-далеч,
защото той познаваше само калибровъчната инвариантност на комутнращн Абелевн
полета. Янг направи тази връзка много посилна като въведе не-Абелеви калибровъчни
полета. С не-Абелевите калибровични полета, които пораждат нетривиални алгебри на
Ли, възможните форми на взаимодействие
между полетата стават уникални, така че симетрията диктува взаимодействието. Тази
идея е най-големият принос на Янг към физиката. Това е приносът на една птица, която
лети високо над облаците и гората от малки
проблеми, в която повечето от нас прекарват
целия си живот.

Друга птица, към която храня дълбоко ува-

жение, е руският математик Юрий Манин,
който неотдавна публикува една приятна
книга с есета със заглавие Математиката
като метафора [5]. Книгата беше публикувана в Москва на руски и едновременно от
Американското математическо общество на
английски. Аз написах предговора за американското издание и тук ви давам един кратък
цитат от моя предговор. „Математиката като
метафора е добър лозунг за птиците. Той означава, че най-дълбоките понятия в математикаhttp://nauka.bg
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го нарича квантуване на математиката.”

Юрий Манин
та са тези, които свързват един свят от идеи с
друг. В седемнайсетото столетие Декарт свърза
не съизмеримите светове на алгебрата и геометрията чрез своето понятие за координатите,
а Нютон свърза световете на геометрията и динамиката чрез своето понятие на флуксионите,
понастоящем наречено calculus. В деветнайсетото столетие Бул свърза световете на логиката и алгебрата чрез своето понятие на символичната логика, а Риман свърза световете на
геометрията и анализа чрез своето понятие на
Римановите повърхности. Координати, флуксиони, символична логика и Риманови повърхности - всичко това са метафори, разширяващи
значението на думите от познатите към непознатите контекстове. Манин вижда бъдещето
на математиката като изследване на метафори които вече са видими но все още неразбрани.
Най-дълбоката такава метафора е сходството
в структурата между теорията на числата и
физиката. И в двете области той съзира мимолетни привидения на паралелни понятия, при
което симетриите свързват непрекъснатото с
дискретното. Той предвижда едно обединение и
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„Манин не се съгласява с Бейкънистката теория, че Хилберт е поставил дневния ред на математиката на двайсетото столетие, като
представил своя прочут списък от двайсет и
три нерешени задачи пред Международния конгрес по математика в Париж през 1900 г. Според
Манин, Хилбертовите задачи били само едно
отвличане на вниманието от основните теми
на математиката. Манин смята, че важните
развития в математиката идват от програмите, а не от задачите. Задачите обикновено се
решават чрез прилагане на стари идеи по нови
начини. Изследователските програми са онези развъдници, където се раждат новите идеи.
Той разглежда програмата Бурбаки да се пренапише цялата математика на по-абстрактен
език, като източник на много от новите идеи
на двайсетото столетие. Той вижда програмата
на Лангланд, свързваща теорията на числата с
геометрията, като обещаващ източник на нови
идеи за двайсет и първото. Хората, които решават прочути нерешени задачи, може да спечелят
големи награди, но хората, които стартират
нови програми, са истинските пионери.”

Руската

версия на Математиката като метафора съдържа десет глави в повече от английското издание. Американското математическо общество е решило, че тези глави
няма да са интересни за англоезичния читател. Тези пропуски са двуяко неудачни.
Първо, читателите на английското издание
виждат само орязан образ на Манин, който
е може би уникален между математиците по
широтата на интересите си, простиращи се
далеч извън математиката. Второ, ние виждаме орязан образ на руската култура, която
е по-малко разграничена от англоезичната
култура и осъществява по-близък контакт на
математиците с историците, художниците и
поетите.

ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА

Джон фон Нойман
Друга

лаг от структури, всяка със свой набор теореми и свое различно от другите понятие за
истина. Гьодел показа, че математиката е неизчерпаема. Независимо кой набор теореми
се избира за основа, птиците винаги могат да
зададат такива въпроси, на които тези аксиоми да не могат да дадат отговор.
Фон Нойман премина от основите на математиката към основите на квантовата механика. За да снабди квантовата механика със
солидна математическа основа, той създаде
великолепната теория на пръстените от оператори. Всяка наблюдаема величина се представя от линеен оператор и особеностите на
квантовото поведение се представят достоверно от алгебрата на операторите. Точно
както Нютон изобрети calculus, за да опише
класическата динамика, така Фон Нойман
създаде пръстените от оператори, за опише
квантовата динамика.

важна фигура на математиката на
двайсетото столетие беше Джон фон Нойман. Фон Нойман беше жаба, която прилагаше своите изумителни технически умения, за да решава задачи в много области
от математиката и физиката. Той започна с
основите на математиката. Той намери първия удовлетворителен комплект аксиоми за
теорията на множествата, избягвайки логическите парадокси с които се беше сблъскал
Кантор в своите усилия да се справи с безкрайните множества и безкрайните числа.
Аксиомите на Фон Нойман бяха използвани
от неговия приятел Курт Гьодел няколко години по-късно, за да докаже съществуването
на неразрешими твърдения в математиката.
Теоремите на Гьодел дадоха на птиците нов
поглед върху математиката. След Гьодел математиката вече не беше монолитна струк- Фон Нойман направи фундаментални притура, свързана в едно цяло посредством едно носи в няколко други области, особено в теуникално понятие за истина, а един архипе- орията на игрите и при конструирането на
цифровите компютри. През последните десет години от своя живот той беше силно завладян от компютрите. Той беше така силно
заинтересуван от компютрите, че реши не
само да изучава тяхното устройство, но и да
построи един компютър с реален хардуер и
софтуер и да го използва в научната си работа. Аз пазя ярки спомени от ранния етап на
Фон Ной-мановия компютърен проект в Института за съвременни изследвания в Принстън. По това време той имаше интереси в две
основни научни области, водородни бомби
и метеорология. Той използваше своя компютър през нощта, за да прави изчисления
върху водородната бомба, а през деня за метеорология. Повечето хора, които се мотаеха
през деня около компютърната сграда, бяха
метеоролози. Техен водач беше Жюл Шарне.
Шарне беше истински метеоролог, подобаващо скромен когато се занимаваше с неразгадаемите мистерии на атмосферното време
и скептичен относно способността на компютъра да разреши тези мистерии. Джон фон
Нойман беше по-малко скромен и по-малко
Джон фон Нойман
http://nauka.bg
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скептичен. Слушах фон Нойман да изнася
лекция за целите на своя проект. Той говореше както винаги с голяма увереност. Той
каза, „Компютърът ще ни даде възможност
да разделяме атмосферата във всеки момент
на стабилни области и нестабилни области.
Стабилните области ние можем да предскажем. А нестабилните области можем да контролираме.“ Фон Нойман вярваше, че всяка
нестабилна област може, посредством разумно подбрана малка пертурбация, да бъде
тласната във всяка желана посока. Малката
пертурбация можеше да бъде осъществена
от група самолети снабдени с генератори за
пушек, който да погълне слънчева светлина
и да повиши или понижи температурите на
определени места, където пертурбацията
би била най-ефективна. В частност, бихме
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могли да спрем зараждащия се ураган като
определим точката на нестабилност достатъчно рано и после охладим въздуха в тази
точка, преди той да е започнал да се надига
и да образува вихър. Говорейки през 1950 г.
Фон Нойман каза, че ще отнеме само десет
години за да се построят достатъчно мощни
компютри, които да могат точно да диагностицират стабилните и нестабилни области
на атмосферата. А след като имаме точна диагноза, ще ни отнеме още малко време за да
установим контрол. Той очакваше, че практическия контрол на атмосферното време
ще стане рутинна операция още през 1960-те
години.

Фон Нойман, разбира се, грешеше. Той гре-

шеше, защото не знаеше за хаоса. Сега ние

Мери Картрайт ( Mary Cartwright )
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знаем, че когато движението на атмосферата
е локално нестабилно, то много често е хаотично. Думата „хаотично“ означава, че движенията които се зараждат в близост едно
до друго, се раздалечават експоненциално с
времето. Когато движението е хаотично, то
е непредвидимо и една малка пертурбация
не може да го приведе в стабилно движение,
което може да бъде предсказано. Една малка пертурбация обикновено го привежда от
един в друг вид хаотично движение което
е също толкова непредвидимо. Така че Фон
Ноймановата стратегия за контролиране на
времето пропадна. В края на краищата той
беше велик математик но посредствен метеоролог.

се оплакваше Управлението на въздушните войски. Аз чух всичко за хаоса от Мери
Картрайт седем години преди да чуя Фон
Нойман да говори за контролиране на времето, но не бях достатъчно съобразителен за
да направя връзката. Не ми беше хрумнало,
че случайното поведение на уравнението на
Ван дер Пол може да има нещо общо с метеорологията. Ако бях птица вместо жаба, вероятно щях да видя връзката и така щях да
спестя на Фон Нойман много неприятности.
Ако той знаеше за хаоса през 1950 г., щеше
вероятно дълбоко да се замисли по този въпрос и през 1954 г. щеше да има какво да
каже по него.

Едвард Лоренц откри през 1963 г., че решенията на уравненията на метеорологията са
често хаотични. Това стана шест години след
като Фон Нойман почина. Лоренц беше метеоролог и обикновено се приема за откривател на хаоса. Той откри явленията на хаоса
в метеорологичен контекст и им даде техните съвременни имена. Но в действителност
аз бях чул математичката Мери Картрайт,
която почина през 1998 г. на 97 години, да
описва същите явления в своя лекция, изнесена в Кеймбридж през 1943 г., двайсет години преди Лоренц да ги открие. Тя наричаше
явленията с различни имена, но това бяха
същите явления. Тя ги откри в решенията на
уравнението на Ван дер Пол, които описват
осцилациите на един нелинеен усилвател,
[2]. Уравнението на Ван дер Пол беше важно
през Втората световна война, защото нелинейните усилватели служеха за захранване
на предавателите в първите радарни системи. Понякога предавателите имаха случайно
и непредвидимо поведение и Управлението
на въздушните войски обвиняваше производителите, че произвеждат дефектни усилватели. Мери Картрайт беше натоварена да
се занимае с проблема. Тя показа, че производителите не бяха виновни. Тя показа, че е
виновно уравнението на Ван дер Пол. Решенията на уравнението на Ван дер Пол имат
точно такова хаотично поведение, от което

на живота си, защото той в действителност
беше жаба, а всички очакваха от него да лети
като птица. През 1954 г. се проведе Международен конгрес по математика в Амстердам.
Тези конгреси стават само веднъж на четири
години и е голяма чест да бъдеш поканен да
говориш на откриването. Организаторите
на конгреса в Амстердам поканиха Фон Нойман да произнесе програмната реч, очаквайки от него да направи нещо подобно на това,
което Хилберт беше направил през 1900 г. в
Париж. Точно както Хилберт беше съставил
един списък с нерешени задачи които щяха
да насочват хода на математиката през първата половина на двайсети век, Фон Нойман
беше призован да направи същото за втората
половина на столетието. Заглавието на речта
на Фон Нойман беше обявено в програмата
на конгреса. То беше „Нерешени задачи в
математиката: Лекция по покана на Организационния комитет.“ След края на конгреса,
бяха публикувани пълните материали с текста на всички лекции с изключение на тази.
В материалите има празна страница с името на Фон Нойман и заглавието на неговата
лекция. Под него е написано, „Не разполагаме
с ръкописа на тази лекция.“

Фон Нойман изпадна в затруднение в края

Какво

се беше случило? Аз знам какво се
случи, защото бях там сред публиката, в 3:30
ч. в четвъртък, на 2 септември 1954 г. в конhttp://nauka.bg
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цертната зала Concertgebouw. Залата беше
препълнена с математици, всичките очакващи да чуят една брилянтна лекция, достойна за такъв исторически момент. Лекцията
се превърна в едно огромно разочарование.
Фон Нойман вероятно се беше съгласил преди няколко години да изнесе лекция за нерешените задачи а после беше забравил за
това. Бидейки зает с много други неща, той
беше пренебрегнал подготовката на лекцията си. И така като се сети в последния момент, че трябва да пътува до Амстердам и да
каже нещо за математиката, той извади от
чекмеджето една стара лекция от 1930 г. и я
изтупа от прахта. Лекцията беше за пръстени от оператори, един предмет който беше
нов и модерен през 1930-те години. И нито
дума за нерешените задачи. Нищо за бъдещето. Нищо за компютрите, които както
знаехме бяха най-скъпото за сърцето на Фон
Нойман. Той можеше поне да каже нещо
ново и вълнуващо за компютрите. Публиката в концертната зала се изнерви. Някой каза
с достатъчно висок глас за да бъде чут из цялата зала, „Aufgewaermte suppe“ което на германски значеше „претоплена супа“. През 1954
г. голямото мнозинство слушатели знаеха
достатъчно германски, за да разберат шегата. Фон Нойман, силно притеснен, приключи набързо лекцията и напусна залата, без да
чака въпроси.

Слаб хаос
Ако фон Нойман беше знаел за хаоса, когато

говори в Амстердам, една от нерешените
задачи, които би могъл да обсъди, беше
слабият хаос. Задачата за слабия хаос е все
още нерешена петдесет години по-късно.
Целта е да се разбере защо хаотичните
движения често остават ограничени и не
предизвикват стихийни нестабилности.
Добър пример за слаб хаос е орбиталното
движение на планетите и спътниците в
слънчевата система. Едва неотдавна беше
открито, че тези движения са хаотични. Това
беше изненадващо откритие, преобръщащо
традиционната картина на слънчевата
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система като първостепенен пример за
подредено стабилно движение. Преди
двеста години математикът Лаплас мислеше,
че е доказал, че Слънчевата система е
стабилна. Сега се оказва, че Лаплас не е бил
прав. Точните числени интегрирания на
орбитите ясно показват, че съседните орбити
дивергират експоненциално. Изглежда че
хаосът е почти пълен в света на класическата
динамика.

Хаотично поведение никога досега не беше

допускано за слънчевата система, преди
да бъдат проведени точни и дългосрочни
интегрирания, защото хаосът е слаб. Слаб
хаос означава, че съседните траектории
дивергират експоненциално, но никога не
се отклоняват твърде далеч. Разходимостта
започва с експоненциален растеж, но после
остава ограничена. Поради това че хаосът на
планетарните движения е слаб, слънчевата
система е могла да преживее цели четири
милиарда години. Въпреки че движенията са
хаотични, планетите никога не се отклоняват
далеч от своите обичайни места и системата
като цяло не се разпада на отделните си
части. Въпреки преоблада- ването на хаоса,
Лапласовня възглед за слънчевата система
като перфектен часовников механизъм не е
далеч от истината.

Виждаме

същите прояви на слабия хаос
и в областта на метеорологията. Въпреки
че атмосферното време в Ню Джьрси е
болезнено хаотично, хаосът си има твърди
граници. Летата и зимите са непредвидимо
меки или сурови, но ние можем с увереност
да предскажем, че температурата няма да
се повиши до 45 градуса Целзий или да
спадне до минус 30, крайности, които често
са надминавани например в Индия или в
Минесота. Няма такъв закон за запазване във
физиката, който да забранява температурите
да се покачват в Ню Джьрси толкова колкото
в Индия или да спадат толкова колкото
в Минесота. Слабостта на хаоса е била
съществена за дългосрочното запазване на
живота на тази планета. Слабият хаос ни
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предоставя стимулиращо разнообразие на
атмосферното време, като същевременно
ни предпазва от прекалено мощни
флуктуации, които биха застрашили нашето
съществуване. Хаосът остава милостиво слаб
поради причини, които ние не разбираме.
Това е една друга нерешена задача за
младите жаби от публиката, която те могат
да си занесат у дома. Аз ви предизвиквам да
разберете причините, поради които хаосът,
наблюдаван в огромно разнообразие от
динамични системи, е обикновено слаб.

Предметът

на

често е слаб. Това остава задача за бъдещето.
Аз смятам, че слабият хаос няма да бъде
разбран по фундаментален начин, докато не
сме в състояние да докажем строги теореми
за него.

Струнни теоретици
Бих искал да кажа няколко думи за теорията

на струните. Само няколко думи, защото
зная много малко за теорията на струните.
Никога не си направих труда да изуча тази
материя или да работя самият аз по нея.
Но когато съм си у дома в Института за
съвременни изследвания в Принстън, аз
съм заобиколен от струнни теоретици и
понякога се заслушвам в техните разговори.
Дори понякога разбирам по малко от това
което те си говорят. Три неща са ясни.
Първо, това което те правят е първокласна
математика. Водещите чисти математици,
хора като Майкъл Атия и Изидор Сингър,
са щастливи от това. То откри цял един нов
дял от математиката, с нови идеи и нови
задачи. Най-забележителното е това, че то
даде на математиците нови методи, за да
решават старите задачи, които по-рано бяха
нерешими. Второ, струнните теоретици
смятат себе си по-скоро за физици отколкото
за математици. Те вярват, че тяхната теория
описва нещо реално във физичния свят. И
трето, засега няма нито едно доказателство,
че теорията има отношение към физиката.
Теорията на този етап не е проверима
експериментално. Теорията остава в един
свой собствен свят, откъснат от останалата
физика. Струнните теоретици правят
отчаяни опити да изведат заключения от
теорията които да могат да бъдат проверени
в реалния свят, но засега без успех.

хаоса се характеризира
с изобилие на количествени данни,
безкрайно разнообразие от прекрасни
картини и недоимък на строги теореми.
Строгите теореми са най-добрият начин да
се придаде на един предмет интелектуална
дълбочина и прецизност. Докато не сме
доказали строгите теореми, не сме разбрали
смисъла на нашите понятия. В областта
на хаоса аз зная само една строга теорема,
доказана от Тиен-Юин-Ли и Джим Йорк
през 1975 г. и публикувана в една кратка
статия със заглавие „Период три означава
хаос“, [4]. Статията на Ли-Иорк е един от
безсмъртните бисери в математическата
литература. Тяхната теорема се отнася до
нелинейното изображение на един интервал
върху самия себе си. Последователните
положения на една точка при повтарящите
се изображения могат да се разглеждат като
орбита на една класическа частица. Една
орбита има период N, ако точката се завръща
в своето първоначално положение след N
изображения. Една орбита се дефинира като
хаотична в този контекст, ако тя се отклонява
от всички периодични орбити. Теоремата
твърди, че ако съществува една единствена
орбита с период три, тогава съществуват и
хаотични орбити. Доказателството е просто
и кратко. По мое мнение, тази теорема
и нейното доказателство хвърлят повече
Моите колеги Ед Уитън и Хуан Малдасена и
светлина върху основите на природата на
други, които създадоха теорията на струните
хаоса, отколкото хиляда прекрасни картини.
са птици, които летят нависоко и съзират
Теоремата обяснява защо хаосът преобладава
величествените силуети на далечни вериги
в света. Тя не обяснява защо хаосът толкова
http://nauka.bg

63

ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА
от планини. Хилядите скромни работници
върху теорията на струните в университети
по целия свят са жаби, изследващи фините
подробности на математическите структури,
които птиците първи забелязаха на
хоризонта. Моите тревоги относно теорията
на струните са по-скоро социологически,
отколкото научни. Много престижно е да си
един от първите хиляда струнни теоретици,
откриващи нови връзки и прилагащи
за първи път нови методи. Не е толкова
престижно да си един от вторите хиляда
или един от десетте хиляди. Понастоящем
има около десет хиляди струнни теоретици
разпръснати по света. Това е опасна ситуация
за десетата хилядарка и може би дори
за втората хилядарка. Може неочаквано
да стане така, че да се промени модата и
струнната теория да остане демодирана.
Тогава може да се случи така, че девет хиляди
струнни теоретици да загубят работата си.
Те са били обучени в една тясна специалност
и може да се окажат неизползваеми в други
научни области.

Защо толкова много млади хора са
привлечени от теорията на струните?
Привличането е отчасти интелектуално.
Теорията на струните е смела и
математически елегантна. Но привличането
е също и социологическо. Струнната теория
е привлекателна, защото тя предлага
работа. А защо толкова много работни
места се предлагат в струнната теория?
Защото теорията на струните е евтина.
Ако вие сте ръководител на физическия
факултет в някое отдалечено място без
много пари, не можете да си позволите
да построите модерна лаборатория за
работа по експериментална физика, но
можете да си позволите да наемете няколко
струнни теоретици. Така вие осигурявате
няколко работни места по струнна теория
и вече имате модерен физически факултет.
Съблазните са големи за ръководителя на
физическия департамент да предложи
такива работни места, а за младите хора да ги
приемат. Това е опасна ситуация за младите
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хора а също и за бъдещето на науката. Не
искам да кажа, че трябва да отклоняваме
младите хора от струнната теория, ако за
тях това е привлекателно. Искам да кажа, че
би трябвало да им предлагаме алтернативи,
така че да не са тласкани към струнната
теория поради икономическа необходимост.

Накрая

ще дам моята собствена догадка за
бъдещето на струнната теория. Тя вероятно
е погрешна. Не си правя никакви илюзии,
че мога да предсказвам бъдещето. Казвам ви
своята догадка само за да ви предложа нещо,
върху което да помислите. Не смятам, че
струнната теория ще се окаже нито напълно
успешна, нито напълно ненужна. Под
напълно успешна разбирам пълна теория
на физиката, обясняваща всички детайли на
частиците и техните взаимодействия. Под
напълно ненужна разбирам тя да остане
една прекрасна част от чистата математика.
Моята догадка е, че струнната теория ще
завърши някъде по средата между пълния
успех и провалът. Предполагам, че тя ще
бъде подобна на теорията на групите на Ли,
която Софуз Ли създаде през деветнайсетото
столетие като математическа основа на
класическата физика. Докогато физиката
оставаше класическа, групите на Ли бяха
провал. Те бяха решение, което си търси
задачата. Но после, петдесет години по късно,
квантовата революция преобърна физиката и
алгебрите на Ли намериха своето подходящо
място. Те станаха ключа за разбиране на
централната роля на симетриите в квантовия
свят. Аз очаквам че след петдесет или сто
години във физиката ще се извърши нова
революция, която ще въведе нови понятия,
за които ние сега нямаме никаква идея и
новите понятия ще придадат на струнната
теория нов смисъл. Тогава, струнната теория
неочаквано ще намери истинското си място
във вселената, произвеждайки проверими
твърдения за реалния свят. Предупреждавам
ви, че тази догадка за бъдещето вероятно
е погрешна. Тя има предимството да бъде
фалшифицируема, което според Карл
Попър е критерий за научно твърдение.

ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА
Тя може да бъде опровергана още утре от
някое откритие, дошло от Големия адронен
колайдър във Женева.

Преди

повече от трийсет години певицата
Моник Морели направи запис на песни по
текстове на Пиер МакОрлан. Една от песните
е La ville morte, мъртвият град, с натрапчива
мелодия, пригодена за дълбокия контраалт
Отново Манин
на Морели, и един акордеон, контрастиращ
За да приключа тази лекция, аз се връщам с гласа както и словесни картини, с
отново на Юрий Манин и неговата книга изключителна наситеност. Написани на
Математиката като метафора. Книгата е лист, думите не са нищо особено:
главно за математиката. Може би ще се
окаже изненада за западния читател, че “En pénétrant dans la ville morte,
той пише със същото красноречие и на Je tenais Margot par la main...
други теми като колективното подсъзнание, Nous marchions de la nécropole,
произхода на човешкия език, психологията Les pieds brises et sans parole,
на аутизма и ролята на мошеника в Devant ces portes sans cajole,
митологията на много от съществуващите Devant ces trous indéfinis,
култури. За неговите сънародници в Русия, Devant ces portes sans parole
такива многостранни интереси и ерудиция Et ces poubelles pleines de cris“.
няма да са изненада. Руските интелектуалци
пазят гордата традиция на старата руска
интелигенция, където учените, поетите,
художниците и музикантите принадлежат “Когато навлизахме в мъртвия град,
към едно единствено общество. Те са такива Аз държах Марго за ръка...
и сега, каквито ги виждаме в пиесите на Ние вървяхме откъм гробището с нашите
Чехов, група идеалисти, свързани помежду наранени крака,
си чрез своето отчуждение към суеверното без нито дума, минавахме край тези врати без
общество и своенравното правителство. В ключалки,
Русия математиците и композиторите и тези бегло съзряни дупки,
филмовите продуценти разговарят помежду тези врати без нито дума,
си, разхождат се заедно по снега през тези кофи за боклук,
зимните нощи, седят заедно на бутилка вино изпълнени с викове”.
и обменят помежду си своите мисли.
Не мога да слушам тази песен без да
Манин е птица, чийто поглед се простира изпитвам несъразмерно силни чувства.
далеч извън територията на математиката, Често се питам защо простите думи на
в по-широкия обхват на човешката култура. песента като че ли резонират с някакво
Едно от неговите хобита е теорията на дълбоко ниво на несъзнателна памет, като
архитиповете, изобретена от швейцарския че ли душите на покойниците говорят чрез
психолог Карл Юнг. Архитипът според музиката на Морели. И сега неочаквано в
Юнг е умствено изображение, вкоренено книгата на Манин аз намирам отговор на
в колективното подсъзнание, което ние моя въпрос. В неговата глава, „Архетипът на
всички споделяме. Силните чувства, които празния град”, Манин описва как архетипът
архитиповете носят със себе си, са остатъци на мъртвия град се появява отново и отново в
от изгубени спомени за колективна радост и творенията на архитектурата, литературата,
страдание. Манин казва, че не е задължително изкуството и филмите, от древните времена
да приемаме теорията на Юнг за вярна, за да до съвремието, още откогато човешките
същества започнали да се концентрират
я смятаме за вдъхновяваща.
в градове, и откакто човешките същества
http://nauka.bg
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започнали да се обединяват в армии за да
ги опустошават и разрушават. Личността
която ни говори в песента на МакОрлан е
един стар войник който много отдавна е
участвал в една окупационна армия. След
като е преминал със своята жена през прахта
и пепелта на мъртвия град, той чува отново:
“Chansons de charme d ‘un clairon
Qui fleurissait une heure lointaine
Dans un reve de garnison “.
„Магическите призиви на едно властване, които
се съживяват за един час в мечтите на един стар
войник”.
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Литература:
66

http://nauka.bg

АСТРОНОМИЯ
Нова в близост до центъра на
галактиката М31 Андромеда
Автор: Гл. ас д-р Евгени Овчаров, Катедра Астрономия
“Св. Климент Охридски” - :// .
/
/ 5.
http

Б

nao rozhen org observations fr

ългарската група за търсене на нови
в близки галактики откри поредната си и втора за тази година нова в
галактиката М31 Андромеда, с телескопите на НАО Рожен. Откритието е
направено по три, комбинирани в едно, Rизображения на централната област на галактиката. Кадрите са получени с 2м телес-

към

СУ

htm

коп на НАО Рожен в последните минути на
нощта на 29/30-ти май. Непосредствено след
наблюденията са получени прецизни данни
за местоположението и за блясъка на новата, които са публикувани в международните
web-страници за нови в близки галактики.
Откриването и получаването на първона-

Фиг. 1. Част от изображенията, получени във филтър R на 30/31-ви януари (ляво) и на 29/30-ти
май (дясно) с 2м телескоп на НАО Рожен. Местоположението на новата е отбелязано.
http://nauka.bg
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чални данни за блясъка и координатите на
новата са едва първите стъпки от изследването на тези явления. Бързото публикуване
на данните за новооткритите нови е от изключителна важност за проследяването на
явлението и от други обсерватории по света.
Само така е възможно да се получат повече
фотометрични, а и спектрални данни, и да
се определи типа на наблюдавания обект.

Повече подробности за изследването на новите от българския екип могат да се намерят в Публикациите на
групата и на web-страниците, в които се събират всички международни данни за новите:(M31 (Apparent)
Novae Page, Extragalactic Novae Page
и Astronomer‘s Telegram).

Новата от 29/30 май е 16-тата в М31, открита от българската група за търсене на нови в http://www.cbat.eps.harvard.edu/CBAT_M31.html
http://www.rochesterastronomy.org/novae.html
близки галактики от края на 2004 г до днес.
http://www.astronomerstelegram.org/?read=3128

Новите са явления, изглеждащи за наблюдателя като появяване на нова звезда на небето, от което идва и името им. Пораждат
се в тесни двойни системи, състоящи се от
хладна звезда от късен спектрален клас и
горещо бяло джудже. Избухването се дължи на запалване на термоядрени реакции в
основата на акреционния диск, формиран
при акрецията на газ от звездата-компаньон.
Блясъкът на системата се повишава до милион пъти и спада до предишното си състояние за месеци. Изследването на промяната
на звездната величина с времето (кривата на
блясъка) на новите е важно, както за разбиране на физичните условия и процеси, водещи до подобни процеси, така и до калибрирането на тези обекти като индикатори на
разстояния във Вселената.
http://saturn.phys.uni-sofia.bg/index.html
Фиг. 2. Цветно изображение на галактиката
М31, комбинирано от кадри в BVR филтри,
получени с 50/70 см Шмит телескопа на НАО
Рожен. Със зелени кръгчета са обозначени
местоположенията на 14 нови, открити до
края на 2009 г. от българската група. С червени
кръгчета са обозначени местоположенията на
последните две нови, открити през 2011 г.
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Пълно лунно затъмнение на 15ти срещу 16-ти юни 2011 година
http://nao-rozhen.org/news/fr23.htm

Звездна карта на района на затъмнението по време на максималната фаза в 23:12:37 ч, на 15 юни.

В

на 15 юни;
- Максимална фаза: 23:12:37 ч. на 15 юни;
- Край на пълното затъмнение: 00:02:42 ч. на
16 юни;
- Последен контакт със сянката: 01:02:15 ч.
на 16 юни;
- Първи контакт с полусянката на Земята:
- Последен контакт с полусянката: 02:00:45
20:24:34 ч. на 15 юни;
ч. на 16 юни.
- Първи контакт със сянката на Земята:
21:22:56 ч. на 15 юни;
Моментите са в официално време.
- Начало на пълното затъмнение: 22:22:30 ч.
нощта на 15 срещу 16 юни, при добри метеорологични условия от
нашата страна ще може да се наблюдава пълно лунно затъмнение, с
характерни моменти както следва:

http://nauka.bg

69

АСТРОНОМИЯ
Цялото затъмнение ще се вижда от източната
половина на Африка, Близкият изток, Централна Азия и Западна Австралия. Началото на затъмнението ще се вижда от Европа,
Африка, Азия (без крайните североизточни
части), Австралия, Океания, Антарктида,
южните части на Атлантическия океан, Индийския океан, част от Тихия океан.

тръби или телескопи с неголеми увеличения, при които целият лунен диск се побира
в зрителното поле на прибора. Небесният
спектакъл ще се развива в съзвездие Змиеносец, практически на фона на Млечният път
- недалеч от най-ярката му част в съзвездие
Стрелец. На около 6о източно от затъмнената Луна, с обикновен бинокъл ще могат да
се наблюдават някои по-ярки мъглявини и
звездни купове: дифузните мъглявини М8 Лагуна, М20 - Трифида, звездният облак М24
и др. (вижте картата горе).

Желаещите да наблюдават затъмнението от
началото на частичните фази трябва да са
готови в 21:22:56 ч., когато земната сянка видимо и бавно ще започне да настъпва отляво - надясно по лунния диск. Явлението ще Още за това явление от NASA
се наблюдава ниско над югоизточния хори- h t t p : / / e c l i p s e . g s f c . n a s a . g o v / O H / O H 2 0 1 1 .
зонт. Ще бъде достъпно с невъоръжено око, html#LE2011Jun15T
но могат да се ползват бинокли, зрителни
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Совалката „Атлантис“ - изведена на стартовата площадка,
„Индевър“ кацна успешно
http://www.cosmos.1.bg
Автор: Светослав Александров

Н

а 1 юни 2011, се случиха две исторически събития. Първото е, че
совалката „Атлантис“ бе изведена на стартовата площадка 39А.
Това е последното извеждане на космическа
совалка на стартовата площадка. На 8-ми
юли „Атлантис“ ще се отправи в космоса и
това ще бъде последният полет на совалка,
след което програмата „Космическа совал-

ка“ приключва окончателно.
Второто събитие бе успешното завръщане
на совалката „Индевър“. Това бе предпоследната мисия на совалка и последен полет
за „Индевър“. „Индевър“ приключи строежа на „Международната космическа станция“ с доставянето на амбициозния научен
инструмент Алфа Магнитен Спектрометър,
който струва близо $2 милиарда.

Совалката “Атлантис” на стартовата площадка 39А23:12:37 ч, на 15 юни.
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Совалката “Индевър” се прибира на Земята за последно. Photo credit : NASA/Bill

След приключването на програмата „Космическа совалка“ НАСА ще продължи да работи по космически кораб „Орион“, който вече
ще носи ново име - „Мултифункционален
пилотиран кораб“. Счита се, че с този кораб
астронавти ще полетят до различни небесни
тела в Слънчевата система, като близкоземен
астероид и Марс.
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Заедно с това продължава и разработката на
комерсиални космически кораби. Именно
тези космически кораби ще поемат товарните и пилотираните полети до ниска околоземна орбита, в частност до „Международната космическа станция“.
Източник: НАСА
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Април 1983 - май 2011 - космическите разходки на програмата

„Космическа совалка“!
http://www.cosmos.1.bg
Автор: Светослав Александров

П

оследната космическа разходка за
астронавти от програмата „Космическа совалка“ бе осъществена
на 27 май 2011 г. От април 1983-та
до май 2011-та са проведени общо 162 полета
в открития космос на астронавти на совалки.
Представям ви снимки най-вълнуващите совалкови разходки!
Всички тези космически разходки, които
ви представям тук, са извършени в близкия
космос - в околоземната орбита. От 1972-ра

година насам (когато е последната лунна
мисия на „Аполо 17“) няма лунни разходки,
няма разходки и в далечния космос отвъд
околоземна орбита. Совалката може да лети
само в околоземна орбита.
1. Началото - април 1983 година - първа
космическа разходка за астронавти на космическата совалка!
Доналд Петерсон и Стори Мъсгрейв са
първите астронавти на космическа совалка,
които стъпват в открития космос! Photo
credit : NASA
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2. Първата свободна космическа разходка без
прикрепящо въже - февруари 1984 година!

Астронавтът на НАСА Брус МакКендълс прави първата в историята на човечеството
“свободна” разходка в космическото пространство, без прикрепяща връв. Photo credit: NASA
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3. Първата космическа разходка от женаамериканец в космоса - Катрин Съливан октомври 1984 година

Катрин Съливан е първата жена-американец, излязла на космическа
разходка. Photo credit : NASA
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4. Първата космическа разходка от трима
души - май 1992 година

Това е първата и до този момент единствена космическа разходка, провеждана от повече от
двама души. Всички останали космически разходки в историята на човечеството са били
провеждани или само от един, или само от двама души. На снимката- тримата астронавти
поправят спътника “Интелсат 4”. Photo credit : NASA
76
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5. Поправката на “Хъбъл” - декември 1993
година!

Това е може би един от най-големите успехи в историята на космическата совалка, а в
научен смисъл - вероятно най-големият успех. Астронавтите успяват да коригират
сферичната аберация на главното огледало на телескопа “Хъбъл” и благодарение на техните
героични усилия ние разполагаме със страхотни снимки от космическия телескоп. Photo
credit : NASA
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6. Космическа разходка от астронавти на
совалка, посветена на обслужването на
орбитална станция “Мир” - март 1996 година

Линда Годуин и Майкъл Клифорд са първите американски астронавти, които извършват
космическа разходка около скачената станция “Мир” и космическата совалка “Атлантис”.
Руско-американската програма “Совалка-Мир” е един от най-блестящите примери за
международно сътрудничество, заедно с програмите “Аполо-Союз” и “Международна
космическа станция”. Photo credit : NASA
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7. Астронавти започват да строят
“Международната космическа станция” декември 1998 година!

На снимката - астронавтът Джери Рос по време на една от трите космически разходки от
мисията на “Индевър” през декември 1998 година. Астронавтите скачват модулите “Заря”
и “Юнити” по време на космическите си разходки и така започва началото на строежа на
“Международната космическа станция”. Photo credit : NASA
http://nauka.bg
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8. Поправка на повреден слънчев панел на
“Международната космическа станция” ноември 2007 година

Строежът на “Международната космическа станция” не винаги е протичал гладко и
безпроблемно. На снимката - астронавтът Скот Паразински поправя повреден слънчев панел
на “Международната космическа станция”. Първоначално панелът “П6” бе прикачен за друго
място, но с напредването на конструкцията трябваше да бъде сгънат, разкачен, монтиран
на ново място и разгънат отново. Ууупс.. оказа се, че панелът е разкъсан. Астронавтът
Скот Паразински извърши сложна космическа разходка, която обаче благополучно завърши с
поправката на слънчевия панел. Photo credit : NASA
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9. “Международната космическа станция” става
... международна - 2008 година!

През 2008 година се случва важно събитие - на “Международната космическа станция” найсетне са инсталирани модулите “Колумб” на Европейската космическа агенция и “Кибо” на
Япония. Така “Международната космическа станция” наистина става международна, а не
просто Руско-американска. Photo credit : NASA
http://nauka.bg
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10. Последни поправки по телескопа “Хъбъл”
- юли 2009 година.

На снимката - астронавти Томас Маршбърн и Крис Касиди. През 2009
година е последната мисия на космическа совалка до телескопа “Хъбъл”.
Photo credit : NASA
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11. Последна космическа разходка за програма
“Космическа совалка” и край на строежа на
“Международната космическа станция”- май
2011 година

На снимката - Грег Чемитъф, който заедно с Майк Финк извърши последната
космическа разходка за програмата “Космическа совалка”. Photo credit : NASA

http://nauka.bg
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Влечугите в България
Автор: Марко Иванов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440

Леопардовият смок /Zamenis situla/ е вид змия от семейство
Смокообразни /Colubridae/, разпространен в Южна и Югоизточна Европа.

86

http://nauka.bg

подвида Zamenis situla leopardina
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Съществуват две форми, петниста и ивичеста, които в някои класификации
са разглеждани като отделни подвидове (Z. s. leopardina и Z. s. situla).
Името на вида се дължи на оцветяването на петнистата форма, която е и
по-често срещана в България.
Тялото на леопардовия смок достига на дължина до 110 cm. При пъстрата
форма светлокафявият гръб е осеян с големи, овални по форма червенокафяви
или яркочервени петна, очертани с черна ивица. Черни петна има и странично
на тялото. Коремът е бял, с множество шахматно разположени черни петна.
Тези петна понякога образуват надлъжна ивица.

подвида Zamenis situla situla
http://nauka.bg
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Леопардовият смок е разпространен в Южна Италия, Сицилия, южната
част и западното крайбрежие на Балканския полуостров, южната част на
Крим, западното крайбрежие на Мала Азия и островите в Егейско море. В
България се среща по долината на Струма до Кресненския пролом на север и
в района на Созопол. До началото на 20 век е съществувало и находище край
Асеновград.
Леопардовият смок обитава обрасли с треви и храсти сухи и топли скалисти
местности.
През лятото е активен главно през нощта, а през деня се укрива под камъни
или храсти.
Храни се главно с дребни гризачи и насекомоядни, по-рядко с гущери, малки на
птици и други.
Снася 2-4 обли яйца. Тази змия е безобидна за хората, въпреки че при улавяне
обикновено хапе.
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Ето, че дойде времето и на най- романтичната българска змия: Черновратата
стрелушка!
Казвам най-романтичната, защото до скоро се смяташе, че този вид не
се среща у нас, но последните проучвания показаха, че се среща на няколко
места в страната, като формира малки популации. Освен това води много
скрит начин на живот и е труден за наблюдение в природата.
Всичко това води до еднаполемика: имали я или не?!

Черновратата стрелушка /Coluber rubriceps/ е вид

змия, срещаща се в Източното Средиземноморие, както и в България. Дос-

Черновратата стрелушка /Coluber rubriceps/
Черновратата стрелушката е разпространена в северозападните и южните
части на Мала Азия и по източното крайбрежие на Средиземно море до
Йордания. В Европа е известен от няколко находища около Истанбул, които
вероятно са унищожени от разрастването на града. През 1979 година
видът е установен и в България, като става най-скоро откритото влечуго
в страната. Умишлено пропускам местонахождението на българските
популации с цел запазването на местообитанията от умишлени посещения,
притеснение на животните и евентуални посегателства!!!

http://nauka.bg
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Черновратата стрелушката предпочита скалисти местности с редки
храсти.
Активна е през деня, като добре се катери по дървета и храсти. Основната
й храна са гущерите.
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Разлики между Малък стрелец /C. najadum/и Черноврата стрелушка
/C. rubriceps/:

http://nauka.bg
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Ухапване от отровна змия
В няколко поредни броя проследихме всички змии в България.

В

ремето се затопли и тези Влечуги
започнаха да излизат от зимното
си латергично състояние.
Хубавото време, от друга страна,
ни подтиква и нас към разходки
сред природата, което прави срещата ни със
тези създания почти неизбежна! Не знам от
не знание, от суеверие или просто от глупост, тези срещи са фатални за змиите, в повечето случаи.
Хората водят небивала война с тези наши
„съседи“.
Змиите като всеки хищник си има своята
роля - отстраняват не годните индивиди, заплашващи съществуването на популацията.
За целта са си изработели доста специализирани методи на ловуване. Лошото в цялата
история е, че хората са много „кекави“ и понякога загазваме.

анатомия и морфология на
змийското ухапване

гарските влечуги и по специално българскиКакто знаем „на страха, очите са големи“! те змии. От тях реално опасни за човека си
Точно поради тава физиологично и психо- остават 5 - 6 вида: пепелянка; усойница; ослогично явление са се „родили“ доста мито- тромуцунеста усойница; аспида; вдлъбнатове за пострадали от змии хора. Все още би- чел смок и котешка змия. Опасноста при тях
туват вярвания за „смок сучещ млякото на идва от отровата им, но равитите комуникадомашните животни“; „змии мятащи камъ- ции и медикаменти предотвратяват смъртни с опашките си, по хора“; „пепелянка, ко- ните случаи!
ято си няма друга работа, а само търси хора
които да нахапе“; „змии - удушвачи“ и т.н. Змийските отрови са група биологично-активни съединения уникални по химичен
и т.н.
Да, няма спор, тези неща са факт, но не и в състав и физиологично действие. Основните
България (Европа или където и да е - изкл. им токсични свойства се определят от неенправят тропичните области, където някои зимни полипептиди. Напред с тах се съдърот споменатите неща се случват - питоните жат и мощни ензимни системи. В състава
и анакондите все пак съществуват!, но това е им влизат албумини, глобулини, пептони,
тема на друга дискусия която не ни засяга в неорганични соли и различни ензими (естероза, аксидоректуза, хиалиронидаза, протемомента.)
В настоящия материал ще говорим за бъл- олиптични ензими).
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Отровата се отделя от специални жлези,
представляващи видоизменени слюнчени
жлези. Отделената от жлезите отрова се стича по каналите в зъба, което се отваря на повърхността му.

Посредством двата кухи зъба, разположени
най-често в предната част на устната кухина
(изкл. прави вдлъбнаточелия смок, неговите
отровни зъби са разположени в задния край
на устата), змията вкарва отровата в тялото
на жертвата. Отровата попада в лимфните
съдове, които се вливат във вените. От там
отровата достига до сърцето, от където чрез
кръвта се разнася до всички части на тялото.
Отровата поразява главно кръвоносната и
нервната система.
Има два типа змийската отрова: хемотоксична и невротоксична.
Хемотоксичната отрова нарушава кръвосъсирването, като разгражда фибриногена
(белтък, който при нараняване се превръща
в нишковиден фибрин и образува мрежа, в
която се улавят кръвните клетки и образуват съсирек) и увеличават проницаемостта
на кръвоносните и лимфните съдове, което води до отоци и вътрешни кръвоизливи.
Хемотоксична е отровата на пепелянката и
усойницата, степната усойница.

фрагмент от черепа на Вдлъбнаточел
смок - виждат се отровни зъби в края на
челюстта
разстройва предаването на нервни импулси,
синапсите, което довежда до пълна нервна
парализа. Невротоксична е отровата на аспидата.

Основната функция на отровата е да ускорява преработката на храната, благодарение
на ензимното си действие. Животни убити
от змийска отрова биват разградени само
за няколко дни, докато такива, в които не е
попаднала змийска отрова биват усвоени поНевротиксичната
отрова
предизвиква трудно и бавно (необходими са няколко седнервни парализи. Невротоксинът блоки- мици). Отровата се използва и като защитно
ра ензима ацетилхолинестераза, който раз- средство, но тази й функция се обособява
гражда нервният акцептор ацетилхолин до вторично в процеса на еволюцията. Tъй като
холин и оцетна киселина. Натрупването на отровата е изградена на белтъчна основа и
неразграден ацетилхолин (ацетилхонемия) не може да се образува в големи количества,
http://nauka.bg
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в повечето случай змиите предпочитат да не
нападат хора, а да пестят отровата си.
Голяма част от змиите не са агресивни. Найраздразнителни и опасни са змиите през
размножителния период, в най-топлите
часове на деня, когато змиите са найактивни също така много неспокойни са
змиите, преди да сменят кожата си. В такива
моменти могат да бъдат много нападателни.
Змиите нападат само и единствено когато
се почувстват „поставени на тясно“ и не
намерят път за отстъпление; при опити
да бъдат хванати; бъдат изненадващо
изплашени; застрашено е люпилото или
плячката (?последните две са под въпрос, но
се споменават тук - там).
При среща със змия, най-добре е да се
оттеглим, без да дразним или провокираме
животното.
Някой от змиите са особено раздразнителни
и хапливи. У нас такива са смокът-мишкар,
медянката, големият стрелец, пъстрият смок.
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Всички те не са отровни, но при опасност се
бранят смело.
За да се избегнат инциденти добре е да
разпознаваме змиите, да знаем тяхното
местположение и да ги избягваме. Това важи
както за отровните, така и за неотровните
видове.
В случай, че ни ухапе отровна змия найдобре е да се потърси лекарска помощ.
Степента на отравянето зависи от възрастта,
пола и активността на змията, а също така
сезона и количеството на вкарана в тялото
отрова. Отровните змии отделят между 3 и
1500 mg отрова. Силата на отровата варира
според състоянието на змията и околната
среда. Когато сменя кожата си, ефикасността
на отровата намалява с над 10 пъти. Послаба е силата на отровата и когато змията
е гладна (липсват достатъчно белтъци
за синтезирането на отровата) или ако
температурата е ниска.
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Докато чакаме лекарска помощ можем да притегнем крайника над ухапаното място. Не е много
правилно да изсмукваме отровата, защото по
този начин можем да разширим раната и да
влошим състоянието на пациента или в случай,
че човекът, който изсмуква отровата има рана
в устната кухина, отровата може да попадне и
в неговото тяло. Добре е да промием раната с
риванолов разтвор и да направим превръзка
напръскана със спирт.
Най-важното, което трябва да се запомни е,
че една змия не би нападнала ако не я раздразним. Затова при среща с тези прекрасни
създания просто трябва да ги подминем. За
всеки случай при разходка сред природата
добре е да носим подходящи обувки и чорапи, а също така и да внимаваме къде стъпваме.

Вместо епилог:
Все пак змийската отрова може и да е полезна! Тя се
използва в медицината за приготвяне на лекарствени
препарати. Змийската отрова има антипилептичен
и болкоуспокояващ ефект. От змийската отрова
се изработват лекарства например за лекуване на
хемофилия (болест, при която кръвта силно се
съсирва). Използва се и при лекуване на неврологий,
радикулити и ишиаси.

Повече информация можете да
получите от нашият форум:
• Ухапване от отровна змия
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4304
• Влечугите в България, непознати и чудни
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440

http://nauka.bg
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Птиците в България
Нова рубрика, в която ще ви запознаем с птиците, които обитават нашите земи.

Скален орел -

Aquila chrysaetos ( ДТ 75-88 см).
Величествено се рее и ланира, често с чосове. Среща се в планински
райони. Гнезди на скали и по дърветата. Храни се с птици и средни по
размер бозайници.
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Морски орел -

Haliaeetus albicilla (ДТ 69 - 91 см).
Обитава гористи райони в близост до реки, езира или морски бряг.
Храни се с риба, болни птици, грицази. Яде и мърша. Гнезди на високи
дървета. Често пъти стои с часове на издаден клон на високо дърво.
Вече много рядка в България. Зиме идват от север предимно млади
птици.

http://nauka.bg
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Орел змияр -

Circaetus gallicus (ДТ 63 - 69 см).
Храни се с влечуги, главно змии, въпреки, че не е сигурно дали има
имунна защита срещу змийската отрова. Среща се в гористи райони.
Рее се и “увисва” във въздуха за кратко време. Гнезди само на дърветата.
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Малък орел

-

Hieraaetus pennatus (ДТ 46 - 53 см).
Обитава хълмисти, обрасли с гори местности. Гнезди на дървета, рядко
по скални корнизи. Лети ловко и между горските дървета, преследвайки
птици. Храни се и с дребни бозайници и влечуги.

http://nauka.bg
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Белоопашат мишелов -

Buteo rufinus (ДТ 51 - 66 см).
Обитава открити планински и полупланински скалисти терени. Често
пъти стои с часове на някое издигнато място. Гнездата си прави на
скални корнизи и площадки. Храни се с гризачи и едри насекоми.
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ЗЕМЯ
Извънземен свят над Чили

Н

а 4-ти юни 2011 г. светът видя поредното природно явление с библейски
характеристики, този път в Чили.
На около 50 години големият вулкан Пуйеу
изригва и предлага на хората да се замислят за мощта на иначе малката ни планета.
И за красотата й, защото гледката е наистина величествена и красива. Сред плътните
черни облаци с титанични размери трещят
мълнии, чието ехо се разнася в огромните
райони на Андите. Пепелта покрива всичко, а огромни количества от нея се смесват с
водите на големи територии и заплашват да
затлачат коритата и да предизвикат големи
наводнения. Изригването е станало на 800
км. южно от Сантяго, на 2240 м. от чилийската страна на Андите и е било предшествано
от няколко средни земетръса. Евакуирани са
около 4000 души. Град Сан Карлос де Барилоке е целият под десетсантиметрова вулканична пепел.
Изригването напълно парализира транспортната система на Чили и отчасти на
Аржентина. Пътищата са покрити с дебел
слой пепел, стотици автомобили са хвана-

ти в капан. Наложило се е много от наличните в страната булдозери и ... снегорини,
да бъдат впрегнати в национална акция по
разчистването на пътищата. Затворени са
учрежденията, на хората е наредено да останат по домовете си, от чиито покриви свалят
големи количества прах и пепел, отменени
са всички непланови операции, затворени
са училищата. Всички полети от две от аржентинските летища са отменени. Поначало
пепелта от вулканите е сериозна заплаха за
самолетите, но в Чили тя направо ги направи негодни за летене. Отменени са общо 100
полета в Аржентина и 35 в Чили. Следващо
http://nauka.bg
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то изригване се очаква след около 50-60 години. Дано фотографията тогава да е на още повисоко ниво.
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Национален
Военноисторически
Музей
http://www.militarymuseum.bg/

Н

ационалният военноисторически
музей е създаден със Заповед №
391 от 4 юли 1916 г. на главнокомандващия Действащата армия
генерал Н. Жеков. Първата му експозиция е
открита на 12 май 1937 г. в сградата на ул.
Московска № 15. Днес НВИМ е модерен европейски музей с три филиала: Военноморския музей и Парк музеят на бойната дружба 1444 г. във Варна и Музеят на авиацията в
Крумово.
За своето почти вековно съществуване музеят приютява повече от 1 милион експонати
- свидетелства на българската и европейска
военна история. Това е единственият музей в
България, който предлага на публиката три
експозиции: външна – на бойна техника, постоянна експозиция и колекции.
Във външната експозиция са изложени повече от 230 образци на артилерийско въоръ-

жение, авиационна и корабна техника. Тук
могат да се видят единствените запазени ракетни комплекси СКЪД, ФРОГ и СС-23.
Постоянната експозиция, открита през май
2005 г., е увлекателен разказ за историята на
българската войска, нейните победи, слава и
героизъм от 681 г. до наши дни. Разгърната е
на площ от 2400 кв.м. В първите зали може да
се види обликът на българската войска през
Средновековието. Следват националноосвободителните борби, Руско-турската война от
1877 – 1878 г., Балканските войни (1912-1913
г.), където блестящите победи на Българската армия намират признание и в световната
военна история. Пресъздадено е участието
на въоръжените сили в Първата и Втората
световни войни и във военни мисии от найново време. Темите са представени с повече
от 28 000 експонати от фонда на музея. Експозицията привлича посетителя с интересни

http://nauka.bg
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Зала за Втората Световна Война
възстановки, звукови ефекти и необикновеното съчетание между експонати и картини
на именити художници – Владимир Димитров – Майстора, Ярослав Вешин, Димитър
Гюдженов, Антон Митов, Боян Денев и др.
Колекционните зали на музея са насочени към публиката със специфични интереси. Първата зала представя хладно и
огнестрелно оръжие. Специално място е отделено на оръжията от царските колекции,
подарени на НВИМ от българските владетели – княз Александър I, цар Фердинанд I и
цар Борис III. Могат да се видят 540 експоната, които представят 135 системи огнестрелно оръжие и 20 модела хладно оръжие.
Колекциите с отличия са показани в
две зали. В първата са изложени 960 ордени,
медали и знаци, проследяващи развитието
на българската наградна система.
В другата зала за първи път се показват отличията на Тодор Живков, държавен
глава на България (1954 – 1989 г.), наред с отличията на княз Александър I и цар Борис

III, като своеобразен диалог между поколенията.
В залата с униформи могат да се видят 600
образци, които проследяват развитието на
българската военна униформа по периоди и
родове войски.
Музеят разполага с конферентна зала с капацитет 60 души и мултифункционална зала
за 300 души. Библиотеката осигурява достъп
до специализирана литература – повече от
13 000 тома. В стремежа си да превърне в желано място за нашите деца НВИМ предлага
образователни програми с 14 модула.
Адрес: България, 1505, гр. София, ул.“Черковна“ № 92,
тел.: + 359 2/946 1805; факс: + 359 2/946 1806
e-mail: m.museum@bol.bg

Сайт:

Национален военноисторически музей
http://www.militarymuseum.bg
Военноморски музей http://www.museummaritime-bg.
com/
Парк-музей “Владислав Варненчик”
http://www.varnenchikmuseum.com/
Музей на авиацията – Крумово http://www.airmuseum-bg.com
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К акво представлява

археологията на бойните полета ?
Неделин Бояджиев

А

рхеологията на бойните полета (на
руски – военная археология, археология ратных полей) е поддисциплина на археологията. Създадена
е през XIX век в Англия и САЩ. Първите
изследвани чрез археологически разкопки
бойни полета са тези при Нейзби – 1646 г. и
Марстън Мур – 1644 г. (в Англия) и при Литъл Биг Хорн – 1876 г. в Монтана (САЩ), където археолозите са успели да уточнят хода
на сраженията. Този вид археология изследва даден археологически хоризонт, в който
са били проведени военни действия. Това
може да включва както бойни полета, където позициите на армииите, родовете войски,
въоръжението на войниците и хода на сражението са известни от текстови документи,
така - и бойни полета, за които няма исторически данни какви сражения са се провели
там. Археолозите, които развиват този вид
археология, са: Едуард Фицджералд, Томас
Карлайл, Питър Нюман, Пол Робъртс, Ричард Фокс, Дъглас Скот, Тим Съдърланд и
др. През 1996 г. чрез интердисциплинарен
подход е изследвано бойното поле при Таутън – 1461 г., където се е провело едно от
сраженията по време на Войната между двете рози – бялата и червената (символи на
родовете Йорк и Ланкастър). Това е първото
цялостно изследване на сражение от епохата
на средновековието.

и от военната наука. Военната археология е
едно от трите направления на военно-историческите изследвания: военната история,
която изследва историческите (писмени и
устни) извори; военната археология, която изследва веществените източници (защитно и нападателно въоръжение, военна
техника,фортификационни
съоръжения,
предмети от военния бит и др. под.) ; и накрая
- експерименталната археология, близка до
военно-историческите реконструкции.

Тази научна дисциплина се различава от во-

енната история по това, че не се занимава с
причините и повода за конфликта, а изследва бойно поле и с веществените доказателства за наличието на сражение или по-малък
въоръжен конфликт и неговия ход.

Археологията

на бойните полета включва
изучаването на военното дело, защитното
и нападателното въоръжение и военните

Военната археология е част от военно-исто-

рическата наука. Къде обаче е нейното място? Военната история е неразделна част от
общата исто¬рия, а от друга страна е част
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дуалното въоръжение на воините; ходът на
сражението; броят на жертвите, паднали в
боя, или – различните видове наранявания
по скелетите.

технологии от праисторията, древността,
средновековието и съвремието. Тя разглежда също така и събития като граждански
вълнения, включително - публични демонстрации и бунтове. Тази наука съчетава подходи и методи на археологията с историята на военните и граждански конфликти.
Конфликтите през ХХ век са предимно войни на основата на етническа и национална
идентичност, а гражданите и тяхната среда
на обитание (жилищни сгради, селища) са
неразделна част от тях. Тук влиза и т. нар.
„тотална война” - ангажиране на цялото население и на цялата икономика в сферата на
военното дело (преминаването на икономиката на „военни релси”). В археологията на
съвременните конфликти се взима предвид
политическото и военното влияние на конфликта.

Изследването

на археологическия материал, намерен при разкопки, проведени на
бойното поле, биха могли да допълнят или
да опровергаят версията, записана в учебник по история, научна монография, свидетелски разказ, песен или стихотворение, които може да представят ограничена гледна
точка, да са изпълнени с предразсъдъци или
да са фрагментарни. Нека не забравяме, че
историята се пише от победителите! Военната археология идва на помощ, когато трябва да се локализира бойното поле или да се
уточнят размерът на бойното поле; родовете войски, участвали в сражението; индиви-
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Както при всички други археологически
разкопки, всички събрани доказателства
следва да се отчитат, а не някои да се игнорират, ако не са част от доказателствата за
конфликта, който се разследва. Находка,
първоначално преценена като неподходяща
част от събрания археологически материал,
може да се окаже по-късно уникална. Един
пример: смята се, че първият изстрел с огнестрелно оръжие в Европа е бил произведен
през Късното Средновековие. Въпреки това,
не е ясно под каква форма е бил „снарядът”
– той може да е бил връх на стрела, пирон,
каменно или метално топче, или пък – дори
метални фрагменти.
Обсадата

на замък не се счита за типичното бойното поле. Но може да има сражение
извън замъка – при излаз и контраатака от
страна на защитниците на крепостта или
пък - при пресрещане на вражески подкрепления пред нея от страна на обсаждащите. Бойното поле обхваща широк спектър
от обекти: открити терени (полета), гори,
планински проходи, градове, реки, мостове, валове, преградни стени, брегови ивици,
плитки морски води. А морските сражения
се изследват от друга археологическа поддисциплина – морската археология.
В днешни дни целостта на някои бойни полета може да е нарушена от: шосета, железопътни линии, тръбопроводи, жилищни
сгради, промишлени сгради, селскостопански сгради, земеделски земи, каменни кариери или нещо друго.

Военната археология няма за цел да просла-

вя конфликтите и войните продължение на
дипломацията с военни средства”. Едно е
да четеш в книгите за романтиката на „славните битки” или да гледаш военен филм,
съвсем друго е да се озовеш на бойното поле
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от недалечното минало, осеяно с гилзи от
патрони и снаряди, или – до зловещ масов
гроб, пълен със скелети. Викингите наричали кораба „морски кон”, кръвта - „потта на
меча”, битката – „буря от мечове”, а труповете – „пир за вълците и лешоядите”. Нищо
романтично няма в ужасите на войната,
свързани с масов гроб, пълен с разчленени и
обезглавени скелети, например.
Археолозите изследват театрите на военните действия, бойните полета, върху които човешките действия и технологиите оформят
„пейзажа”. Те проучват също и материалната култура, свързана с хората - личните вещи
на войниците, офицерите и цивилните служители.

Първата световна война воюват османските
сили, от една страна, и бедуинските племена и британските сили под командването на
Лорънс Арабски, от друга страна, изследват
системата от траншеи и окопи, военните лагери и находки като монети, гилзи от куршуми и снаряди и др.

Археологията

на бойното поле може да се
използва и за разследване на гражданските
вълнения. Например, по време на „клането
Питърлу” (Peterloo massacre) през лятото на
1819 г. в Манчестър (Англия) много цивилни граждани са били убити. (Тогава армията атакува 80 000 души, които са се събрали,
за да протестират против безработицата и
лошите икономически условия и да искат
Първата световна война (1914 – 1918 г.) е промени в Конституцията и всеобщо избиконфликт, който мобилизира голям брой рателно право. Убити са ок. 20 души, а други
войници и сложна и разнообразна гама от 700 или повече са ранени. Трудно е да бъде
материалната култура. Разкопките и гео- прецизиран истинският брой на жертвите,
дезичните измервания, проведени в юж- тъй като много от ранените криели раните
ната част на Йордания, където по време на си поради страх от отмъщение от страна на
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Бойните

полета предоставят уникална възможност за изследване на материали от
вторични продукти от човешката дейност,
свързана със сражения или с по-дребни конфликти. А откритите артефакти са уникални „подписи” и „пръстови отпечатъци”,
сочещи определени видове човешко поведение, което може да бъде установено чрез
тяхното изучаване.
властите.) Въпреки че това е било по-скоро
граждански конфликт, който се е провел в
градска среда, а не – типично сражение между две армии, учените очакват да открият
археологически доказателства под формата
на скелетни травми, ако бъдат открити скелетни останки на (поне част от) участниците
в конфликта. Археологическите доказателства могат да бъдат използвани, за да бъдат
потвърдени или оспорени историческите
записи, посветени на събитието. В подобни
случаи се говори по-скоро за „археология на
конфликта“, а не – за „археология на бойното поле”.

В съвременния контекст на археологията
на конфликта се вписват и откритите масови гробове на жертвите на потисничеството,
открити в Ирак след втората война в Персийския залив през 2002 г. В тази връзка има,
за съжаление, твърде много приемственост
между тези останки и други, намерени в масови гробове от праисторическата епоха. Въпреки че оръжията се променят с развитието
на човешката цивилизация, крайният резултат от всеки конфликт е неприятно подобен
- смърт, травми, разрушения, опропастени
човешки съдби…

Манипулативното

изкривяване на истината, свързана с конфликта или сражението,
често се използва за влияние върху общественото мнение и поради това е потенциално
опасен инструмент. Така се фалшифицира
историята и се създават митове или най-малкото – неточности в събитийността.
Въоръжените конфликти са ключов аспект
от човешката история, те са двигателите на
промяната. Има важни исторически събития, които водят до социални и политически
промени (например – раждане или загиване
на държави, смяна на управляващата династия, смяна на националното правителство
или пък - смяна на формата на държавното управление). Такива събития са: нашествията, войните, революциите, въстанията,
бунтовете, сраженията, въоръжените конфликти, дуелите. Бойното поле може да се
разглежда като театър на социално-политически преход, засягащ понякога съдбите на
милиони хора. Ако сраженията са препинателните знаци на историята, то бойните
полета са страниците на нейния учебник,
върху които тези пунктуационни знаци са
били написани с човешка кръв. Офицерите и войниците са писали историята със
собствената си кръв и с кръвта на враговете на своята държава.

Археологическите записи на останки от во- Всеки археологически обект има свой собстенни действия или от по-малки конфликти
се разграничават и от съдебния контекст.
Ако са изминали повече от 75 години от времето на конфликта, е все по-малко вероятно
някой да бъде съден заради участието си в
исторически събития, които все още се разследват.
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вен особен вид доказателства, в зависимост
от историческия период, от който датира.
Важно е да се припомни, че съответните проучвания и произтичащите от тях тълкувания
трябва винаги да се извършват от експерти
в използването на определен тип анализи.
Един мултидисциплинарен екип ще може
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чрез интердисциплинарни подходи да из- Разбира се, артефактите, откривани на бойвлече най-голямо количество информация ното поле, се различават според историческия период, в който се е случило сражениот изследваното бойно поле.
ето. Находките, най-общо, биват: скелети
При изследване на бойни полета от пери- или отделни кости и черепи на хора и коне;
костени, каменни, бронзови и метални оръода на двете световни войни археолозите
жия или фрагменти от счупени оръжия;
се натъкват, освен на артефакти, също – и
остриета на стрели; остриета на копия; мена фортификационни съоръжения - окопи,
тални „глави” на боздугани; метални части
траншеи и „лисичи дупки” (индивидуални
от ножници; дървени части от стрели, от коукрития от огневата сила на врага).
пия, от щитове, или от приклади на арбалеВсяко бойно поле има свой собствен индивити, аркебузи или пушки; доспехи; шлемове;
дуален и уникален артефактичен „подпис“,
друга екипировка; лични вещи на войнипредставен от находките, намерени на него.
ците; пирони и болтове от обсадни машини
Става дума за артефакти, които са били из(балисти, катапулти и др.); копчета; катарагубени или изоставени там преди, по време
ми за колани; фрагменти от дрехи; парчета
на или след сражението.
кожа; пръстени; медалиони и други пендативи; каменни или оловни топчета за муВоините обикновено предпочитат да из- скети; артилерийски гюллета; бомбарди и
ползват най-ефективното защитно и напа- оръдия; авиобомби; гилзи от патрони; гилзи
дателно въоръжение и най-ефективните от артилерийски или танкови снаряди; пълтехнологии, които могат да си позволят или нители за патрони за автомати и картечнис които са успели да се сдобият. В нередки ци; манерки; парчета от автомобилни гуми;
случаи се използват трофейно въоръжение сегменти от танкови вериги; понякога - цели
и трофейни технологии, пленени от победе- танкове, самолети, кораби или части от тях и
ните врагове или пък откраднати от тях.
други такива неща – в зависимост от епохата.
Държавните армии, обаче, често са екипира- Още - валове, прегради, а в по-ново време –
ни с въоръжение, предоставено им от държа- траншеи, окопи и „лисичи дупки”. В редкивата, а то не винаги е най-ефективното към те случаи, когато бъдат открити монети, те
момента на дадено сражение. Например помагат при опитите за датиране на сражев битката при Литъл Биг Хорн (1876 г.) ня- нието.
кои от индианците са имали по-съвременни пушки („Хенри”) от тези, с които била
Разбира се, няколко гилзи от патрони не озвъоръжена кавалерията на САЩ („Спрингначават, че на даденото място се е провело
фийлд”).
сражение, а също така една кост не е равна
http://nauka.bg
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на скелет, нито пък скелет е равен на цяла
армия.

Понякога недобросъвестни иманяри, разпо-

лагащи с метални детектори, или земеделци
може да присвоят или да отстранят част от
металните находки, което затруднява локализирането на бойното поле и намирането
и на други – неметални – артефакти. Някои
нагли иманяри крадат дори пендативите във
форма на метална плочка с името на войника и неговата бойна част. Според един археолог, това е все едно да убиеш такъв войник
за втори път; веднъж вече е бил убит физически, а втория път – чрез отнемането на неговото име и лишаването му от възможността неговите останки да бъдат разпознати и
погребани официално. В случая с боното
поле на Марстън Мур пък, през 2003 г. над
300 иманяри с метални детектори лишили
науката от безценни артефакти, обирайки
почти всички метални топчета от пистоле-
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тите и пушките, както и други метални находки. Такива необмислени действия водят
до загуба на ценна археологическа информация, което деформира информацията,
която поднася на учените бойното поле като
археологически обект.
Всички човешки останки трябва да бъдат
третирани с уважение и преклонение. Покоят на мъртвите не трябва да бъде нарушаван,
с изключение на случаите, когато скелетите
са носители на важна научна информация.
Човешките и животинските костни останки могат да дадат безценна информация за
ожесточеността на сражението, за вида на
използваното защитно и нападателно въоръжение, за ефективността на лечението на
ранените, за пола, възрастта, здравословното
състояние и травмите, а също – и за диетата
на воините. Скелетите разказват още дали
бойците са били избирани по височина и
сила или са били събрани произволно, дали
са имали предишен военен опит или са но-
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вобранци. Дали са обикновени селяни или
аристократи. Скелетите разказват и за случилото се с труповете на убитите след битката – дали са били изоставени на бойното
поле – за храна на животни и птици, дали са
били изгорени – масово или индивидуално,
дали са били изхвърлени в близка пещера,
или река (или в езеро/море/океан), дали са
били събрани в масов гроб или пък са били
погребани индивидуално. Дали някои са
били отнесени до фамилното гробище (или
до фамилната гробница) или до църковно/
манастирско гробище и - погребани там. Ако
са били погребани в общ масов гроб, подредени ли са били по някакъв начин или – произволно захвърлени вътре… Погребението в
масов гроб е практикувано от неолита чак до
наши дни.

бъдеще с по-силен противник, може викингите да са оставили труповете на гарваните,
понеже вярвали, че валкириите ще ги отведат до портите на Валхала (царството на
убитите, обителта на блаженството, жилището на радостта, дворецът на боговете, залата на воинската слава). В някои случаи, по
заповед на владетеля, години след сражението, скелетите са били събирани от бойното
поле и погребвани в ями. Археологическите разкопки на такива ями сочат наличие в
тях на цели скелети или на черепи и части
от скелети.
Понякога войнишки скелети са откривани и
в по-различен контекст: в потънали военни
кораби, в рововете около замъците или – в
основите на сринати сгради или крепостни
стени.

Изоставянето на труповете на бойното поле Когато

скелетите са открити в разчленено
може да има за цел демонстрация на сила състояние, е трудно да бъдат реконструираи бруталност, може победилата армия да е ни (особено – ако липсват части от костния
бързала да се оттегли от полесражението, за материал) и идентифицирани.
да избегне нов военен сблъсък в най-близко
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Германски археолози са открили
бойно поле от периода на ранната
бронзова епоха
http://www.bbc.co.uk/; http://www.spiegel.de/; http://en.wikipedia.org/;
http://www.freerepublic.com/; http://news.sciencemag.org/

приток на р. Пеене) в североизточната част
на Германия.
В това проучване са участвали и водолази,
които са изследвали дъното на речното корито покрай обекта, който е с размери около
2 квадратни км.
Данните за проучването са публикувани
в списание „Античност”( http://antiquity.
ac.uk/).
Изследователите са открили останките на
около 100 човешки тела (предполага се, че
жертвите са били над двойно повече!), от които някои имат лезии по костите. Повечето
от останките, но не - всички, са на мъже на
възраст 20-40 години. Уврежданията по черепите им са били причинени от мощни удари
или от стрели, а някои от нараняванията са
били фатални.
Сред убитите има и скелети на жени и деца.
Такива наранявания на черепите вероятно
са следствие от свиреп двубой лице в лице по
време на сражение. Възможно е това сражеериозно наранени и счупени чо- ние да се е провело между враждуващи плевешки останки, датиращи от ранна- мена, казват изследователите. Причината за
та бронзова епоха, са били открити схватката е неизвестна.
по брега на немска река, недалеч от
гр. Нойбранденбург. Това откритие доказва, В раменната кост или в горната част на ръкаче в онова далечно време на това място се е та на една от находките да дълбочина от окопровело голямо сражение. Останките са да- ло 22 см. има забита стрела. А фрактура на
бедрената му кост показва падане от кон. Нетирани към 1250 – 1200 г. пр. Хр.
далеч от неговите останки са били открити
От 2008 г. археолозите проучват археологи- и костите на кон. Много от черепите и косчески обект в долината на р. Толензе (десен тите са поразени от удари с тъпи предмети.

С
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Много от нараняванията са били нанесени
непосредствено преди жертвите да са умрели. Не са открити следи от опити за лечение
на раните им.
Мъртвите тела не са били погребани при с
нормална погребална церемония, а вместо
това са били изхвърлени в реката. Възможно е някои от бойците да са били обградени
и изтикани в реката, където са били избити
или са се издавили.

Археолозите открили също останки
от два дървени боздугана, единият
- с формата на бейзболна бухалка,
изработен от ясен, а другият - с формата на чук за крокет, изработен от
трънка. Това са оръжия, използвани от обикновени хора. Знатните са се биели с мечове.
Д-р Харалд Любке от германския Център за
балтийска и скандинавска археология заявява, че останките доказват, че това е бойно
поле, може би - най-древното бойно поле, открито до този момент.
Археолозите не откриват керамика, накити или павирани повърхности, които биха

били доказателство за някакви древни погребални обичаи.
Голяма част от костите, изглежда са били
отнесени на известно разстояние от реката,
въпреки че някои останки изглежда са били
изоставени в първоначалното си положение.
Изследователите предполагат, че немалка
част от труповете е била изхвърлена в реката,
която ги е отнесла надалеч, където вероятно
са се отложили заедно с пясъчните наноси.
Д-р Любке смята, че основните бойни действия са се провели някъде по горното течение
на реката, а откритите останки представляват само една малка част от избитите в сражението.
Той се надява
да
открие още
много останки, които
биха
дали
по-точна картина на кръвопролитието.
„Абсолютно необходимо да бъде открито
мястото, където труповете са били изхвърлени в реката. Това би дало яснота дали става
дума за сражение, за човешко жертвоприношение или за нещо друго. Но ние вярваме,
че сражението е най-доброто обяснение за
случилото се тук.“, казва археологът.
Доказателства за версията за сражение са
както бойните наранявания (пробити или
счупени черепи, връх на стрела, забит в кост,
строшени кости, счупени прешлени, лезии
(следи от остриета)
по костите, също
така – и наличието
сред част от човешките останки на просо - храна, която не е
била характерна за
Северна Германия
по това време, което
най-вероятно доказва, че част от избитите са били нашественици.
Тъй като гъстотата
на населението по
това време е била

Видео репортаж - http://goo.gl/vJzzM
http://nauka.bg
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около 5 души на квадратен км., това би трябвало да е
било най-значимото сражение по това време в земите на
днешна Германия.
По онова време долината на реката е била заблатена;
именно блатният торф е запазил останките от древната
трагедия. По онова време растителността на това място
е била съставена предимно от треви, тръстики и храсти.
Планира се археологическият обект да бъде изследван до
2015 г. Предстои да се направи ДНК-тест на част от останките.
Археологът се надява археологическият обект да разкрие
своята кървава тайна, а неговите открития да дадат тласък на т. нар. археология на бойните полета (Battlefield
archaeology).
Към края на 2008 г. отново в Северна Германия, недалеч
от градовете Гьотинген, Хановер и Нортхайм археолози
открили „находката на века” - бойно поле, при археологическите разкопки на което било открито бойното сна116
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ряжение на цял римски легион
от III век сл. Хр. (ок. 200-250 г.)
Находките са над 600 метални
артефакта, предимно - оръжия,
брони, шлемове, стрели, чиято
дървена част е от дърво, произхождащо от Северна Африка,
метални върхове за стрели със
следи от ДНК върху тях, „нокти”
от подметка на римски военен
сандал, болтове за катапулти и
балисти… Открити са и над 300
снаряда (каменни и железни топки) за скорпион (вид катапулт) и
копия за балиста. Археолозите
веднага се сетили за началната
батална сцена във филма „Гладиатор”.
Според историците откриването
на това бойно поле е значимо археологическо събитие, понеже то
опровергава предположението,
че римляните са преустановили
опитите си да завладеят Германия след унищожаването на три
техни легиона от германите в
Тевтобургската гора през 9 г. сл.
Хр. Това е интересен щрих от историята на древен Рим.
Откритието било направено от
иманяр, който незаконно „изследвал” средновековна крепост
в района и, понеже римската
епоха не го интересувала, уведомил властите, че е попаднал на
нещо, което ще ги впечатли.
Археолозите са убедени, че това
са следи, сочещи присъствието
на римски военен контингент
от поне 1000 легионери. Според
тях не е възможно германите да
са закупили това оборудване от
римляните. Откривани са много
находки от отвъд римския limes
(държавната граница), но попадането на бойно поле било голяма изненада за специалистите.
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Туристически обиколки по бойните
полета и военно-исторически
възстановки
http://archaeology.about.com/od/bterms/g/battlefield.htm; http://en.wikipedia.org/wiki/Battlefield_archaeology;

Б

http://cairnworld.free.fr/guidewhat.php; http://www.bajr.org/documents/bajrbattleguide.pdf

ойното поле е огромен масов гроб, ето би било в полза на опазването на тези
съдържащ костите на повечето от уникални исторически и археологически
тези, които са умрели там. То е вечен обекти.
храм и вечен паметник, заслужаващ
нашето уважение и преклонение. Военните
гробища, разположени недалеч от бойните
полета по цял свят, както и паметниците на
Незнанйния воин, са добре поддържана част
от националните паметници.
Обиколките по бойните полета и по военните гробища из света са един нов вид разрастващ се в световен мащаб туристически
бизнес. Този разновидност на туризма има
своята стойност и в системата на образованието.
Ежегодно по цял свят се провеждат исторически и военно-исторически възстановки
(re-enactments), посещавани от хиляди туристи. Пресъздават се животът на националните герои и събития от по-близкото или от
по-далечното минало. Така ентусиастите се
изправят лице в лице с историята.
Известно е, че една от функциите на историята е забавлението. Все пак, войната и
сражението никога не трябва да се разглеждат единствено като форма на забавление.
Трябва да се търсят допирните точки с образователните и възпитателните функции на
историята като наука, а оттук – и на военноисторическата възстановка.
Предполага се, че това кратко ръководство
ще помогне на археолозите и на други заинтересовани лица и институции да опознаят
по-добре ценността на бойните полета, коhttp://nauka.bg
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Конференции, посветени на
археологията на бойните полета
http://www.royalarmouries.org/; http://www.gla.ac.uk/; http://www.1636.de/;
http://internationalroutier.wordpress.com/

I. Тълкуване на находките от археологически обекти по бойните полета. Максимално използване на
музеите

II. Центърът по археология на бойните
полета организира конференция на
тема „Следдипломни изследвания в
археологията на конфликтите”

Royal Armouries организира конференция във Тази конференция ще събере на едно
връзка с археологията на бойните полета място изследователи докторанти с цел да
(battlefield archaeology).
предостави платформа за представяне
на научните изследвания на младите
Място на провеждане: Royal Armouries музей, учени в областта на археологията на
Лийдс
военните конфликти. Надяваме се, че тази
Дата: събота 11-ти юни 2011 г.
конференция ще запълни липсата на форум
за обсъждане и представяне на следдипломни
Това интерактивно мероприятие има за научни изследвания във всички аспекти на
цел да разгледа процеса на тълкуване на археологията на военните конфликти и ще
находки, открити на археологически обекти насърчи младите учени да изградят свои
върху бойни полета (театри на военни международни и интердисциплинарни
действия) и най-вече - как да се включат научни връзки.
такива находки в богатството на експертни
знания в областта на изследването на Докладите ще покриват широк диапазон
защитното и нападателното въоръжение от научни интереси, които отразяват
(ризници, брони, оръжия и др. под.).
многостранния характер на археологията
на военните конфликти, обхващащи всички
Ще бъде очертан обхватът на помощта, периоди - от праисторията до съвремието.
която музейните куратори и специалистите
по оръжия и брони могат да предложат на За повече информация се свържете с Наташа
(natasha.ferguson@glasgow.ac.uk),
археолози, историци, военни и на всеки Фъргюсън
Дженифър
Новотни
(j.novotny.1@research.gla.
друг, който има интерес по темата.
ac.uk) или Джонатан Триг
Повече за конференцията прочетете тук:
Повече за конференцията прочетете тук:

http://goo.gl/VVeKh
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III. Конференция „Бойни полета
и масови гробове“

войници от времето на Тридесетгодишната
война (1618 – 1648 г.) на бойното поле при
Wittstock (1636г. ), открит през пролетта на
2007 г. Огромният брой на погребаните в него
Бранденбургската държавна служба за опазване
войници е предизвикателство пред археолозите
на паметниците на културата и Археологичеи физическите антрополози, които трябва да
ския музей-членка, в сътрудничество с Археоловъзстановят точно всички скелети и кости. За
гическото дружество в Берлин и Бранденбург, ви
целта работна група, съставена от археолози,
канят
антрополози, палеопатолози, археометристи,
на Научна конференция на тема:
историци, геолози, оръжейни експерти, съдебни
патоанатоми, експерти в областта на балистиката
Бойни полета и масови гробове: интердиси в балистичното защитно и нападателно
циплинарен анализ на находки, открити
въоръжение ще участват в анализа на тези
при археологически разкопки на театри
изключителни находки. Интердисциплинарните
на военните действия“
изследвания реконструират събитията на бойното
поле и разглеждат тази битка през очите на
Тя ще се проведе от 21 до 24-ти ноември, 2011 обикновените войници.
г. в Археологическия музей в град Бранденбург,
Германия
Археологическият музей в Бранденбург ще
Археологията на бойните полета е сравнително
организира специална изложба на тема “1636 г.
млада академична дисциплина, която процъфтява
– тяхната последната битка”, която ще може да
в Германия през последните няколко години.
бъде посетена от септември 2011 г. до април 2012
Последните археологически и исторически
г.
изследвания на бойните полета са изиграли
ключова роля в това развитие. Сред тях са
проекти на Лютцен (Тридесетгодишната война), Каним учени от всички научни области,
Kalkriese (битката в Тевтобургската гора), Har- които изучават места, на които са се случили
zhorn (римска нахлуване на изток от река Рейн) и насилия, да представят своите изследвания (30
в долината на р. Tollense (сражение от бронзовата минути + дискусия). Темата на конференцията
не е изключително ограничена до началото на
епоха).
модерния период, но може да включва други
По-специално, търсенето на повече човешки периоди и събития, също. Добре дошли са
всякакви интердисциплинарни изследвания на
останки по бойните полета обогатява науката
военна тематика.
с нови данни. Находките включват единични
кости, цели или разчленени човешки останки в Конференцията ще се проведе в Археологическия
ями, както и единични и масови гробове. Наред с музей на град Бранденбург. Работните езици ще
използването на традиционните археологически и бъдат английски и немски. Освен това, на нашите
антропологически методи, прилагането на техники участвници ще бъде предложена екскурзия до
от областта на естествените науки е задължително бойното поле при Wittstock и посещение на Музея
условие за анализ на този археологически на Тридесетгодишната Война на 24/11/2011.
материал. Интердисциплинарните изследвания
на археологическия материал предоставят поподробна информация за мъртвите и създават
по-добри възможности за възстановяване на Повече за конференцията прочетете тук:
различни актове на насилие, проявени на бойните
поля.

Началната

точка на тази конференция е
обсъждането на един масов гроб с около 120
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Организаторите на Деня на
детето в Царство България

Автор: К. Гербов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11557

З

а първи път в България Денят на детето
е отбелязан през 1926 г. От 8 май следващата година инициативата за официалното му ежегодно празнуване се поема
от Съюза за закрила на децата в България.
Той е учреден на 14 юни 1925 г. и отначало е
към структурите на Българското дружество
„Червен кръст”. Пръв председател е проф.
д-р Стефан Ватев. Основна цел на СЗДБ,
заложена в неговия устав е: „да се грижи за
всестранното физическо и духовно развитие
на детето”. През 1934 г. съюзът вече е независима организация - юридическа личност.
Още от създаването си той е член на Международния съюз за закрила на децата, със
седалище в Женева.
В Царство България честването на Деня

на детето има всенароден характер и
по своята мащабност се сравнява само с
празника на светите равноапостоли Кирил
и Методий. Отбелязван е отначало в деня
на християнския празник Неделя на
мироносците, който е вторият неделен ден
след Великден.
Приближаването на Деня на детето давало
повод на организаторите на празника от
СЗДБ да започнат засилена обществена
пропаганда на грижите за децата и
привличане на общественото внимание
към този проблем. Както споделя една от
активистките на съюза: „Денят на детето
се устройва не за да се създадат удоволствия
за децата... Манифестации, публични речи,

Многолюдно шествие за Деня на детето в София, 20 май 1928 г. Начело са Андрей Ляпчев и
Софийският митрополит Стефан. Лозунгът „Не забравяйте пострадалите от землетресението
деца”, насочва към земетресението в Чирпан, станало същата година на 14 април.
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сказки, изложби и др. целят да заставят общественици, възпитатели, майки и
бащи в този ден да откъснат вниманието си от всички други интереси и да го
насочат към идеите, манифестирани от съюза за закрила на децата...”
Основна от споменатите идеи била: да се създаде в цялата страна мрежа
от организации, чрез които да се промени нагласата и отношението към
децата, да се нахранят бедните деца, да се спасят болните и да се пробуди
готовността да се помага винаги на изпадналите в беда деца.

Идеите на Съюза за закрила на децата в България, изразени от
участниците в едно от шествията за Деня на детето в София.
http://nauka.bg
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За отпразнуване на Деня на детето в България още в 1927 г. е създаден специален
комитет под председателството на княгиня Евдокия, дъщеря на бившия български
цар Фердинанд І и сестра на цар Борис ІІІ.
В съвета, наречен по-късно Върховен съвет,
участвали също Софийският митрополит
Стефан, министрите на просветата и на
войната, представител на Министерството
на вътрешните работи и народното здраве,
представители на ръководството на Съюза за
закрила на децата в България, видни общественици и изтъкнати творци на художествени произведения за деца. След женитбата на
цар Борис ІІІ патрон на честването на Деня
на детето и на самия СЗДБ става съпругата
на царя - царица Йоана.

да се възприеме идеята за отпечатване на
пощенски марки с лика на Нейно Царско
Височество княгиня Мария-Луиза и да
се направят до Държавната печатница
необходимите за това разпореждания „с
оглед да се използува Деня на детето”.
Приложеният към писмото протокол от
5.ІІІ. с. г. на Комитета за пощенски марки и
карти към дирекцията визира конкретното
решение:
„Да се издадат специални пощенски марки с лика
на Н. Ц. В. княгиня Мария-Луиза по проектите,
представени от държавната печатница, като
цифрите поставени вдясно от лика се поставят
в долната част на марката, а на тяхно място
се постави коронка. Марките да бъдат със
стойност от 1, 2 и 4 лева и се пуснат в 300 000
екземпляра. Надписът „България” да се замени
Денят на детето, повсеместно отбелязван в с „Царство България”. Марките да се пуснат в
цялата страна, се превръщал в истинско съ- обръщение най-късно в началото на м. юни т. г.”
битие за съответния град и е подробно отразяван в местния печат. През седмицата Молбата е приета и е издадено решение за
се организирали благотворителни акции издаване на марките. Писмото-поръчка на
и публични събрания. Лекари, педагози и Отдела за държавни ценни книжа към МФ
юристи изнасяли реферати и беседи, които до Държавната печатница за отпечатване
също били публикувани в пресата. На самия на пощенското издание е от 10.ІV.1937 г. и
Ден на детето се уреждали молебен, мани- носи гриф „тв[ърде] бързо”. В заявката за
фестация, обяд за бедни деца, концерти и издаване на марките общо взето се повтарят
пр.
исканията и решенията на ГД на ПТТ с едно
допълнение: предвиденият за отпечатване
Марките с лика на княгиня Мария- тираж е завишен на 500 000. Марките са
Луиза Сакскобургготска са поръчани обявени за „обикновени” и затова специални
изисквания към тях не са поставени. На
за Деня на детето
22.IV.1937 г. с ново писмо ОДЦК уточнява
за печатницата цветовете на марките и
изпраща „оригинала за пощенските марки
През 1937 г. Денят на детето е трябвало да бъде
надлежно одобрен от двореца”.
отбелязан и с издаване на специална емисия
пощенски марки. Последното действително
Марките не излизат в уговореното време. Едва
се осъществява, но несериозното отношение
на 7.VII.1937 г. е установено и докладвано,
на
Държавната
печатница
осуетява
че: „машината за дълбок меден печат, както
своевременността и целесъобразността на
и принадлежащите й уреди, са ангажирани
мероприятието и днес само пощенските
с печатането на календара на печатницата
архиви ни представят истинската картина
за 1938 г.” Работата по отпечатването се
на случилото се.
придвижила не по нареждане от „височайше
място”, а поради опасността от нарушаване
На 31.ІІІ.1937 г. Главната дирекция на Пощите
на плана на Главната дирекция на ПТТ по
телеграфите и телефоните в България моли
приходите от маркоиздаването. Тя щяла
писмено Министерството на финансите
122
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да загуби 3,5 милиона лева при план 10
милиона, ако не издаде марките. Затова
министърът на финансите срочно заповядал
да се спре печатането на календара и се
започне отпечатване на марките.

Трите марки имат еднакъв сюжет. Проектът
за тях очевидно е бил изготвен, като е
използван портрет от фотоснимка. Малката
княгиня е с прибрана коса, облечена в
българска народна носия.

Моментът, свързан с повода на издаването
на марките с лика на княгиня Мария-Луиза,
обаче е пропуснат, и затова валидирането
им е отложено. Едва с окръжно № 342 от
28.IX.1937 г. Централното управление на
Българска народна банка информира своите
клонове и агентури:

Марките с образа на Мария-Луиза, не пуснати
своевременно за Деня на детето през 1937 г.,
се появяват по пощенските гишета в деня, в
който се отбелязва възцаряването на бащата
на княгинята. Не знаейки подробностите от
предисторията им, филателистите остават
с впечатление, че тези марки са издадени
по повод навършване на петгодишната
„Отпечатани са обикновени пощенски възраст на княгинята и така ги отбелязват в
марки с лика на Н. Ц. В. княгиня Мария- каталозите. Мария-Луиза, обаче, е родена на
Луиза от 1, 2 и 4 лева и с лика на Н. В. Царя от 13 януари 1933 г. и към октомври не е била
2 лева, за продажба на които даваме следните навършила още 5 години.
нареждания:
На 25.VI.1940 г. по предложение на Съюза
1. Тия марки ще бъдат в обръщения от 3 за закрила на децата в България и на
октомври т. г., а банковите клонове и агентури Благотворително
дружество
„Евдокия”
ще почнат продажбата им на 2 октомври т. г., Министерският съвет взема решение да внесе
за да могат пощенските станции на 3 октомври за разглеждане и гласуване в Народното
да облепят подадената кореспонденция за събрание „Законопроект за отпечатване на
вътрешността на Царството и чужбина.
пощенски марки, с част от чистия приход
2. Срокът за циркулацията на тия марки е до от продажбата на които да се подпомагат
изчерпването.
организациите
за
покровителстване,
3. Понеже отпечатаното количество от тия отглеждане и закрила на децата”. Идеята
марки е ограничено то ще се изпратят на била ежегодно на определени дати
по-големите банкови клонове и агентури да се отпечатват и пускат в продажба
без остатък, така че искания за марки да не благотворителни пощенски марки, които
се отправят до службата за държавни ценни да са в употреба не повече от един месец,
книжа.”
като с придобитите суми от свръхтаксите

Марките за княгиня Мария-Луиза са с неин портрет на четири години.
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на марките или част от получените суми от продажбата им в определен
размер и начин, да се подпомагат организациите за покровителстване,
отглеждане и закрила на децата в България.
Няма сведения дали проектозаконът е приет или отхвърлен. Пощенски
марки, отговарящи на предложението, през следващите години обаче,
не се появяват.

Шествие по повод Деня на детето в София.
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В сайта „Изгубената България” е публикувана серия от снимки (виж връзките по-долу
в „Използвани източници”), представящи
шествие за Деня на детето в София. Тук, в началото на тази статия, бяха показани две от
тези снимки. Горните две са също от въпросната фотосесия. Вижда се официалната трибуна, аранжирана пред Централния военен
клуб (доскоро Централен дом на народната
армия) на бул. „Цар Освободител”. Сред лицата, заели почетно място на трибуната са
Софийският митрополит Стефан, царица
Йоана с малката княгиня Мария-Луиза, Богдан Филов.
Няма сведения кога е проведено заснетото
шествие. Би трябвало да се предположи, че
става дума за 1940-1942 г. Най-вероятно Богдан Филов присъства на трибуната в качеството си не на министър-председател, а
на министър на правосъдието, какъвто е бил
през 1940 г. В своя дневник за 1941-1942 г. министър-председателят Б. Филов не отбелязва
да е бил през май или юни на честване на
Използвани източници:
Деня на детето.
Времето, когато се провежда шествието,
може да се определи приблизително и по
портретите на княгиня Мария-Луиза и княз
Симеон, децата на цар Борис ІІІ, които виждаме поставени на трибуната зад официалните лица. Княгинята е с прибрана коса и
вероятно с плитка, както е и на трибуната.
Бъдещият Симеон ІІ не изглежда да е на повече от две години. Той вероятно и затова не
е на трибуната.

1. Кристина Попова. Националното дете. Благотворителната и просветна дейност на Съюза
за закрила на децата 1925-1944 г. София, Изд.
ЛИК, 1999 г. http://www.history.swu.bg/dete.htm
2. Държавен архив, ф. 159, оп. 7, а. е. 10 и 25.
3. Изгубената България, 1940-1950.
http://www.lostbulgaria.com/?cat=346 ;
http://www.lostbulgaria.com/?cat=346&paged=2 ;
http://www.lostbulgaria.com/?cat=346&paged=3;;

Княгиня Мария-Луиза и княз Симеон Търновски.
http://nauka.bg
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„Мястото на хляба в
културата
на традиционното/
предмодерното
общество в България”
Автор: Йоанна Нинова
„ГОЛЯМ СЪМ,
защото като ме хвърлят в земята,
шест месеца лежа зарит и трая.
Сетне ме жънат и върхат.
Като пуснат диканята да ме реже и ситни, пак
трая.
Носят ме на воденица и ме мелят между камъните.
Месят мe, с вода ме бъркат, на огън ме пекат и пак
трая ... „
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дна стара българска поговорка гласи:
„Никой не е по-голям от хляба”. С
тази кратка мисъл народният гений
в синтезиран вид е изразил своето
отношение към насъщния, който го
съпътства в ежедневния цикъл от раждането до
смъртта. Това, достигнало до нас под формата
на народна мъдрост отношение на дълбоко
преклонение и уважение на българина към
хляба, поставен от него на най-високото стъпало
в йерархията на човешките ценности, мотивира
моя избор на тема на настоящото изследване.
Заедно с това, проблемът за мястото на хляба
в културата на българското общество, именно
в традиционната/предмодерната епоха, ме
заинтригува със своята културна многопластовост,
идейна многозначност и възможност за
изследване и интерпретация от гледна точка на
неговите хранително-физиологични и символни
стойности. Стоящ в центъра на живота, самият
той извор на живот, хлябът в традиционната/
предмодерната епоха има връзка с- и обвързва
помежду им индивида (мъж/жена), семейството
и общността. Вплел преки и преносни конотации,
насъщният участва в различни сфери на
човешкото – бит, труд, митология, религия,
медицина, фолклор и природното – земята.

В началото на настоящото изследване, преди да
се спра на същността, целта, обхвата, времеви
граници и пр., на краткия библиографски
преглед на основните източници по темата, и на
описанието и интерпретацията на разглежданата
проблематика, смятам за необходимо да
дефинирам основните за изследването понятия:
‘традиционно’/‘предмодерно’
общество,
респ. култура, използвани от историческата
антропология (етнология, културология). По

отношение и на двете възприемам позицията на
доц. д-р Райна Гаврилова, съгласно която:
• традиционно/предмодерното
общество е „... обществена структура
и респ. нейната култура, в които
традицията (прецедентите) има повисока стойност от нововъведението,
чиито субекти са колективностите, а
не индивидите, и в които колективният
интерес по правило доминира над
индивидуалния; в които културните
системи, норми и форми, социалните
практики и индивидуалното поведение
следват ясни модели, легитимирани
от тяхната миналост (унаследеност)
и свещеност, и които наричаме
традиции”1.
Както отбелязва доц. д-р Райна
Гаврилова традиционна/предмодерна/ранномодерна култура “не е фиксирана матрица за
възпроизвеждане на социално поведение и
културни нагласи, а абстракция, идеален тип,
който ни позволява да съкращаваме огромните и
ненужни припомняния на добре известни черти
на културната ситуация в разглеждания период.
Индивидуалните й проявления са безкрайно
многообразни.”2
Следователно, по своята същност понятието
включва типичните (характерни) представи,
ценности и норми по отношение на културата на
дадения етап от развитието на обществото и дава
възможност за анализ и оценка на културните
различия.
Гаврилова, Р. „За значенията на вечерята: исторически преглед” – В: сп. Български фолклор, кн. 1, 2010,
с. 21
<?>

2

пак там, с. 21
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I. Същност, цел, обхват и времеви
граници:

1950) предмодерните общества по света
(вкл. и в България) са „обществата, които са
непосредствено преди нашето и още съществуват
около нас и дори в множество обичаи, както и в
общоприетите нравствени правила”3. В своето

По своята същност, първата част на
проявление те не са непременно в опозиция с
настоящото изследване представлява опит да
модерното. “Между двата типа не съществува
се проследи и опише наличният емпиричен
граница, а обща зона, която може да бъде много
материал по темата за хляба в културата на
широка”4.
традиционното/предмодерното
общество.
Стъпвайки на него, във втората част ще се
Поставените в изследването времеви
постарая да предложа интерпретация и граници – в рамките на традиционното/
собствен коментар по разглеждания проблем. предмодерното общество – са на пръв поглед
твърде обширни – става въпрос за 5 века, но
• Целта, която си поставям е отговор
на практика се оказват напълно обективно
на въпроса: „Какво знаем за хляба в
издържани. Това се обуславя от една страна от
традиционното/предмодерното общество в
факта, че всекидневното мислене, т. е. съзнанието
България?” и изграждане на цялостна визия за
на хората, формиращо традиционната култура
мястото, функциите и значението му в културния
на епохата се изменя твърде бавно с течение
модел от епохата. Придържайки се към идеята,
на времето, обуславя се от промените в бита и
че хлябът в традиционната култура на българите
в никакъв случай не съвпада с политическата
се развива най-малкото на две нива – профанно
историята на България, а политическото членене
и сакрално, ще се опитам да откроя: 1) Кога се
на културата е неадекватно. Видно е, че дори и
появява? 2) В кои ситуации се използва? и 3)
в отсъствието на единен политически център и
Защо?, като в процеса на работа използвам
елит след 1396 г., българската културата не спира
подхода на т. нар. ‘включено наблюдение’, т.
своето развитие, защото над нея оказват влияние
е. описание + анализ. Като резултат очаквам
не само политическата ситуация, но и множество
възможността за осъществяване на досег с-,
други фактори. В крайна сметка се получава така,
осмисляне и усвояване на всекидневието,
че дори и след падането на Второто българско
манталитета, светогледа, нагласата и културата
царство, българският културен модел се запазва
на българина през периода на предмодерността.
и просъществува, намирайки среда за развитие
• Времевите граници на настоящото в народните вярвания, фолклор, митология,
изследване реферират към периода XIV-XIX век. религия и пр.
Именно този период в българската история се
От друга страна – поставените в
характеризира най-често като традиционна/
Mauss, M. The Gift: the Form and Reason for
предмодерна или прединдустриална епоха, а 3
Exchange
in Archaic Societies. London, Routledge
обществото – като традиционно/предмодерно,
Classics, 2002, p. 104
прединдустриално. Както отбелязва френският 4
Гаврилова, Р. „За значенията на вечерята: исторически
преглед” – В: сп. Български фолклор, кн. 1, 2010,
антрополог и социолог Марсел Мос (1872с. 21
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изследването времеви граници са обективни и
от гледна точка на това, че именно традицията, а
не иновацията в разглеждания период се третира
като ценност с по-висока стойност5, т. е. разлика
и/или промяна в мястото, което хляба заема в
културата на традиционното/предмодерното
общество с течение на времето почти не се
забелязва. И все пак, ако може да се отбележи
такава, както показват теренните изследвания
от с. Покрован (Ивайловградско)6, гр. Койнаре
(Врачанско)7, с. Бъзовец (Русенско)8, в Родопите,
Странджа, Пловдивския и Софийски край, както
и теренните изследвания на етнографа Димитър
Маринов в Северозападна България9, то те се
забелязват и се дължат не толкова на смяната на
поколенията, които видоизменят традиционните
практики в изработването на хляба, колкото
на спецификата на природните условия
(географско разположение, климат, релеф), на
икономическата ситуация и на човешкия фактор
(турци, гърци, власи, сърби, евреи, цигани),
заобикалящи и неизменно, оказващи влияние
върху културата и светогледа на българите
в отделните региони по българските земи в
периода XIV-XIX век. В подкрепа на казаното
предлагам няколко впечатления и мнения на
горецитираните изследователи, работили на
терен:
5

Никола

Ценкуловски,

пак там, с. 21

гр.

Койнаре

6
Граматиков, Г. „Обредни хлябове от с. Покрован, Ивайловградско” – В: сп. Български фолклор, кн. 1,
1993, 108-113
7
Ценкуловски, Н. „Обредни хлябове от град
Койнаре” – В: сп. Български фолклор, кн. 3, 1978, 5667
8
Русев, Р. 2004: http://www.belb.net/personal/
rusev/statii-4.htm [електронен ресурс].11.01.2011
9
Маринов, Д. Избрани произведения, т. 1 „Народна вяра и религиозни народни обичаи”, съст. М.
Василева, изд. Наука и изкуство, С., 1981

(Врачанско): „Обредните хлябове на Койнаре са
почти еднакви с тия на околните селища”10;
- Георги Граматиков, с. Покрован
(Ивайловградско): „Съпоставяйки обредните
хлябове от с. Покрован с тези от цялата страна,
ще видим, че те имат същите функции, място
и значение в народната култура на българите.
Регионалното, местното в тях са различните
конкретноизбирателни мотиви и способи, които
(...) отразяват развитието на образното мислене
на жената покрованка и нейния стремеж да
твори и създава нещо свое в културата ни.”11
- Димитър Маринов, Западна България:
„Сведенията за селския хляб се повтарят век след
век. Сменят се поколенията, но той остава един и
същ”12.
• Основният изследователски проблем,
с който се сблъсках при написването на
настоящото изследване бе от една страна –
историческата отдалеченост на разглежданата
епоха и времевата пропаст, разделяща
специализираните изследвания през XIX-XX век
от периода XIV-XVIII век, а от друга – липсата
на системно събирани етнографски данни,
намираща израз в непропорционалността на
наличните материали – много повече автентични
сведения по темата за времето от XVIII век
насетне, отколкото за това между XIV-XVIII век.
Поради тази причина и с оглед невъзможността
за провеждане на собствено теренно проучване
10
Ценкуловски, Н. „Обредни хлябове от град
Койнаре” – В: сп. Български фолклор, кн. 3, 1978, с.
57
11
Граматиков, Г. „Обредни хлябове от с. Покрован, Ивайловградско” – В: сп. Български фолклор, кн. 1,
1993, с. 113

12
Георгиева, Цв. „Хлябът – ключ, който разделя и събира човешките светове” – В: сп. Български
фолклор, кн.2, 1992, с. 8
http://nauka.bg
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ще разпростра своя анализ върху страната като
цяло.

• Османски регистри, протоколни книги и
пр. документи14;
2.

IІ. Ретроспективен библиографски
преглед
на ползваните източници:
Като съществен елемент от културата на
традиционното/предмодерното общество – в
това число от менюто, бита, трудовата дейност,
медицина, фолклор, митология, обредната
система и религиозни вярвания – хлябът е обект
на изследване главно от страна на етнографията
и фолклористиката. Като интердисциплинарна
тема, свързана с културата на традиционното/
предмодерното общество обаче, хлябът бива
осмислян и проблематизиран и от страна
на науките културология, антропология, (в
частност историческата антропология, с оглед
дисциплината към която реферира настоящият
текст), социология и пр. Отчитайки историческата
отдалеченост на настоящето от разглеждания
период (XIV-XIX век), както и описаните (в точка
първа) същност и цели на настоящото изследване,
условно ще си позволя да разделя наличните
материали на:

Сведения от втора ръка – тук попадат:

• Сведения, занимаващи се с едно позадълбочено, целенасочено и подробно
етнографско изследване и описание на
източниците, средствата за добиване,
обработка, изпичане и консумация на
хляба, както и на неговите основни вкусови
характеристики. Дело на български етнографи,
етнолози, фолклористи, историци, антрополози
от XIX и XX век, на тях се опира моят етнографски
разказ за хляба: Михаил Арнаудов (1943), Христо
Вакарелски (1943, 1974), Никола Ценкуловски
(1978), Димитър Маринов (1981), Георги
Георгиев, Атанас Примовски, Мария Василева
(1983), Стоян Ганчев, Маргарита Василева,
Стефана Стайкова (1985), Николай Колев (1987),
Станка Янева (1981, 1984, 1986, 1989) и др. От
по-новите изследвания, посветени на табуто и
употребата на насъщния при различни обредни
и всекидневни практики трябва да отбележа
работата на Лилия Радева, Ани Кирилова
(1991), Георги Граматиков (1993), а от найновите – съответно на доц. д-р Райна Гаврилова
(2000, 2008), Вера Бенина-Маринкова, Илонка
Антонова, Зоя Паприкова-Крутилин (2003), Руси

1. Сведения от първа ръка – тук
немецът Ханс Дершвам (между 1553 и 1555 г.
попадат онези извори, които под
живее в Истанбул), немецът Стефан Герлах (XVI век
формата на разказ дават описание на
посещава Цариград), французинът О. Г. дьо Бузбек
(1553
г. посещава селата около София), анонимен
външните характеристики, вкусови
френски пътешественик (пътепис от 1621 г.,
качества и употреба на хляба, а именно: отразяващ пътуване по пътя Белград-София-Пловдив• Дневници и пътеписи на пътуващи през
българските земи в Османската империя
европейски
благородници,
дипломати,
пътешественици, търговци13;
13

(1432
130

г.

Бургундският рицар Бертрандон де ла Брокиер
посещава югоизточен Анадол и Одрин),
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Одрин), френският благородник граф Ал. М.
д’Отрив (1786 г. пътува по маршрута Одрин-Силистра),
руската пътешественичка М. Ф. Карлова (1868 г.
посещава Македония и Албания) и др.

14
„Законникът на султан Селим I (1512-1520)”
от 1512 г., „Регистър на тимари, зеамети и хасове в
Търновско” от 1502 г., кадийските регистри от
Русе, протоколните книги на кадиите от София и
Видин от II половина на XVI век и др.
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Русев (2004) и др. При някои от тях като Никола
Ценкуловски, Георги Граматиков, Руси Русев се
наблюдава стесняване обхвата на изследването
до конкретна група и регион (гр. Койнаре, с.
Покрован, с. Бъзовец);

знак в традиционната българска къща” (1997
г., ст. н. с. II ст. д-р Ана Лулева)21, „За небесния
хляб на православните българи” (1997 г., Мария
Колева)22, „Коледа и сурва” (1998 г., Маргарита
Василева)23.

• Монографии, статии и книги, които се
занимават с интерпретацията на хляба като
понятие, феномен, обред, традиция, връзка
със заобикалящия природен и културен свят. Те
насочват моя анализ и интерпретация, относно
ястото на хляба в традиционната култура на
традиционното/предмодерното
българско
общество: „Българска народна митология” (1983
г., проф. д. и. н. Иваничка Георгиева)15, „Книга за

Разбира се, темата за хляба надхвърля
посочената литература. Като самостоятелно
изследване или като акцент от етнографско
описание на определен регион от България или
на страната като цяло, хлябът винаги намира
своето място.

хляба” (1984 г., Стоян Райчевски в съавторство
с Илия Зайков)16, „Български обредни хлябове”
(1989 г., ст. н. с. II ст. д-р Станка Янева)17, „Хлябът
– ключ, който разделя и събира човешки
светове” (1992 г., Цветана Георгиева)18, „Хлябът
на българина: хляб без квас, хляб с квас” (1993
г., проф. д. и. н. Иваничка Георгиева)19, „Хлябът
в българската традиционна фразеология” (1997
г., Екатерина Атанасова)20, „Трапезата – вещ15
Макар, че не обособява отделна тема по проблем
за хляба, тя го свързва и пречупва през народната
митология, вярвания и умотворения.
16
Двамата най-подробно проследяват пътя на
‘ставане’на хляба, от засяването на пшениченото зърно в
земята до ритуалното му поставяне в средата на
трапезата и значението му в традиционната българска
култура.
17
Изследователката вплита етнографско описание и подробна интерпретация на хляба от гледна точка на
обредната система на българите в традиционната/
предмодерната епоха.
18
Авторката проблематизира съжителството на
християнство и ислям по българските земи, от гледна
точка на насъщния.
19 Разглежда функциите на различните видове хляб
(с- и без квас) във всекидневната и обредно-ритуална
система на българското традиционно/предмодерно
общество.
20
Както личи от заглавието, тя разглежда
употребата на лексемата ‘хляба’ във връзка със

III. Етнографско описание на хляба
през периода XIV-XIX век:
• Понятието ‘хляб’ е „обединяващо
название за група хранителни продукти,
приготвяни чрез печене, обработка на
пара или пържене на тесто, състоящо
се като минимум от два компонента –
брашно и вода. В повечето случаи към тях
се прибавя сол и се използват набухватели
като маята. В някои видове хляб се добавят
още подправки или семена от мак, сусам
и др., които могат да служат и за украса.”24
съществуващите фразеологизми в традиционния
български език.
21 Покрай описанието на трапезата в традиционната
българска къща, изследователката подробно предава
вярванията и табутата спрямо насъщния в предмодерното общество.
22
Тя интерпретира темата за хляба в традиционната култура на предмодерното българско общество от
гледна точка на християнската религия и ритуал.
23
Авторката разглежда хляба в тясна връзка с конкретните нужди на българите от традиционната/предмодерната епоха, мястото му в народния календар и причините за изключителната устойчивост на
традициите около и във връзка с него.

24
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хлеб
[електронен ресурс].11.01.2011
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• Етимологията на думата ‘хляб’ ни
отвежда към праславянското „xlěbъ”, което
вероятно е заемка от „hlaiƀaz” – ранногерманско наречие, обикновено свързвано
с готския език25. Според друга теория,
думата ‘хляб’ идва от индоевропейски
език, където е обозначавала каменните
плочи, върху които са пекли житени
зърна26. (Интересна е и етимологията,
терминологичната тафтология и връзка на
думата ‘жито’ (общославянско наречие за
зърнени култури) с други думи като ‘жить’,
‘живот’, ‘жътва’, но това е тема на друго
изследване.)
• ‘Трохичка по трохичка’, пътя на
насъщния можем да проследим до
ерата на Неолита, когато от едросмляно
зърно и вода е добита първата запечена
хлебна кашица27. Продукт на случайност
или на целенасочен експеримент – още
с появата си първият хляб бързо намира
приложение и се превръща в основна
храна за поколения напред. Поради
благоприятните географски и климатични
условия и възможността за отглеждане
на почти всички зърнено-житни култури
в Средиземноморския басейн и в
частност на Балканите, хлябът се очертава
като основен хранителен продукт и за
етническите компоненти, формирали в
последствие българската народност.
За употребата на хляба след 681 г.
в българските земи свидетелстват не само
25
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хлеб [електронен
ресурс].11.01.2011
26
Зайkов, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, изд.
„Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, с. 16; 89
27
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хлеб [електронен
ресурс].11.01.2011
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наши български- (каменни надписи, главно
със стопанска насоченост), но и чужди
извори – основно византийски хроники28.
След Покръстването (IX век), философията на
новата религия препотвърждава още веднъж
утилитарното значение на хляба, добавяйки към
него нови символни конотации. През X, XI и XII
век в пределите на Първото българско царство
продължава месенето на ечемичени, ръжени или
пшеничени пити, които засищат „до насита десет
и повече души”29. В периода на Второто българско
царство (XII-XIV век), хлябът не изменя статуквото
си. Свидетелства за това откриваме в агиографски
паметници, стенописи, гръмници, молитви
(„Отче наш”). След XIV век повече подробности
за насъщния в менюто на българското
традиционно/предмодерно общество научаваме
от дневниците на пътуващи през българските
земи в Османската империя пътешественици и
търговци, „Законникът на султан Селим I” от 1512
г., както и други документи на османския фиск,
които свидетелстват за „масовото приготвяне и
използване на хляба в ежедневието”30.
• В тази връзка – няколко думи
за неговото приготвяне. Както вече
отбелязахме хляб се приготвя от брашно,
вода и сол. В зависимост от типа на
брашното, ползваната вода може да бъде
топла (царевично брашно) или хладка31,
а ако замесеният хляб е с обредно
предназначение, то тя задължително е
„неначената, мълчана, цветна (с натопени

28
Георгиев, Г. Ат. Примовски и др. Етнография
на България, т. 2, БАН, С., 1983, с.288
29
Златарски, В. „Големината на българския
хляб в XI век” – В: ИНЕМ, т. 2, кн. 1-2, ч. 2, с. 11-14
30
Георгиева, Цв. „Хлябът – ключ, който разделя и събира човешките светове” – В: сп. Български
фолклор, кн. 2, 1992, с. 4-6
31
Георгиев, Г. Ат. Примовски и др. Етнография
на България, т. 2, БАН, С., 1983, с. 292
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китки)”32. В зависимост от типа зърно,
омесеният хляб е пшеничен, ръжен,
царевичен, от просо или ечемик и пр.
От своя страна брашното може да бъде
смляно по-едро или ситно, на воденица
или в мелница; да се използва в чисто
състояние (главно за обредни хлябове
или в по-заможни семейства33) или
смесено с друго брашно, с различни
треви, със стрити корени, кора от дърво,
трици, фасул, жълъд, смлени царевични
кочани и пр.34. Състава и качеството на
брашното оказват влияние както върху
външния вид, така и върху вкусовите
характеристики на хляба, правейки го от
бял и пухкав до черен и неугледен. С найвисоко качество се отличават пшеничното
брашно и хляб35. Нееднородният характер
на релефа в българските земи предполага
употребата предимно на ръжено брашно
в планинските райони36, а в равнините
и долините – царевично и пшенично37.
Когато реколтата не е добра и/или при
крайна оскъдица, ежедневният хляб се
замесва от просо или ечемик.

по-рядко – хмелната (от див хмел) или нахутена
мая, типологизира хляба в две групи – квасен
и безквасен38. Наблюдават се съществени
разлики в технологията, времето за приготвяне и
трайността на двата типа. Поради трудоемкостта
и продължителността на процеса, квасният хляб
(кисел хляб, квасник) се приготвя по-рядко –
веднъж седмично или при специален повод
(гости, обреди)39. Безквасният хляб (преснец,
пита, погача) става по-бързо и не изисква
специални умения40, но е по-нетраен.
Омесването на хляба започва с добилото
статут на ритуално свещенодействие пресяване
на брашното. От практическа гледна точка,
това се налага, за да се отделят едрите и
нехранителни частици, останали след меленето.
Повтарянето два и повече пъти на процеса пък,
обогатява брашното с кислород, който съдейства
за подобряване характеристиките на готовия
хляб41. Насъщният се меси в дълго дървено

корито – нощви42, които са „последното убежище
на хляба, преди да го метнат в пеща”43. Месенето
се извършва от жена, която в зависимост от
предназначението и значението на хляба е мома,
млада булка или възрастна. Чиста, закичена с
Добавянето на набухвател, какъвто в китка босилек, здравец или цвете, спретната
традиционното/предмодерното общество са и дори празнично облечена (ако приготвеният
ферментиралото/кисело тесто (т. нар. квас) и
32
Георгиева, И. „Хлябът на българина: хляб без
квас, хляб с квас” – В: сп. Българска етнография, кн. 3,
1993, с. 20
33
Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, изд.
„Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, с. 10

34

пак там, с. 134; 172

35
Доброплодни, С. „Здравословие”, 1853 – В:
Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, изд. „Христо Г.
Данов”, Пловдив, 1984, с. 173
36
Ръж се ражда навсякъде, като рядко се случва
реколтата да е лоша.
37
Карлова, М. Ф. „Турската провинция и нейният селски и градски живот” – В: Руски пътеписи за
българските земи XVII-XIX век, С., 1986, с. 329

38
Георгиева, И. „Хлябът на българина: хляб без
квас, хляб с квас” – В: сп. Българска етнография, кн. 3,
1993, с. 18; Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба,
изд. „Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, 175-176
39
Вакарелски, Хр. Етнография на България,
изд. Наука и изкуство, С., 1974, с. 182
40
Георгиева, И. „Хлябът на българина: хляб без
квас, хляб с квас” – В: сп. Българска етнография, кн. 3,
1993, с. 17
41
Гаврилова, Р. Колелото на живота, УИ „Климент Охридски”, С., 1999, с. 84
42
Георгиев, Г. Ат. Примовски и др. Етнография
на България, т. 2, БАН, С., 1983, с. 291
43
Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, изд.
„Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, с. 165
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хляб е за обред), в никакъв случаи тя не трябва да
е бременна, лехуса, в месечно неразположение
или общувала полово с мъжа си44. Ако месеното
тестото е подквасено то се завива и се оставя за
известно време на топло, за да увеличи обема си
и вташе45, а ако е без квас – направо се слага на
огъня да се пече.

На трапезата хлябът се поставят в средата,
но никога с кората нагоре. Яде се седнал,
приклекнал или на колене, като само на болен се
разрешава да лежи. Подава се от ръка на ръка, в
мълчание51. Залък никога не се хвърля, а ако се
случи да падне се издухва и изяжда52. С хляб не
се играе и не се рони, а трохите не се хвърлят в
огъня или тъпчат по земята53.

Топлинната обработка (печене) на хляба,
предмодерната българка извършва в пепел,
С оглед невъзможността ежедневно да
жарава, подница46 или в пещ. Готовите пити, се меси и пече пресен хляб, съхранението му е
най-често с кръгла форма47, с дебелина 2-3 см на сухо място, завит с изтъкана от лен и калчища
и диаметър 20-35 см48 се оставят да отдъхнат покривка или вълнена торба54.
и ‘поемат душица’. Консумират се топли или
студени, съответно начупени на къшеи от найвъзрастния мъж в семейството или ако хлябът е
студен и много твърд – нарязани с нож. Съчетават
се с готвени манджи, мезета, зеленчуци (Герлах –
чесън49) и др50.
44
Колева, М. „За небесния хляб на православните българи” – В: Хлябът в славянската култура,
съст. Ст.
Янева, АУ „Проф. Марин Дринов”, С., 1997, с. 195;
Русев, Р. 2004:
http://www.belb.net/personal/rusev/statii-4.htm [електронен ресурс].11.01.2011
45
Гаврилова, Р. Колелото на живота, УИ „Климент
Охридски”, С., 1999, с. 85; Георгиева, И. „Хлябът на
българина: хляб без квас, хляб с квас” – В: сп. Българска етнография, кн. 3, 1993, с. 18; Маринов, Д.
Избрани произведения, т. 1 „Народна вяра и религиозни народни обичаи”, съст. М. Василева, изд.
Наука и изкуство, С., 1981, с. 372

46

Плитък глинен съд с похлупак връшник.

49

пак там, с. 184

47
Янева, Ст. Български обредни хлябове, БАН,
С., 1989, с. 57; Георгиев, Г. Ат. Примовски и др.
Етнография на България, т. 2, БАН, С., 1983, с. 291
48
Вакарелски, Хр. Етнография на България,
изд. Наука и изкуство, С., 1974, с. 182
50
Гаврилова, Р. Колелото на живота, УИ
„Климент Охридски”, С., 1999, с. 83; Маринов, Д.
Избрани произведения, т. 1 „Народна вяра и религиозни народни обичаи”, съст. М. Василева, изд.
Наука и изкуство, С., 1981, с. 372
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• В
зависимост
от
своето
предазначение – за всекидневна
консумация или обреден ритуал –
хлябът, използван в традиционното/
предмодерното общество се разделя на
две групи – ежедневен и обреден/шарен.
Ежедневният хляб най-често е безквасен.
По-обикновен на вид и условно казано поневзрачен, както сочи и името му, той се използва
51
Гаврилова, Р. „За значенията на вечерята: исторически преглед” – В: сп. Български фолклор, кн. 1,
2010, с. 28
52
Лулева, А. „Трапезата – вещ-знак в традиционната българска къща” – В: Хлябът в славянската култура,
съст. Ст. Янева, АУ „Проф. Марин Дринов”, С.,
1997, с. 218; Маринов, Д. Избрани произведения, т. 1
„Народна вяра и религиозни народни обичаи”, съст.
М. Василева, изд. Наука и изкуство, С., 1981, с. 96
53
Гаврилова, Р. „За значенията на вечерята: исторически преглед” – В: сп. Български фолклор, кн. 1,
2010, с. 28; , А. „Трапезата – вещ-знак в традиционната българска къща” - В: Хлябът в славянската
култура, съст. Ст. Янева, АУ „Проф. Марин
Дринов”, С., 1997, с. 218; Маринов, Д. Избрани
произведения, т. 1 „Народна вяра и религиозни
народни обичаи”, съст. М. Василева, изд. Наука и
изкуство, С., 1981, с. 96; Русев, Р. 2004: http://
www.belb.net/personal/rusev/statii-4.htm [електронен
ресурс].11.01.2011
54
Русев, Р. 2004: http://www.belb.net/personal/
rusev/statii-4.htm [електронен ресурс].11.01.2011

ХУМАНИТАРИСТИКА
за задоволяване на ежедневните хранителни
потребности на хората.

Граматиков, Никола Ценкуловски и др. теренни
изследователи описват, снимат и правят гипсови
отливки на намерените обредни/шарени
Обредният/шареният хляб, от своя страна, е
хлябове59, като същевременно дават сведения и
богато украсен и се използва в редица ситуации,
за самите инструменти за шарене: просфорник,
обвързани с обредния календар (пролетен,
напръсци, вретено, огрибка, шарило60.
55
летен, есенен, зимен) и семейните обичаи на
Има случаи обаче, в които обредният/
българите по това време. Замесва се с квас или
мая и задължително от пшенично брашно, без шареният хляб задължително е безквасен хляб.
примеси: „Къдèто да а, за слýжба ша дùри еднà Обикновено той съпътства обредите при преход
шъпка чùсто брàшно, ма ша мèси. Тукòва да от един възрастов или социален статус в друг и
а (колкото длан – б. а.), ма чùстичко. (Маруца “осъществява връзката между два свята: между
Семьоновска, гр. Койнаре)”56. Отличава се и с тук и там, сега и после, преди и сега”61 (женитба,
по-разнообразна форма (кръгла, кравайна), раждане и смърт).
различни изображения (стопанска тематика,
• Хлябът в градовете се различава
религиозни мотиви, различни орнаментални
от този по селата. Градският, наричан
решения), множество допълнителни материали
още ‘купешки хляб’ се произвежда по
за украса (босилек, чимшир, клонче от круша,
технология, съобразена със стандартите
сушени плодове, мед и др.)57 и разнообразни
на занаятчийската гилдия на градските
шарки: кръстец, кръсташ, кръг или слънце, кръг
хлебари и изискванията на властта:
или небо, венец, цвят или гюл, градина, дъга,
„Турците искат всеки ден само прясно
лъкове, плетеници, кукла, гумно, двор, обор,
опечен хляб.”62 От пътеписи и дневници
крива кръсташка, купни, овци, говеда, птичка58.
научаваме, че асортиментът на хляба
Димитър Маринов, Станка Янева, Георги
в градските пекарни е разнообразен и
55
Бенина-Маринкова, В. З. Паприкова-Крутилин
сходен с този в други европейски страни63.
Календарни празници и обичаи на българите, IV доп.
изд., БАН, С., 2003; Георгиев, Г. Ат. Примовски
Често по-хубав и качествен от домашния,
и др. Етнография на България, т. 3, БАН, С., 1983;
купешкият хляб – замесен с квас или
Граматиков, Г. „Обредни хлябове от с. Покрован,
мая – е лукс, който в традиционното/
Ивайловградско” – В: сп. Български фолклор, кн. 1,
1993; Маринов, Д. Избрани произведения, т. 1 „Народна вяра и религиозни народни обичаи”, съст. М.
Василева, изд. Наука и изкуство, С., 1981; Ценкуловски, Н. „Обредни хлябове от град Койнаре” – В:
сп. Български фолклор, кн. 3, 1978
56
Ценкуловски, Н. „Обредни хлябове от град
Койнаре” – В: сп. Български фолклор, кн. 3, 1978, с.
57
57
Граматиков, Г. „Обредни хлябове от с. Покрован, Ивайловградско” – В: сп. Български фолклор, кн. 1,
1993, с. 111-112; Янева, Ст. Български обредни хлябове, БАН, С., 1989, с. 57-136
58
Маринов, Д. Избрани произведения, т. 1 „Народна вяра и религиозни народни обичаи”, съст. М.
Василева, изд. Наука и изкуство, С., 1981, с. 374-77

59
Само в сбирката ‘Жива старина” етнографът Димитър Маринов публикува над 470 снимки и описания
на обредни хлябове.
60
Маринов, Д. Избрани произведения, т. 1 „Народна вяра и религиозни народни обичаи”, съст. М.
Василева, изд. Наука и изкуство, С., 1981, с. 377
61
Георгиева, И. „Хлябът на българина: хляб без
квас, хляб с квас” – В: сп. Българска етнография, кн. 3,
1993, с. 15-16
62
Киселинчева, М. Дневникът на Ханс Дершвам
за пътуването му до Цариград през 1553-1555 г., С.,
1970, с. 68
63
Герлах и Дершвам говорят за венециански
питки/хляб при посещенията си в големите градове на
империята.

http://nauka.bg

135

ХУМАНИТАРИСТИКА
предмодерно общество на България си
позволяват малцина заможни български
семейства, успели да надвият на масрафа
си.

в- и облагородени от християнската религиозна
традиция66 в традиционната/предмодерната
епоха, пораждат и поддържат една силна и
сложна обредно-религиозна система, централно
място в която се пада на ХЛЯБА. Почти няма обред,
ритуал, празник или помен, на който да липсва
хляб – прясна пита с мед или квасник, кравай или
IV. Интерпретация на хляба:
колач. Вплетен толкова навътре в културата, чрез
В
културата
на
традиционното/ мрежа от смисли, която българинът сам е изплел
предмодерното общество в България, хлябът и, от която не може да се освободи, хлябът в
заема специално място. На него са посветени традиционната/предмодерната епоха може да
молитвите отправени към Бога, катадневните се интерпретира като универсален символ и
грижи, страхове и радости. Той намира своето храна, а неговото специално място – да се обясни
заслужено място и в българския фолклор – от гледна точка на: 1) полифункционалността; 2)
песни, приказки, пословици, анекдоти и др. „Два присъствието му в езика, най-малкото на две
вола два ангела” – и орачът, който върви подир нива – пряко и преносно.
тях по най-праведният от човешките пътища”64
– ето това е ‘символ-верую’ на българина в
традиционното/предмодерното
общество.
1. Полифункционалност:
Защо? От една страна – насъщният неразделно
Както вече отбелязахме, хлябът се отличава
присъства в делника на предмодерния българин
– ежедневно той се труди на полето, за да със своята широка употреба и предназначение,
‘изкара’ хляба и се храни вкъщи с хляб, замесен резултат от множеството функции, които може
без мая, опечен в пепел, с кръстен знак отгоре.
От друга страна – ‘изкарването’ на насъщния в
разглежданата епоха, където липсват технически
средства за обработка и облагородяване на
земята и основен, при извършването на всички
селскостопански процеси, се налага ръчния труд,
подпомаган от помощта на домашни животни,
поражда една силна обвързаност, преминаваща
в зависимост на човека от природата и земята.
Въпросната зависимост, както и породените от
нея и унаследени езически практики65, вплетени
64
Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба,
изд. „Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, с. 64

65
Става въпрос за жертвоприношения за омилостивяване на природните сили; култ към земята-майка;
култ към плода на човешките усилия – хляба на
трапезата и т. н.
136

http://nauka.bg

да изпълнява и изпълнява в културата на
традиционното/предмодерното общество в
България. С оглед по-добрата интерпретация,
а от тук и по-доброто осмисляне и опознаване
мястото на хляба в културата на разглеждания
период, ще си позволя условно да разделя
тези функции и ги разгледам последователно,
а именно: утилитарна, социална, етническа,
религиозна, апотропейна (омилостивяване,
измолване), естетическа и лечебна, въпреки че
на практика те се преплитат и са тясно обвързани
помежду си.
66
Определени светци са натоварени да ‘отговарят’
за стихиите (св. Илия – повелител на гръмотевиците,
светкавиците и дъждовете), от други се измолва закрила и подкрепа в работата (св. Трифон –
лозарите, св. Никола – моряците, рибарите), хлябът
участва в религиозните тайнства и т. н.

ХУМАНИТАРИСТИКА
• От чисто практическа гледна точка
с най-голямо значение се отличава
утилитарната функция на хляба. Тя е
провокирана от подсъзнателния импулс за
глад и биологичната нужда на българина
от „пълноценни въглехидрати, витамини
(особено от групата B), микроелементи,
ферменти (...)
целулоза”67, които
спомагат за нормалното функциониране,
регенериране и развитие на човешкия
организъм, сили и способности. Проявява
се ежедневно – българина всеки ден
е гладен – и обуславя централното
място на хляба, дори „черен, клисав и с
напукана кора”68 не само в менюто – по
мнение на редица изследователи, хлябът
е основната храна на българина69 – но
и в неговия бит и трудова дейност през
епохата.
• От духовна гледна точка с найголямо значение се отличава социалната
функция, която хлябът изпълнява.
Тя е провокирана от- и способства
за протичането на комуникация, за
създаването на контакти и отношения на
българите с техния външен и вътрешен
свят в периода XIV-XIX век. Голямото
значение и важната роля, които
социалната функция придава на хляба,
определя неговото централно място в
културния модел от епохата.
67
Гаврилова, Р. Колелото на живота, УИ „Климент Охридски”, С., 1999, с. 83

68

пак там, с. 83

69
Вакарелски, Хр. Етнография на България,
изд. Наука и изкуство, С., 1974, с. 182; Гаврилова, Р.
Колелото на живота, УИ „Климент Охридски”,
С., 1999, с. 83; Георгиев, Г. Ат. Примовски и др.
Етнография на България, т. 2, БАН, С., 1983, с.
291; Колев, Н., Българска етнография, изд. Наука и
изкуство, С., 1987, с. 162;

Социалната функция действа в две посоки –
обединява и разделя70.
 Обединяващата социална функция
на хляба се проявява по различни поводи – в радост
и скръб, в богатство и оскъдица. Съществени
нейни характеристики са комуналността и
комуникацията. Хлябът консолидира около обща
трапеза всички – в ежедневието, в работата, в
ритуала71, в празника72. Самото препредаване на
хляб от ръка на ръка, дори и само в мълчание
‘прокарва’ и укрепва социалните контакти в
обществото, диалога в семейството и задругата.
Хлябът сплотява. Необходимостта от зърно,
брашно, квас, готов хляб и пр., кара българина да
почука на вратата на съседа и да помоли. „Само
тогава, когато се дава в заем и когато се връща
хляб – не може и не бива да се мери”73. Oказаната
и върната помощ заздравява междусъседските
отношения и обвързва задълго
 Нерядко обаче, хлябът разделя.
Разделя:планината от равнината – наличните
климатични условия и релеф предопределят
по-честата употреба в планинските райони на
ръжен, а в равнините – на пшеничен хляб; града
от селото – присъствието на властта, струпването
на повече обезземлени хора и напредъка на
техниката и технологиите, създават условия за
по-честата консумация в градовете на квасен,
а в селата – на безквасен хляб;чорбаджията
от селянина – финансовата стабилност оказва
влияние върху честотата на консумация, а от тук
70
Георгиев, Г. Ат. Примовски и др. Етнография
на България, т. 2, БАН, С., 1983, с. 298
71
когато чрез ‘жертва’ (безкръвна според закона
на Новия Завет) се измолва помощ, подкрепа и закрила
от Бога, Богородица или светиите.
72
когато се отбелязва прехода от един социален
статус в друг – раждане, кръщене, сватба, погребение.
73
Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, изд.
„Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, с. 56
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ХУМАНИТАРИСТИКА
и върху изобилието, респ. оскъдицата от хляб
на трапезата; мъжът от жената – различната
роля, отговорности и трудови задължения се
отразяват върху порционирането и качеството
на консумирания хляб. Обикновено на мъжа
се пада най-хубавото и най-голямо парче от
насъщния, докато жената трябва да се задоволи
с по-скромната и по-малка част.
• Мястото на хляба в предмодерното/
традиционно общество в България се определя
като значимо и от гледна точка на етническата
функция, която изпълнява насъщният. Как
така етническа? Като етнос, който населява
Балканите от столетия наред, българите
усвояват и унаследяват земеделския начин
на живот, чиито основен белег и препитание
е хлябът. От своя страна османските турци,
усвоили пространствата в Близкия и Среден
Изток и водещи номадски начин на живот,
се занимават главно със скотовъдство. Техен
основен белег и прехрана са млякото и
месото74. През XIV век тези два конгломерата –
своеобразни цивилизации на хляба и млякото –
както ги нарича Фернанд Бродел, съществуващи
паралелно до този момент се сблъскват помежду
си75. Влезли в досег, в съжителството и обмен,
те се променят взаимно. Под въздействието на
българската-, а разбира се и други етнически
групи, консумиращи хляб, османската етническа
група и кухня са масово проникнати от него.
Доказателство за това ни дават два пътеписа от
различни периоди. Единият – на Бертрандон де
ла Брокиер76 – свидетелства, че в османския двор
74
Георгиева, Цв. „Хлябът – ключ, който разделя и събира човешките светове” – В: сп. Български
фолклор, кн. 2, 1992, с. 3
75
Георгиева, Цв. „Хлябът – ключ, който разделя и събира човешките светове” – В: сп. Български
фолклор, кн. 2, 1992, с. 3
76
Брокиер, Б. де ла Задморско пътешествие, С.,
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през XV век хляб все още не се сервира. Другият –
на Ханс Дершвам77 – разкрива вече ежедневната
употреба на хляб през следващия XVI век в
османската столица Истанбул; изискванията,
поставени от властта за неговото производство
и качество и явната ‘капитулация’ пред чуждия
вкус. Възможно е следователно да заключим,
че до един определен момент в Османската
империя, хлябът изпълнява етническа
разграничителна функция. В първите столетия
значително по-силна – тя откроява българи от
османци, а в последствие отслабва. Следствие
на унифициращите процеси, които пет века
протичат на Балканите и водят до образуването
на един хомогенен балкански културен модел,
тази етническа функция се прехвърля в опозиция
на хляба, но вече с английски, немски, френски и
пр. произход.
• В културния модел на традиционна/
предмодерна България, насъщният заема
изключително важно място и поради
религиозните функции, с които е обвързан.
В контекста на робството от XIV-XIX век,
хлябът играе роля на разграничителен белег.
Отличаващ християнското от мюсюлманското
население на Балканите в светогледа на едните
той заема централно място, а в този на другите –
периферно78. За българите- християни насъщният
е израз, както на материалната страна на живота,
така и на духовната. Той е граница, мост между
два свята – видим и невидим. Обобщен символ
на най-необходимото във всекидневието – храна,
облекло, постеля, покрив над главата, хлябът
1968
77
Киселинчева, М. Дневникът на Ханс Дершвам
за пътуването му до Цариград през 1553-1555 г., С.,
1970
78
Георгиева, Цв. „Хлябът – ключ, който разделя и събира човешките светове” – В: сп. Български
фолклор, кн. 2, 1992, с. 11
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присъства в молитвите отправяни ежедневно
към Бога: „Отче наш, който си на небесата (...)
дай ни днес ежедневния хляб (...)”79. Израз на
най-чиста, възвишена любов и благост, той
участва и в едно от най-съкровенните тайнства
– Господната вечеря (Евхаристия). Видим образ
на тялото Христово, разпнато поради човешките
грехове, хлябът е средство „вярващите да се
приобщят към Изкупителя, да спасят душата си
и получат вечен живот”80. Израз на милосърдие
и съпричастност към страданията на ближния
хлябът е дар. Споделен с околните, той е още
израз на благодарност за оказаната помощ от
Света Богородица и Светиите. Попросен – от
вдовица, сираче или скитник – хляб не се отказва,
при все че се „ражда с толкова мъки под ръцете
на ‘месарията-светица’, майката и с ‘кървавата’,
‘орачова пот’ – на бащата...”81, прокълнати
заедно с целия човешки род с пот на челото
си да ядат хляба, докле се върнат в земята, от
която са взети82. Насъщният намира място и
в християнската изобразителна традиция и в
църковните служби, като „Петохлебие”83, „Чин
на Панагия”84 и пр.
•

Мястото

на

хляба

в

културата

на

79
Матея 6:9-13; Лука 11:1- 4
80
Колева, М. „За небесния хляб на православните българи” – В: Хлябът в славянската култура, съст. Ст.
Янева, АИ „Проф. Марин Дринов”, С., 1997 , с. 185
81
Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, изд.
„Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, с. 181

82

Битие 13:19

83
Това е служба-спомен за чудотворното преумножаване на 5-те хляба и 2-те риби, с които Христос
нахранил множествата – В: Колева, М. „За небесния хляб на православните българи”, с. 182

84
Това е служба, при която монасите консумират частица осветен хляб, репрезентиращ тялото на
Божията майка, с която се съединяват – В: Колева, М. „За небесния хляб на православните
българи”,
с. 182

традиционното/предмодерното
българско
общество безспорно е изключително важно,
с оглед и на апотропейната функция, която
изпълнява – измолване на берекет, здраве и
благополучие и омилостивяване на митичните
същества и сили, за които се вярва, че оказват
влияние върху трудовата дейност и живота
на българите. Наличието на подобна функция
демонстрира и се опитва да тушира силната
обвързаност и зависимост на традиционното/
предмодерното общество от природата и земята.
Апотропейната функция се изявява в комбинация
с обреда85, където хлябът се възприема като
„безкръвна жертва”86. И действително, за да
изпълни своето предназначение и се преумножат
силите му, хлябът е преминал през няколко нива
на обредно, ритуално посвещение, а именно
през:
♦ култивираща човешка намеса в
природата;
♦ вторична
преработка
– смилане на зърното, пресяване на
брашното, месене, орнаментиране;
♦ топлинна
обработка
–
печене, като през цялото време месачката
заклинава за здраве и берекет, цъка с език
и пее обредни песни.
85
Разделям религия от обред, тъй като считам,
че в разглеждания период обредът принадлежи на
заглъхващата, определяна днес като суеверие,
езическа традиция. Факт е, че след IX век България
официално изповядва християнство, но тя (както
междувпрочем и целият покръстен свят) запазва на
битово ниво много от езическите практики. Влезли в контакт с новата религия и облагородени от нея,
с времето езическият елемент в тях отслабва, но
и не изчезва напълно. Това важи с пълна сила и за
хляба.
86
Колева, М. „За небесния хляб на православните българи” – В: Хлябът в славянската култура, съст. Ст.
Янева, АИ „Проф. Марин Дринов”, С., 1997 , с. 180
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престояваше върху болното място
Обредният хляб се отдава в жертва – курбан,
през цялата нощ и сутринта като
за да се изпълни езическият принцип Do et des
станех, като махнех превръзката
(Давам, за да дадеш) и се благоразположат
върху сместа от хляб и мляко,
небесните или митични сили. Разбира се,
виждах как е излязла всичката
въпросното ритуално измолване на помощ
мръсотия и кръв. И постепенно
и закрила не може и не би трябвало да се
раната заздравява, зараства”�.
интерпретира като осланяне на българина на
неволята и изчакване друг да свърши работата му,
Илия Зайков и Стоян Райчевски добавят и
защото в крайна сметка пред него и обществото
други рецепти: „Кога човек се е разболял от силна
като цяло в традиционната/предмодерната епоха
настинка, карат го да легне и турят на гърба му
стои по-голямата заплаха – който не работи, няма
един топъл хляб, току изваден от пеща – изтегля
и да яде.
настинката.”�; „На болно от сипка дете майката
• Изключително
високо
ценен в менюто, бита, трудовата
дейност, религиозните вярвания
и обредната система, хлябът
заема важно място и в народната
медицина.
Използван
като
лекарствено средство, той се явява
съществен елемент от културата
на
традиционна/предмодерна
България.
Доказателство
за
лечебната функция и свойства
на насъщния са издирените
и
публикувани
от
редица
изследователи ‘рецепти’, в които
главна заслуга и роля като цяр
се пада на хляба. Така например
Руси Русев ни представя следния
спомен за лечение на Николинка
Донева от с. Бъзовец: „Майка ми
приготвяше нещо като попарка от
топло мляко и парчета хляб (...).
После вземаше накиснатите в
млякото залъчета и ги поставяше
върху раната – порезна, прободна
рана, замърсена рана. След това
слагаше върху тях марля (...). Това
140
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прави медена питка и я раздава на съседите – тази
питка е замесена с ‘мълчана вода’, която се налива
сутрин рано, преди слънцето да е огряло.”� и т.
н., т. е. основната идея в посочените и подобни
случаи е сходна – хлябът притежава силата да
лекува.
• Насъщният е добре приет
в традиционното/предмодерното
общество и заема важно място
в културния модел от епохата и
заради естетическата наслада,
която носи за сетивата. С други
думи хлябът в разглеждания
период се отличава и със своята
естетическа функция. Няма да е
пресилено, ако я припиша почти
изцяло на (разгледаните вече погоре) обредни хлябове. Те – по
думите на Станка Янева – са тези,
които поради наличието на ясен
адресат (родители, кумове, деца,
роднини) биват богато украсявани,
шарени, орнаментирани, т. е.
при тях „естетическата функция е
съзнателно подчертана”�. Нейна
задача е да доставя наслада на
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очите и провокира апетита, но
също така и да даде израз на
вложените в хляба скрити смисли,
послания, емоции, страхове,
копнежи и пожелания за здраве,
плодородие и щастлив живот.

2. Присъствие и употребата на понятието
‘хляб’ в езика:
За пълната интерпретация мястото на
хляба в културата на традиционното/предмодерното общество в България е от значение
разглеждането не само на неговите функции,
които го издигат до нивото на универсален
символ и храна в ежедневието и празника на
българина, но и на интерпретацията му от гледна
точка на присъствието и употребата на понятието
‘хляб’ в българския език (респ. фолклор). Без
изследователят непременно да е езиковед и/
или фолклорист и/или филолог и пр., той не би
могъл да не забележи голямото разнообразие
от значения, метафори и синоними в българския
език и българския словесен фолклор – пословици,
поговорки, поучителни разкази, в които хлябът
участва.

към жизнения или календарен цикъл,
замесеният и опечен хляб може да носи
определено название – богородичен
хляб�, кумов колак�, боговица�, бъдник�,
сладка погача� и др.�
• При употребата на понятието ‘хляб’
в преносен смисъл, върху неговото пряко
значение се наслагват допълнителни идеи.
В българския език, в преносен смисъл
‘хляб’ се употребява за обозначаване на:
 Произхода на човека – „Замесени са
от едно тесто”;
 Прехода от един житейски цикъл в
друг – „Взе си хляба в ръце”;
 Независимостта – „Свой хляб, своя
слободия”;
 Работата/трудоспособността – „Кални
навуща, бели комати”;
 Глупостта/некомпетентността – „Не
знай хлябът на какво дърво расте”,
„Секи може да яде хляб, ама не секи
знай да меси”.

Екатерина Атанасова се спира още на
Що се отнася до значението, с което връзката между хляба и�:
понятието ‘хляб’ циркулира в българския език,
 Продължителността на човешкия
бихме могли да откроим най-малко две нива –
живот – „Изял си е хляба”;
пряко и преносно:
• При употребата на думата ‘хляб’
в пряк смисъл се визира изначалното му
значение на хранителен продукт, средство
за задоволяване на биологичната нужда
глад. Наред с това обаче – както забелязва
изследователката Екатерина Атанасова – в
зависимост от конкретния повод, спадащ

 Професионалното поприще – „Дал му
печен хляб у ръцете”;
 Наличието на възможности – „Има
хляб в тая работа”
и перспективи в положителен и/или
отрицателен аспект – „Ще си изкара
хляба”, „Умният навсякъде си изкарва
http://nauka.bg
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хляба”, „Родил ся е да хаби хляба”, „Не
ще може да извади симит”.
Заедно с това тя разглежда хляба и през
няколко бинарни опозиции:
 Ситост/глад – „Сита мишелина хляб
пробира”, но „Гладният хляб не
пробира, „На сухият хляб гладът му е
манджата”;

от

традиционната/предмодерната

 „У когото е хляба, у него е и ножа”
– показва, че у когото е икономическата сила на
насъщния той командва;

„Чуждият хляб зъби троши”
– хлябът изкаран с честен труд е мек, но
присвоеният – не е;

 Изобилие/богатство, респ. оскъдица/
бедност – „Що му е хлябът – у мешине,
що му е дреха – на гърбине”;


„Хамбар с мярка се пълни” –
за най-голям грях се счита посегателството
върху чуждия хляб;

 Свое/чуждо: „Чуждия хляб със сълзи
се яде”, но „Който ми дава хляб ми е
брат”.�

 „Давали
на
бедняка
царство, а той питал: Ами хляб?” –
говори за първостепенното и ежедневно
значение на хляба, който осмисля целия
живот;

Като метафора�
индикира със:

понятието

‘хляб’

 Социалното положение на българина
в обществото – черен/бял хляб;
 Разбирателството в семейството/
колектива – горчив/сладък хляб;
 Трудния път, по който е изкаран – с пот
на челото.
Поради трудоемкостта на процеса по
култивирането, обработването и превръщането
на хляба от пшеничено зърно в готов продукт той
е синоним на мъка, безпокойство, несигурност.
Но паралелно с това хлябът се родее по значение
и с търпението, плодовитостта, радостта от
заслужената награда.
Понятието хляб присъства в много
поговорки и пословици, дело на народния
гении, които в синтезиран вид разкриват мястото,
функциите и значението на хляба в културата на
142
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„Да имаше сирене щях да

надробя попара, ама няма хляб” – липсата
на насъщния обезсмисля наличието на
материалното в живота. Материалното
трябва да е в съчетание с духовното и
едното да не е за сметка на другото;
 „Харчи се като топъл хляб” –
показва, че всеки е готов да плати висока
цена за това което иска;

„Човек не живее само с
хляб” – отразява духовните търсения на
българина;
 „Никой не е по-голям от
хляба” – първостепенното място на хляба
в йерархията от ценности в живота на
българина;

„Хлябът да го съди!” – една от найтежките клетви;

ХУМАНИТАРИСТИКА
 „Готови пари и печен хляб
скоро се изидат!” – необходимостта от
непрестанен труд и постоянство;
 „С малко брашно голям
хляб се не меси” – противопоставяне
между амбиции и възможности;

едни се качват, а други слизат.
И само хлябът – онази истина, проверявана
и в робски, и в свободни години – е вечен ... „�

Безспорно темата за „Мястото на хляба
 „Къща без хляб да не в културата на традиционното/пред-модерното
замръква” – първостепенната важност общество в България” е изключително интересна
на хляба в бита и ценностната система на и перспективна и има още много какво да се
българина.
изследва и каже в тази посока. За съжаление
обаче, е невъзможно това да стане в границите
Силно оценностен, хлябът е ‘герой’ и
на настоящия текст – един скромен обзор, който
на редица поучителни разкази и приказки –
не претендира за изчерпателност; един опит
„Житената питка”, „Защо не убивали старите
да се откроят основните моменти по въпроса,
хора”, “Кой каквото прави – на себе си го прави”,
в последствие всеки, от които би могъл да се
Чорбаджията и жътварят” и др., чрез които
превърне в тема на самостоятелно изследване.
безспорно се доказва първостепенното място,
което той заема в цялостното съществувание и в
От големите открития на всички времена,
културния модел на българина от традиционното/ хлябът е сред най-вълнуващите. Универсален
предмодерното общество. Според една от символ и храна в предмодерна България
най-ярките образни представи на човека в видяхме как, чрез преки и преносни конотации
традиционното/предмодерното общество за хлябът намира място/ниша и присъства във
трите ‘стихии’, „от които (…) е сътворен света – всяка една сфера от живота на българина. Няма
земята, водата и огъня, тия три сили създават и да е пресилено, ако кажем, че живота се върти
хляба ...”� Поел в себе си чрез зърното жизнените около насъщния. Двигател на промяната, с
сили на земята, добавил към тях животворната
сила на прясната изворна вода, хлябът излиза от
огъня осветен и пречистен. Издигнат в култ, пред
него тежка дума не се изрича, а всяка кавга се
прекратява.

времето обаче, ситуацията се променя. Към подобро, защото пътя, който изминава насъщния
до трапезата ни значително се улеснява. Само
с едно натискане на бутона се задвижва целият
производствен процес – технологизиран до
мозъка на костите. Ето защо не е чудно, че днес
за добро или за лошо, много от нас не знаят
‘на какво дърво расте хляба’. Ситуацията се
V. Вместо заключение:
изменя и от факта, че технологизацията улеснява
‘изкарването’ на хляба, но малко по малко краде
„Светът е меродавен, от неговите святост и ореол, демитологизира го.
нескончаема стълба, по която

Започнал веднъж процесът не спира и
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странно как днес само бегъл поглед е достатъчен,
за да се констатира, че централното място на
хляба е вече заето от куп други неща – мисли,
идеи, тревоги, задачи ... Днес с хляб българинът
може да се снабди отвсякъде, без дори да е
разорал и една бразда, да е пропътувал пеш
пътя до мелницата, да е станал в зори и месил;
без дори веднъж да е прегорил хляба и оставил
челядта си без ядене. Леснодостъпен, хлябът като
че ли изгубва своето достойнство. Днес дори не
е модерно да се ‘тъпчеш’ с хляб, не е полезно за
‘линията’ и вместо да крачиш с кални навуща след
ралото е за предпочитане да изгаряш излишните
калории на гладиатора или велоергометъра във
фитнес залата.

отдадем част от времето и чувствата си на това
благословено чудо, споменато в молитвата: ‘Отче
наш (…) Насъщния хляб дай ни днес …’

Вероятно образът на хляба, такъв какъвто
го е виждал предмодерния българин, остава
жив единствено в народното творчество –
онези приказки и песни, гатанки, пословици и
поговорки, с които се ‘захранват’ българите още
в невръстна възраст.

4. Брокиер, Б. де ла Задморско пътешествие, С., 1968

‘Хлябът’ – изискващ грижи, внимание,
търпение, топлина. Странно … Днес се купува
по-малко хляб и все пак, въпреки влиянието
на ‘модата’, все повече хора се забавляват да
месят и приготвят хляб у дома – един малък
трогателен каприз, един малък лукс, който
отново преоткриваме. Според една анкета
мирисът на хляб е за предпочитане пред този
на кафе, на море и на гора. Като човек, който
гледа с ‘модерни очи’ на хляба бих искала да
спра за момент и да си спомня приказките за
хляба от детството; да се отърся от суетата и да
се преклоня пред онзи, пред когото предците са
скланяли глава, изричали са молитви, кръстили
са се, целували са го. Спомнете си и вие...
‘Хлябът’ – навяващ спомени, докато вечният му
аромат изпълва къщата. Наистина си струва да

7. Гаврилова, Р. Колелото на живота, УИ „Климент
Охридски”, С., 1999
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Приложение:
Приказки за хляба:
Житената питка

Разровила баба огнището, скришом извадила
питката и я потулила някъде. Ваньо и Кунето
претършуваха кътовете, пъхаха главичките
си под леглото, ровиха се в долапа, гледаха
повторно в пещта – няма я.
- Бабо, дай ни питката, бабо! – замоли се Ваньо.
- Бабке, молим ти се, дай ни я! – изправи се пред
нея сестричето му.
- Мирувайте, че видите ли хурката! – сопна се
баба им.
- Бабичко, много сме гладни, ба! – с нажален
глас пееше Кунето.

- Бабо... – обърна се умислен Ваньо.
-Ей?
- Право ще кажеш – вярно ли е?
-Кое?
- Онуй, дето ни го разправи, че уж питката
ходела да си обикаля нивката.
- Вярно е, чедо. Баба никога не лъже.
- Ами далеч ли е нивката?

- Я зяпни да видя!

- Много е далеч.

Пуста баба все не вярва. Кунето разтвори като
риба малката си устица.

- Чак до голямата гора, че зад нея – показа с
пръст Кунето.

- Пъй, че огладняло момичето ми – рече бабата
– ами сега? Ха почакайте още малко, да се върне
от гората тейко ви с шейната.

- Там.

- Де е питката, ба? – дръпна сукмана й Ваньо и я
погледна с очи, от които се гласяха да капнат две
сълзи.
- Де я! Отиде да си обиколи нивката. Не я ли
видяхте кога изскокна? Ей я там, хе, тича по пътя.
Подир нея куцука Черньо и джавка.
Ваньо и Кунето залепиха очи на изпотения
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прозорец. И видяха широкия, белия път.
Нападал от небето сняг - един човешки бой.
Затрупал дърветата, затрупал малките къщурки,
затрупал гората. Студено и страшно е на полето.
Големи пустали вълци сноват по пъртината,
гледат към село, където пушат комините, точат
си зъбите и ръмжат. Никой не смее да ходи там.
А тя, нищо и никаква питка, излязла от огъня с
гореща глава, отърсила от гърба си въглените и
се търкулнала. Хайде-е-е! Отива да си обиколи
нивката.
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Двете деца опряха очи на прозореца. Пада ситен
сняг. Сипе, сипе. Затрупва къщите. Те пъшкат под
дебелия юрган и дъхът едвам им излиза през
комините. Мудно крета по пътя една биволска
шейна, накамарена с дърва. Преваля зад моста
и чезне зад снега.
- Бабо, хайде пак ни разправи за питката! –
обърнаха се двете замислени руси глави към
очилатата бабичка.

ХУМАНИТАРИСТИКА
- Какво да ви разправям, нали снощи ви
разправих.

А под синура – кладенчето замръзнало. Навела
се зачервената от студа питка и попитала:

- Още един път искаме.

- Тук ли е житцето?

- Хубаво! Слушайте! Тя, питката – започна
баба им – като излязла от огъня, озърнала се,
смъкнала от гърба си въглените и полека се
промъкнала през открехнатата врата. Плюла си
на петите и ударила на бяг.

- Тук е – рекло то с тъничко гласче като на
пчелица.

Подир нея се втурнал Черньо. Гони я до моста,
но не я достигнал, защото тя летяла напреде му
като заек. Щом разбрал, че няма да я стигне,
Черньо лавнал два-три пъти подир оня, що духа
и се върнал.
Минала питката през равното поле, навлязла в
гората, и насреща й, насред пътя, изневиделица
изскочил вълк, ей такъв, три дни нищичко не
хапнал. Облещил се, тропнал с крак:
- Стой, питке житена! Както съм прегладнял,
наведнъж ще те лапна, ама ме е страх да не се
задавя.
- Недей, Вълчо, брат да си ми! Ще се задавиш,
много съм корава. Почакай ме тук, додето се
върна! Мене баба ми е заръчала нивката да
обиколя, където съм се родила, че да стана
мека и сладка. Сега не съм за ядене: много съм
гореща.
Излъгал се глупавият вълк. Хванал вяра. Клекнал
на пътя. Чака, чака, а студеният вятър брули
ушите му.
Питката хукнала. Бре нагоре, бре надолу, между
старите дървета – право на нивката. Гледа –
голяма, широка нива. Насред нивата - крушасамосянка, стои като самодива в бялата си
премяна.

- Ами будно ли е, или спи?
- Будно е. Трае си на топло, под снега. Завило се
през глава с бяла черга. Едвам диша.
В гората било много страшно. Нивата е сред
самата гора. Бучал лудият вятър. Дърветата
плачели. А житцето се затоплило – нищичко не
ще да знае.
- Гладно ли е? – попитала питката.
- Не е.
- Ха тогаз нека мирува, че напролет, когато се
стопи белият снежен юрган и славеите запеят
край нивата, стръкчетата му да израснат високо,
едър клас да завържат. Ще напълнят житницата
догоре. Нека знаят малките стръкчета – всичките
ще станат
питки.
Засмяло се тихо под снега житцето. Май го
лъжела питката. Как може то да стане питка.
Глупавичко е, защото е много мъничко – само
на два месеца. Тръгнала си питката назад.
Свършила си работата, иде си у дома. Не минава
през гората, ами заобикаля по долината, през
ливадето, поела дълбокия път – иде си.
- Ами вълкът, бабо?
- Вълкът, клекнал сред гората, чака и трака със
зъби, а студеният вятър брули ушите му.
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Пустата питка, колко е хитрушка! Вратникът
скръцна. В двора влязоха шейни.
- Ваньо-о-о-о, тичай – шейната!
- Иде си татьо – у-у-у-у, какъв е побелял!
- Хайде, Куне, налей топла вода в менчето, да си
умие баща ти ръцете, защото цял ден е мръзнал.
Пък аз ще отида в малката къща, да видя дошла
ли си е питката.
					
***
Защо не убиват старите хора?

Един жесток цар изкарал закон да бъдат
погубени всички стари хора.
- Каква полза от тях – казал той – нито орат, нито
жънат, нито дърва секат. Само ядат хляб и се
пречкат вкъщи. По-добре ще живеем без тях.
Запретнали се царските палачи. Всичките стари
хора минали под нож. Останал само един старец
– баща на болярин. Дожаляло на болярина да
вземе главата на стария си баща, затуй го укрил
на тайно място и го хранел скришом, без да знае
никой.
Жестокият цар имал луд чер кон: ритал, хапел,
скачал, хвърлял ездачите. Никой не можел да
се приближи до него и да го укроти. В столицата
живеела една лукава знахарка. Царят заповядал
да я повикат в двореца и почнал да я разпитва
как може да укроти лудия кон.
- Как ли? – отговорила знахарката. – Заповядай,
господарю, на твоите боляри да усучат въже от
пясък. Вържеш ли коня с въже от пясък, той ще
стане кротък като овчица.
148
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Царят се почесал по тила и повикал болярите си.
- Хей, боляри – викнал им той – слушайте какво
ще ви заповядам! Още утре да ми донесете
едно въже от пясък. Ако дойдете в двореца без
пясъчно въже, главите ви ще взема!
Прибрали се болярите с наведени глави. Никому
не идвало наум как може да се усуче въже
от пясък. Между болярите бил и оня, който
пощадил живота на баща си. Като се прибрал
вкъщи омърлушен, старецът го попитал:
- Защо си кахърен синко?
Боляринът му разправил какво иска царят.
- Туй ли е то всичко? Не бой се. Утре, като идете
в двореца и царят рече: “ Къде е въжето?” – ти
му отговори: “Царю, готови сме да усучем въже
от пясък, но не знаем какво трябва да бъде –
дебело, тънко, жълто или червено, дай ни понапред мостра.”
На другия ден, като чул умния отговор, царят
преклонил глава и казал:
- Прави сте, трябва да ви дам мостра, но няма
откъде да я взема.
И царят простил живота на всички.
Същото лято настанала голяма суша. Всичко
живо изгоряло - и трева, и плод. Пресъхнали
реките и кладенците. Житниците се опразнили.
Не останало жито дори за семе. Уплашили се
хората да не измрат от глад. Загрижил се и
царят. Повикал пак болярите и им заповядал:
- Каквото щете правете и струвайте, но утре,
като дойдете, искам да ми кажете откъде да
намерим жито за посев, инак главите ви ще
взема.

ХУМАНИТАРИСТИКА
Тръгнали си болярите сломени – не е лесна
работа да се намери жито. Скритият старец
видял, че синът му се връща и този път
омърлушен, и попитал какво се е случило.

***

Кой каквото прави – на себе си го прави!

- Сега, тате – рекъл боляринът – и ти не можеш
ми помогна.

Като ходел да проси от къща в къща, един
слепец все тъй си думал:

- Защо?

- Кой каквото прави – на себе си го прави!

- Защото царят иска семе за посев, а никъде в
страната няма жито.

Дочула го жената на селския чорбаджия, дето
дерял кожите на сиромасите, и му се заканила:

- Не бой се, синко. Утре, когато се явите пред
царя, ти му кажи да заповяда на селяните да
разровят всички мравуняци на царството. В
мравуняците има много жито, събирано зрънце
по зрънце от мравките.

- Знам, че туй, дето го приказваш – за моя мъж
го приказваш, но ще те науча аз тебе, когато

И наистина, щом селяните излезли по кърищата
и разкопали мравуняците – намерили във
всеки мравуняк по една торбичка едро зърно.
Царят останал много учуден от находището и
се обърнал към болярина, дето криел баща си.
Попитал го:

минеш втори път.
И като запретнала ръкави, чорбаджийката
замесила една питка и преди да я метне –
сложила отрова в тестото.
Подир пладне слепецът пак минал край
чорбаджийската къща.
Щом го зърнала, чорбаджийката викнала от
прозореца:

- Кажи ми, кой ти даде този мъдър съвет?

- Хей, дядо, я ела насам!

- Не смея да кажа, господарю, защото ще ме
погубиш.

И му подала питката.

- Няма косъм да падне от главата ти, кажи!
Тогава боляринът признал, че е укрил баща си и
той го е научил какво да каже за пясъчното въже
и де има скрито жито.
Скоро излязъл нов закон: никой да не закача
старите хора, а когато вървят по улиците – всеки
да им сторва път.

- Земи я – рекла – топла е. Замесила съм я, да ти
се отплатя за мъдрите думи.
Старецът промълвил едно благодаря, поел
питката, пуснал я в торбичката си и си тръгнал.
Излезнал от селото. Поел по широкия път.
Късно вечерта някъде по къра го срещнал
чорбаджийския син, яхнал на кон. Той слизал от
планината, където били бащините си кошари.
- Хей, дядо – поспрял коня си чорбаджийският
син – ти като ходиш по просия, не може да
не носиш хляб в торбата си. Дай ми да хапна,
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защото ми се вие свят от глад. Горе, в планината,
нашите нагъват просеник, а пък аз не мога да го
ям.
- Да ти дам, сине – рекъл старецът и извадил
питката от торбата. – Отчупи си половината.
Одеве ми я даде една добра жена.
Чорбаджийският син грабнал питката и извикал:
- Цялата, цялата я дай! А ти ще си изпросиш
друга – нали нямаш друга работа.

По жътва един стар чорбаджия повикал своя
съсед – сиромах човек, да му пожъне нивата.
- Докога ще жъна? – попитал сиромахът.
- Докато залезе онова, небесното светило –
показал нагоре с пръст чорбаджията.
- Ама какво ще ми платиш?

И като захапал питката, месена от майчината му
ръка, той бутнал коня и отминал.

- Една торбичка брашно ще ти дам, стига да
работиш както трябва.

Додето стигне у дома си, лакомият мамин син
почнал да се превива от болки. Щом влязъл, той
се тръшнал в леглото и изпъшкал:

Сиромахът отишъл на чорбаджийската нива и я
подхванал от единия край. Запращели ония ми
ти ръкойки, почнал да търкаля снопите. Жънал,
без да се изправи. Само на пладне поседнал за
малко под крушата, изял една порязаница хляб
и една глава лук и пак грабнал сърпа. До вечерта
пожънал половината нива. Когато слънцето
залязло, умореният работник се изправил,
обърсал горещата пот от челото си и рекъл:

- Майко, умирам.
Майката се смаяла и слисала. Най-сетне и дошло
на ум, че може да е отровен, и го попитала какво
е ял.
- Нищо - отвърнал болният – само една питка
изядох. Друго не съм слагал в устата си.

- Стига толкова.

- Един просяк. Срещнах го по пътя, поисках му
хляб и той ми даде питката.

- Как тъй стига – обадил се чорбаджията,
който току-що пристигнал да види докъде е
стигнал жътварят му – половината нива стои
непожъната.

Като чула тия думи, майката пропищяла:

- Но слънцето залезе и почна да притъмнява.

- Майчице, какво направих! Просякът ми
казваше, че кой каквото прави – на себе си
го прави, вярна му беше приказката, добре
казваше той, но кой да слуша!

- Слънцето залезе, но я погледни на небето! Там
вече е изгряла неговата сестра – месечината. Ще
жънеш, додето залезе и тя. Инак няма брашно.

И захванала да си удря главата с два юмрука

И наистина месечината се изтърколила на
небето като червена ябълка и станало видело.

- Кой ти я даде?

***
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легнал под крушата и се наспал хубаво. Додето
огрее слънцето, работникът пожънал цялата
нива.
- Сега ще ти дам брашно – рекъл чорбаджията.
– Иди вкъщи да си вземеш торбичката и ела на
моята воденица. Там е брашното ми.
Отишъл си сиромахът и подир малко пристигнал
на воденицата с един голям козлен чувал.
- Сипвай брашното! – рекъл той.
Чорбаджията облещил очи и се развикал:
- Защо си донесъл този козлен чувал? Какво е
туй нещо?
- Туй нещо е по-големият брат на торбичката –
отговорил работникът.
- Как тъй може торбичката да има голям брат?

- За какво ми е да ходя на църква? Аз и оттук я
гледам по цял ден.
Чул го Господ и го проклел:
- Много да раждаш, но да си ситно като пясък и
в църква да не влизаш!
Затова обредните хлябове се правят само от
пшеничено брашно.
След време пак се срещнали житото и просото.
Просото се присмяло на житото:
- Добра среща, женска игралко.
Нали жените като месели погачи, прехвърляли
тестото, сякаш си играели с него.
На това житото отвърнало:
- Дал ти Бог добро, прольо!

- Щом като слънцето може да има сестра, защо
да не може и торбичката да има брат? – хитро
казал сиромахът.

И оттогава на присмех му останало това име на
просото. Виното като чуло този прякор, рекло и
то да се подиграе с просото и като го срещнало,
му рекло:

Чорбаджията се намерил натясно и насипал
брашното в козления чувал

- Добра среща, прольо!
Но просото му отговорило:

***

Просо пшеница и вино
Първото семе, което хората започнали да сеят,
било на просото, затова то много се възгордяло.
Един ден житото тръгнало на църква, минало
покрай просото и го повикало:
- Хайде, да отидем на църква. Просото се
засмяло и рекло:

- Дал ти Бог добро, разбиий глава.
Виното много се ядосало, но отминало, без да
отвърне нищо, защото само си било виновно.
След няколко дни то пак срещнало просото и му
казало:
- Добра среща, захрани дете!
Когато отбивали бебетата да не сучат повече
мляко, ги захранвали с просена кашичка.
Просото му отговорило:
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- Дал ти Бог добро, весели трапеза!

Песни

Жътварска песен

Жътва жънат, бели пари вземат,
сите моми Надо Надке,

Песен,
пята на полето

бела жътва жънат,
сите моми, Надо моме,
бела жътва жънат,

Яньо, йа бре Яньо,
Посел ми е Яньо
голяма нива
сем бяла пшеница
и до жълто просо.

бела жътва жънат, Надке,
бели пари зимат.
Бели пари зимат, Надке,
на герадан ги нижат,
на гердан ги нижат, Надке,

Те са е родило
мишо до полето

за хляба

бълха до рамено,
та ми е събра Яньо

на гърло ги носят

до триста аргатя,

на гърло ги носят, Надке,

та ми свари Яньо

салтанат продават.

три казана чорба

Записала Любка Зортева

два казана месо.
Записали Надка Янева и

***

Емилия Дудаклиева
Песен за жътва изпълнявана от българите
мохамедани от
с. Брезница
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Бирбелюнка, малка мома рукаше:

Наджънала овчаря

- Ай да идем да жънеме,
да жънем, леле ангария

Жъла Злата пченицана

на Банското равно поле!

на висока върбица,

Майка й я ситно плетеше

тя е жъла и пела

и хитро й наричаше:

и овчар й подрука:

- Там ще дойде Мехмед-Бегов.

- Злато мори убава,

Той ще донесе ужината.

Злато мари гиздава,

Да не си се керко засмяла,

немой жъна тукана,

Да не си се керко продумала!

ами ела при мене,

Всички моми ситно жънат

при мене сенка дибела,

Бирбелюнка мома рядко жъне.

при мене вода студена,

Донесе Мехмед Бегов ужината

при мене агне печено:

на момите лук и оцет,

- Ой, овчарю, гидийо,

на Биребелюнка баница,

никой рука оттука,

на вечеря чорба и боб,

ами ела при мене

на Бирбелюнака – рудо агне.

да се наджънъваме.

На момите – жълти жълтици.

Ако ли тъ наджъна,

Всички моми по плевнята.

шъ ми земиш ниватъ,

Тя с Мехмед – в шарена одая.

нивата с бела пшеница.
Злата го наджънала,

Записала Йоанна Спирова

закарала му стадото.
Овчар и се молеше:
- Остави ми еднинко,
макар и да е шепуво.
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(Шепуво-слабо)

къщите греят от жълто злато.
Пусто остало сребро и злато,

Записала Богдана Тонева

***

кога си нямам от сърце рожба.

Пословици

Снощи отидох у братови си
(семейно-битова песен)
Снощи отидох у братови си,

Голям залък глътни,
а голяма дума не продумвай.

Каквото си сеял, такова ще жънеш.

у братови си, клети сиромах,
че ги заварих хляб кът ядяха,
хлябът кът ядяха, кът вечеряха.
Хляба им беше просена пита,
манджа им беше черната леща.

По-добре сух хляб с мир,
а не печено агне със свада.

Като видиш хляб – еж,
като видиш бой – беж.

Че ги наредил клети сиромах
дор девет сина, дор девет снахи,

От сън по-сладко няма; ако го обичаш повечко,
оставаш без коричка хлебец.

дор девет внука, се мъжки рожби.
Синове свирят, снахите пеят,

Готови пари и печен хляб

децата гуцат, те им са радват,

скоро се изяждат.

те им са радват, шенлик си правят.
Малко поседях, много погледах
и са порадвах, и сладко ядох,

Лете без кожух, зиме без хляб не ходи.

Изпърво посей, после и пожъни.

мило ми беше у братови ми.
Станах, отидох у наште двори –
дворите светят от бяло сребро,
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Суша хляб не проси.

По-добре е чер комат, а не празна торба.

Чуждият хляб със сълзи се яде.

Дай ми по-добре днес хляб и сол,
а не утре печена кокошка.

Глад не види нищо освен хляб.
Хубавина хляб не дава.
Дорде не изядеш с човек
един чувал брашно,

В устата му жито се меле, а пясък излиза.

не можеш да го познаеш какъв е.
Пшеницата ходи къде ходи,
Имаш ли хляб кучета много.

пак на воденицата ще дойде.

Не знае хлябът на какво дърво расте.

От едно зърно брашно не се смила.

Два остри камъка брашно не мелят.

Добрата воденица всякакво зърно меле.

Сол и хляб – готов обяд.

Къща без хляб да не замръква.

за хляба:

Посял жито, изникнал ечемик.

Свой хляб яде, чужди грижи бере.
Воденицата без два камъка брашно не меле.
По-добре да ядеш сух хляб с рахат,
а не много гозби с кахър.

От едно зърно брашно не се смила.

Хлябът се пече, а не се знае кой ще го яде.

Който дава хляб на чуждите кучета,
скоро ще го лаят неговите.

Дрънка като кречетало на воденица.
У когото е питата, у него е и ножа.

Много гъби – малко хляб.

Гатанки
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Петима братя
В равно поле

хайдук хванаха,

все отбор юнаци,

в тъмница го метнаха.

Що е то?
евосалк етинтиЖ

Златна царица
със свилена косица,
в шума облечена,

ататсу, тъкълаз,
етитсърП

атацивераЦ

ачагоП

Висок Тодоран, злато
накован,
коса има, глава няма.

Два орла се бият,

Що е то?
атацивераЦ

бяла пяна пущат.
Що е то?
отоншарб и инъмак
етинчинедоВ

от поле довлечена.
Що е то?

Що е то?

Що е то?

всички имат
вирнати калпаци.

ей така за здраве, берекет.

Дрипава Мара
стои пред царя.

Златна царица със златна
косица,
в шума облечена, от поле
довлечена.
Що е то?
атацивераЦ

Що е то?
Един брат

атацинаБ

в девет ризи стои.
Що е то?

от пръчка те гледа.

за хляба:

Що е то?

ототиЖ
Ти го биеш, ти го трепеш,
Дребно като пепел,
а цял свят храни.

то ти дава да ядеш.
Що е то? ототиС

Що е то?
отоншарБ

Оттук бряг,
оттам бряг,
вътре бял сняг.
Що е то?
етивщон и
отоншарБ

Ти го биеш – тапа-тупа,
а то брашно куп натрупа.
Що е то?
ототиС
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тъделгочнълС

На слънцето прилича
и все към слънцето гледа.
Що е то?
тъделгочнълС

Кой е весел и доволен,
кога му се свърши хлябът?

Месят ме за кръщене,
месят ме за сватби,
в мен късмети слагат
боб, парички, драги -
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