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Върху лед не растат нито трева 
нито цветя, нито дървета. Но в 
Норилск, Якутск, Магадан и още 
много други градове в Далечния Се
вер през лятото в парковете и по 
булевардите се зеленее трева, в краси
во оформените лехи пъстреят цветя, 
можете да поседнете на пейка под 
разлистилите се дървета, за да си 
отдъхнете от юлската жега. А всич
ки тези градове са построени върху 
вечно замръзнала почва. 

Вечната замръзналост! Тя обхваща 
площ от около 20—25% от цялата 
суша на земното кълбо, или общо 
25 милиона кв. км. Тук влизат по
вече от половината територия на 
Далечния Изток и част от Канада. 
Дебелината на вечно замръзналите 
пластове е средно около километър, 
като на места достига и до два кило
метра. 

Вечно замръзналата почва е враг 
на строителите — сградите затоплят 
земята под себе си и почват неравно
мерно да потъват, да се пропукат и 
рушат. Така на времето си са заги
нали много здания в Чита, няколко 
моста в Забайкалието и цели два 
града в Канада. Но според геогра
фите, ако не е вечната замръзналост, 
огромни пространства от северно
американския и азиатския континен
ти въпреки обилните валежи биха се 
превърнали в пустини. Вечно за
мръзналата почва играе ролята на 
акумулатор — съхранява влагата. 
През лятото тя подпира отдолу сто
пената вода, не й дава възможност 
да се попие в пластовете. Така тази 
вода напоява растенията в тундрата 
и безкрайните простори на тайгата. 

Най-ранните сведения за това 
странно творение на природата да
тират от края на XVI и началото на 
XVII век. А първите научни изслед
вания са били извършени в началото 
на XVIII век по река Енисей и устието 
на р. Лена във връзка с открити на
ходища на изкопаеми мамути. Но 
едва след Октомврийската революция 
се предприемат планомерни и систем
ни изследвания на вечната замръзна
лост. Едновременно с декрета на 
В. И. Ленин от 2 юли 1918 година 
за организиране на Хидрографска 
експедиция в Северния Ледовити 
океан бива утвърден и планът за 
изследване на Норилския и Печор¬ 
ския басейн. Потеглят една след 
друга експедиции. И геолозите откри

ват, че в недрата на тази вечно 
замръзнала земя са скрити несметни 
запаси от въглища, железни руди, 
мед, никел, злато, диаманти . . . 

През 1935 година, когато съвет
ската страна създаваше нова инду
стрия, бива решено да се започне 
усвояването на Норилската земя. 

Но как да се строи отвъд Полярния 
кръг. когато до тези места няма н I-
какви пътища освен късите летни 
навигации по Енисей? Нещо пове
че — никой досега не бе изграждал 
промишлени гиганти в такива сурови 
климатични условия и върху вечно 
замръзнала почва. Предстоеше се
риозен експеримент! 

Отпускат се огромни средства за 
прокарване на пътища. И ето в Но
рилск израстват първите промишлени 
сгради, първите къщи. Строят така, 
както се строи върху обикновена 
почва. Но когато напролет горният 
тъй наречен действен пласт се раз¬ 
мръзнал, всичко построено с толкова 
труд от човека почнало да се руши. 
Асфалтът по пътищата се напукал 
и издул; основите на зданията хлът
нали неравномерно, стените се про
пукали. . . 

Строителите се замислят: как все 
пак да строят върху тази коварна 
почва? Ами ако опитат да превърнат 
вечната замръзналост от враг в 
съюзник? Така в лутания и търсения 
идват до идеята да строят зданията 
не направо върху земята, а върху 
пилони. Чрез загряване на почвата 
с пара от подвижни парни котли 
вкарват железобетонни пилони дъл
боко във вечно замръзналите пла
стове, заливат ги със специален раз
твор, който ги споява завинаги с 
вечно замръзналата почва. А върху 
пилоните полагат основите на зда
нията. 

С какво вълнение и страх наблю
дават строителите първото високо 
здание, построено по новия метод — 
универсалния магазин „Талнах ". 
Минава година — стои, никакви про¬ 
пуквания; две години, три години — 
пак нищо, стои си . . . И Норилск 
бързо почва да расте. 

Така норилчани практически реша
ват проблема за промишленото строи-
телство за изграждането на модер
ни градове с всички комуникационни 
съоръжения отвъд Полярния кръг. 

По широките улици на Норилск, 
между асфалтираните алеи, където 
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Дългото езеро край Норилск, подгрявано с вода от топлоелектроцентралата, не замръзва дори и през 
зимата 

лете се зеленее трева, на равни раз
стояния се издигат бетонни шахти. 
Под тях в земята вървят на два ета
жа железобетонни колектори с тръ
бите на канализационната, топло
фикационната и водоснабдителната 
мрежа на 150-хилядния град. Осите 
на колекторите са поставени спе
циално по-далеч от зданията: нали 
тръбите все пак отделят топлина. 
Ето защо улиците в града са толкова 
широки. А сградите пък са доближе¬ 
ни една до друга в границите на квар
тала. Колкото са по-къси и по-малко 
свързващите тръби, толкова по-
добре — защо излишно да „без
покоят " замръзналата почва? Дори 
платното на улиците се почиства 
особено старателно от снега, за да 
може вятърът да изстудява земята 
над тръбите. 

Днес възникналият в началото на 
тридесетте години в глухата Пясин¬ 
ска тундра Норилск е най-големият 
промишлен център отвъд Полярния 
кръг. Той дава на страната повече 
от 2,5 милиона тона въглища го
дишно, рафинирана електролитна 
мед, никел, кобалт, платина, селен 
и телур. 

Спряхме се по-подробно на Но
рилск, защото при изграждането му 
се създадоха и бяха изпробвали нови
те методи на строителство в суровите 
условия на Далечния Север. През 
1966 година единадесет норилски 
строители бяха удостоени с Ленинска 

награда за разработването на тези 
нови методи. 

Чести гости на Норилск са инже
нерите от Игарка, Воркута, Якутск, 
Алдан . . . Днес по метода на но¬ 
рилчани хиляди пилони се забиват 
във вечно замръзналата почва. Хи
ляди . . . Всяка година . . . Израст
ват нови градове . . . Талнах, Ду
динка, Снежногорск . . . 

Но не само замръзналата почва 
създава затруднения на строителите 
в този суров край, където девет ме
сеца от годината властвува зима със 
снежни виелици и студове —60, —70 
градуса . . . Тук инженерите не мо
гат да се доверяват на таблицата на 
механичните свойства на материа
лите. Инструменталната стомана ста
ва крехка като чугун, заваръчните 
възли се пукат като презряла диня. 
Машините, които ще работят при 
такива ниски температури, трябва 
да бъдат конструирани от специални 
сплави и заварени по особен метод. 
Студоустойчивостта на машините и 
металните конструкции се проучва в 
създадените комплексни лаборатории 
в Норилск, Якутск и Мирний. В 
случая суровият климат само улес
нява изследователите — тук не са 
нужни хладилни камери, амонячни 
и фреонови апаратури, тежки ком
пресори. Експериментите се извърш
ват на открито, а някои от изследва
нията — в Якутската подземна ла
боратория, 

Много още нерешени проблеми 
стоят пред изследователите. Напри
мер при температура —45 градуса 
качествата на бетона се променят: 
водата в микропорите му замръзва, 
като увеличава вътрешното напреже
ние в материала. Не е напълно решен 
и въпросът за изолацията на водо
проводната, топлофикационната и 
канализационната мрежа. Предстои 
да се усвоят нови методи за размра
зяване на почвата — например с ин
фрачервени лъчи, да се справят със 
зимните кристални мъгли. Дори про-
стото чакане на автобуса при пет
десетградусови я студ се превръща 
в сериозен проблем. Може би ще се 
наложи занапред чакалните на авто
бусните спирки да бъдат отопля
вани с газ. 

Но щом става дума за бъдещи про
екти, нека най-добре дадем думата 
на заполярните архитекти и инже
нери, които са си поставили задачата 
да създадат идеалния град за суро
вите условия на Далечния Изток. 

— При проекта например на за¬ 
полярния град Анадир-2 — раз
казват младите архитекти — изпол
зувахме не само последните пости
жения на строителството и архитек
турата, но и на климатологията и 
което може би ще ви учудя —на пси
хологията. Хората, заобиколени от 
ледените простори на суровата, по
някога жестока природа, с безкрай
ните полярни нощи, се чувствуват по-
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СЪВЕТСКА НАУКА 

И ТЕХНИКА 

тиснатн и този отрицателен емоцио
нален факт влияе на настроението им, 
на работоспособността им. 

Тук, в Заполярието, архитектурата 
нарушава привичните си закони. Тя 
не бива да приближава човека до 
природата, а точно обратното — 
длъжна е така да организира про
странството около него, че то да му 
създава усещане за колектива. Ето 
защо проектирахме града като еди
нен функционален комплекс. В него 
няма традиционният център, нито 
привичните за обикновения град 
квартали. Вместо централен площад 
предвиждаме главен булевард, по
крит с леки конструкции, който ще 
бъде място за срещи и разходки през 
дългите полярни вечери през всяко 
време на годината. На тази маги
страла сме съсредоточили главните 
културни, административни и об
ществени учреждения — всичко, 
което обединява и свързва жители
те на един град. Тук са предвидени и 
кинозали, спортни площадки, биб
лиотеки, магазини. Знаем, че ло
шото време кара хората да се за
тварят след работа в домовете си. 
В нашия план стълбищните площад
ки, които в обикновените жилищ
ни сгради изпълняват чисто техни
чески функции, са превърнати в про
сторни холове, където са разположе
ни кафе — сладкарници, фризьорски 
салони, различни ателиета за кому
нални услуги. 

— Но няма ли опасност — възра
зяваме ние — да превърнете по 
този начин човека в оранжерийно 
растение. Вие го откъсвате от окол
ната природа, а нали тя е най-
добрият възпитател на ценните ка
чества у човека? 

— И това сме взели пред вид — 
успокояват ни архитектите. — В 
проекта за бъдещия град наред с по
критите главни улици предвиждаме 
и своеобразни дворчета между жи
лищните сгради. Нарекли сме ги 

компенсатор»!. По климат те ще пред
ставляват преход от дома към страш
ния студ навън. В тези дворчета ще 
се поддържа постоянна температура 
от —10 до —15 градуса. Те ще бъдат 
чудесно място за игра и закаляване 
на децата. До дворчетата предви
ждаме да създадем и добре отоплени 
зимни градини . . . 

А ето и още един интересен проект 
на младите заполярни архитекти и 
инженери. Те смятат да построят на 
дълбочина 600 метра във вечно за
мръзналата почва огромни хладилни 
камери, в които ще се съхраняват за
дълго всякакви продукти. Така ще 
се разреши и жизнено важният про
блем за еленовъдните ферми — 
как да се запазва задълго месото на 
убитите елени. 

Наред с вечните хладилници под 
земята в бъдещия град ще бъде съз
даден и подземен зоологически му
зей, в чиито просторни зали ще 
са събрани в замразен вид най-
екзотичните животни на Земното 
кълбо. 

Наскоро в Източен Сибир бяха 
открити огромни залежи от нефт и 
газ. Според изчисленията на геоло
зите запасите от газ в района между 
Лена и Вилнюй достигат 12,8 три
лиона куб. метра. Само четири нахо
дища в света разполагат с такива 
огромни запаси Вече е построен пър
вият газопровод Уст — Вилнюй— 
Якутск — Бестях. Нефтът и газът 
ще дадат суровина на нови нефто
химически и газобензинови промиш
лености. Но което е много по-важно, 
те ще променят коренно бита на хо
рата в далечното Заполярие. 

Проекти . . . Проекти . . . За всич
ки не може да се разкаже. Иска ми 
се да спомена и за още един смел 
проект на съветските учени и инже
нери — построяването на Нижно-
Ленската водноелектрическа цен
трала с мощност 20 милиона кило-

Трасето на първия газопровод във 
вечната замръзналост 

вата. Язовирът и, който по площ ще 
бъде равен на площта на Аралско 
море, силно ще смекчи климата в 
много райони на Източен Сибир. 

Хората са дошли тук не да стра
дат от капризите на природата. До
шли са в този суров край да строят 
новия живот, да бъдат щастливи. 
Ще минат години и в градовете, из
раснали върху вечно замръзналата 
почва, животът на хората по нищо 
няма да се различава от живота в 
ония кътчета на земята, които по 
стар навик наричаме райски. 

ЦВЕТА ПЕЕВА 

Заваряване на тръбите за газо
провода при —53° 



Град Магадан 

Т А Й Н А Т А Н А В Е Ч Н А Т А З А М Р Ъ З Н А Л О С Т 
Въпросът за самото образуване 

на вечно замръзналата почва не е 
напълно изяснен. Днес много ин
ститути работят върху пробле
мите и загадките, свързани с това 
особено природно явление. 

Предлагаме ви хипотезата на док
тора на техническите науки С. М. 
Григориев за природния процес, по
родил и поддържащ съществуването 
на вечната замръзналост. 

Както знаем, на всеки 30 метра 
дълбочина температурата на зем
ните пластове се повишава средно с 
1 градус. Така е навсякъде освен в 
зоната на вечната замръзналост. 
За да се повиши тук температурата 
с 1 градус, трябва да се спуснем на 
дълбочина 300 метра! Може би, 
казват някои специалисти по вечно 
замръзналата почва, тук топлин
ният поток от нажежените недра 
на планетата е по-слаб, отколкото 
на другите места? Други смятат, 
че ледът, който е по-добър провод
ник на топлината, а значи и на 
студа, от другите скални пластове, 
сам се замразява. 

Според С. М. Григориев и двете 
хипотези са неверни. Преди всичко 

вечната замръзналост не е лед, а 
обикновени скални пластове с ледени 
лещи и жилки. Следователно топло
проводността на вечната замръз
налост по нищо не се отличава от 
топлопроводността на незамръз¬ 
налата почва. Няма основание да 
предполагаме и че топлинният по
ток от земните недра в тази зона 
и по-слаб. 

Вярно е, че температурата във 
вечната замръзналост се повишава 
на дълбочина много бавно. . . За
що? Не трябва ли да търсим тук 
ключа на загадката? В дълбините 
на Световния океан температурата 
също е повече или по-малко постоянна 
с изключение на горния пласт вода. 
Но защо там е така, е ясно — пре
местването на по-топлите пластове 
вода, конвекцията, вертикалната 
циркулация изравнява температура
та в морските дълбочини. Дали и 
тук нямаме вертикална циркулация? 

— Да — отговаря на този въпрос 
С. М. Григориев. 

Мъртвият, вечно замръзнал слой 
дава живот на най-горния, тъй на
речен действен слой. Горният слой 
през пролетта се размръзва и за къ

сото северно лято всичко буйно из
раства, раззеленява се и цъфти. 
В този слой се натрупват соли, 
донасяни от вятъра и дъжда. През 
есента, когато действеният слой 
започва да замръзва, солите пропадат 
надолу — дори в солената вода отгоре 
се образува ледена коричка от чиста 
вода. Разстоянието между горния 
слой и вечно замръзналите пластове 
става все по-малко. Съответно се 
повишава концентрацията на сол. 
И в един момент този силно солен 
разтвор почва да разяжда пласта 
под себе си и тръгва да пътува 
надолу. Известно е, че за да разтопим 
леда по улиците при температура 
под нулата, посипваме го със сол — 
нали точката на замръзването на 
соления разтвор е по-ниска от тази 
на чистата вода. Наситеният солен 
разтвор, утаил се върху вечно замръз
налата почва, предизвиква топенето 
на горния тънък слой, в резултат 
на което в разтвора се влива известно 
количество прясна вода. Следовател
но концентрацията на солта в раз
твора се намалява. Тогава незамръз¬ 
налият. горен по-студен слой отнема 
излишната прясна вода от пласто-

Полагане на тръбите за газопровода Уст — Якутск — Вестях 



вете с разтвора. Така постепенно 
изстуденият почти до —20"С раз
твор прониква във вечно замръзнала
та почва. Студът достига до най-
дълбоките пластове. Такъв е според 
С. М. Григориев може би природният 
процес, който е породил и поддържа 
това чудно творение на природата — 
вечната замръзналост. 

Не е нужно да измисляме име на 
този процес. Той си има вече име — 
зонно стопяване, методът за про
чистване на всички метали. В какво 
се състои? 

Пречистващото вещество се по
ставя в тръба и почваме да я нагря
ваме в единия край. Когато металът 
в този участък се стопи, бавно пре
местваме зоната на нагряването 
по тръбата така, че да бъде стопе
на само малка част от метала. 
Разтопеният участък се движи, като 
топи веществото пред себе си. И из-

стивайки, кристализирва . Металът 
се пречиства, защото примесите са 
по-лесно разтворими в течно състоя
ние, отколкото в твърдо (както сол
та във водата). След многократно 
повтаряне на зонното стопяване всич
ки примеси се концентрират в края 
на тръбата. 

Зонното стопяване във вечната за
мръзналост е също многократно. И 
благодарение на него дебелият вечно 
замръзнал пласт е чист от вся
какви соли. Но всъщност нас това 
не ни интересува. По-важно е, че 
под вечно замръзналата почва в доста 
тесен пласт трябва да се концентри
рат най-различни соли, в това число 
може би и някои много ценни. 

Най-интересното е, че заедно с раз
твора от горе на долу трябва да пъте
шествува и тежка вода. Нали точ
ката и на замръзване е с четири 

градуса по-ниска от тази на обик
новената вода. 

Тежката вода е вода, в която вме
сто обикновен водород има деутерий 
— тежък изотоп на водорода. Зна
чи не Н20, а Д20. Тежката вода е 
истинска златна течност. В обик
новената вода тя е в нищожно ко
личество. А отделянето й е много 
трудно, защото химическите и фи
зическите и свойства са почти същи
те. А тежката вода ни е много ну-
жна. Тя се използува в атомните 
реактори за охлаждане и регулиране 
скоростта на ядрените процеси. 

И тази вода може би в повишена 
концентрация се съдържа в соления 
разтвор под районите на вечната 
замръзналост. Трябва само да я из
дирим. И едновременно с това ще 
проверим дали е вярна остроумната 
и интересна хипотеза на С. М. Гри
гориев. 

Хиляда и триста български години крепят основите 
на Атомната електроцентрала край Козлодуй. 

Тук са сенките на мъжете, които не разбираха нищо 
от научна организация на труда, но умееха да осно
вават държави. 

И сенките на онези войници, които не питаха колко 
са враговете на България, а брояха само труповете им 
на бойното поле. 

Тези сенки са Историята — живата стена на нашата 
родина. 

— Аз осигурих двадесет и осем машини за изкоп
ните работи — казва младият инженер. 

— Аз осигурих земя за тях — каза хан Аспарух. — 
И име за тази земя. 

И отпуща ювиги хан тежка длан върху тежкия си 
меч. 

— Ние я стоплихме с атомната енергия на кръвта 
си — казва Ботевата дружина. 

— Ние я очистихме от заразата на фашизма — 
казват възкръсналите партизани. 

— Тогава на работа! — извиква младият инженер. — 
На работа! Първата българска атомна електроцентрала 
трябва да влезе в строя през 1974 година ! 

З а к а к в о с л у ж а т а т о м н и т е 
е л е к т р о ц е н т р а л и ? 

С много юнашка кръв е Пропита нашата страна. В 
недрата й обаче недостигат доброкачествени каменни 
въглища и нефт. Има за днес и за утре. А за в други ден? 
За в други ден трябва да помислим още отсега. Защото 
живеем във време, в което бъдещето е по-близо до нас, 
откогато и да било. 

Откакто в Съветския съюз през 1954 година заработи 

атомната електроцентрала на река Об, целият свят се 
убеди, че атомната енергия може не само да затрива 
градове и държави под форма на атомни бомби, но и 
да се впряга за полза на човешкия род. Съветският 
пример беше последван от много други държави. А 
нашата страна? 

В нашата страна няма изобилие от нефт и каменни 
въглища, но по щастлива случайност древната ни ро
дина се оказа богата на суровини за атомно гориво. У 
нас има доброкачествена уранова руда. 

Най-напред с работата се заеха икономистите. Те 
попитаха физиците: 

— Има ли сметка България да премине на атомна 
тяга? 

— Вие ще прецените — отговориха физиците. — 
Ние можем да управляваме атомните реактори, но дали 
това е скъпо или евтино, ще кажете вие. 

Тогава икономистите запретнаха ръкави, подстри
жа си моливите я започнаха да смятат. 

— Чакайте — сети се някой, — нали вече са изобре
тени електронните сметачни машини? Защо да не ги из
ползуваме? 

Използуваха ги. А какво показаха електронноизчи
слителните машини? Електронните изчислителни ма
шини показаха, а след това хората сами доказаха, че 
електроцентралата с атомно гориво е по-изгодна за 
България, отколкото термоелектроцентралите с газ и 
каменни въглища. Съветските атомни специалисти раз
твориха своите работни папки и ни подсказаха, че ис
тинско модерно енергетично — атомно съоръжение може 
да бъде построено само ако мощността му надминава 
седемстотин мегавата. 

Това не е шега. 
— Да се започне строителството на такава огромна 



атомна електроцентрала не е все същото, както да си 
купиш магаре — би казал Гаврилин от „Дванадесетте 
стола". 

Въпросът, както се изразяват администраторите, бе 
огледан от всички страни. И след най-щателно анали
зиране на всичките предпоставки и възможни послед-

ствия се взе решение: 
— Да бъде България атомна страна! 

З а щ о к р а й Д у н а в а ? 
В решенията на Ноемврийския пленум на ЦК на 

Партията е записано: 
„. . .Бързо да се изграждат атомни електроцентра

ли. Да се разработи конкретна програма за срочното 
въвеждане в експлоатация на първата ядрена елек
троцентрала край Козлодуй. . . Първият реактор на 
електроцентралата е мощност 440 мегавата да бъде 
пуснат в работа в началото на 1974 година, а вто
рият със същата мощност — през 1975 година!" | 

Работата на икономистите даде своя плод. Сега за
почна работата на инженерите и проектантите. Оказа 
се, че е нужно цяло езеро за водоснабдяването на такъв 
голям обект. 

Какво означава това? 
Това означава, че при която и да е от нашите вът

решни реки ние би трябвало да изградим специален 
язовир, за да поим ненаситното гърло на атомната 
електростанция. Би се наложило да се изоставят об
ширни пространства обработваема земя, които ще оти
дат на дъното на язовира. За да не става това, погле
дът на проектантите се насочи към великата стара река, 
към тихия бял Дунав. Много е нейната вода, отдалече 
идва тя и никоя атомна електроцентрала не може да я 
изпие. И тъй, възприе се първата българска атомна 
електроцентрала да бъде построена на река Дунав. 

Близо до историческия град Козлодуй. 
— Защо точно край историческия Козлодуй? 
— Но нима има педя земя в България, която да не 

е историческа?! 
Функциониращата ядрена електрическа централа, 

след като бъде построена, не ще има нужда от широки 
връзки с външния свят. Една обикновена топлоелектри
ческа централа от 2000 мегавата например, започне 
ли да работи, заприличва на водолаз. Нейната кисло
родна тръба са влаковите композиции с по 20 000 тона 
въглища дневно. Пререже ли се тази тръба, ТЕЦ-ът 
престава да работи. Нужни са й специални железопътни 
линии, специални товаро - разтоварни площадки, спе
циални складове, в които, според действуващите по
настоящем разпоредби, трябва непрестанно да се съхра
няват горивни материали за най-малко_един_месец като 
запас „за всеки случай". 

А Козлодуйската АЕЦ е като яйце — излюпването 
на електрическата енергия ще става вътре в нея и ни-

Нововоронежката атомна електроцентрала 

Чувствителни прибори позволяват да се следи ядре
ния разпад от разстояние 

какви особени снабдителни линии не ще бъдат нужни, 
за да й доставят гориво. 

Няма да се промени много и обликът на природата в 
този край. Всичко ново ще бъде затворено зад огра
дата на атомната електроцентрала. Във връзка с ра
ботната ръка би могъл да възникне въпросът: ще има 
ли нужда населението масово да преквалифицира досе
гашните си сръчности в полза на атомно — техническите 
специалности. Едва ли. Бабичките, които ще казват: 
„Внукът ми работи в атомната електроцентрала. . . ", 

ще бъдат твърде малко, защото атомната енергетика 
се развива ръка за ръка с автоматиката, а българинът 
от личен двадесетгодишен опит вече се е убедил, че 
съприкосновението му с радиоактивните материали е 
по-удобно да се осъществява посредством автоматични 
ръце, а не от живи хора. 

С в е т о в н о т о р а в н и щ е и н и е 
Няма смисъл да питаме помага ли ядрената електри

ческа централа на научно-техническата революция. 
Тя самата е част от нея. Тя е научно-техническата 
революция в действие, острието на тази революция. 

Чрез построяването и пускането в експлоатация на 
атомната електроцентрала нашата страна веднага се 
нарежда в предните редици на страните с най-модерна 
енергетика в света. 

Макар някои да считат, че няма романтика, която 
статистиката да не може да погуби, нека все пак се 
опитаме да почерпим романтика от гишетата на тази 
добра, но безстрастна специалност. Какво ни съобща
ват оттам? 

— Благодарение на ядрената електроенергия потре
блението на електроенергия у нас през 1980 година ще 
достигне 6400 киловатчаса на глава от населението, а 
през 2000 година то ще бъде вече 17 000 — 19 000 ки
ловатчаса! В Англия, Франция и ГФР то се очаква 
да бъде от 3800—5000 киловатчаса през 1980 година, 
а към 2000 година — 15 000 — 20 000 киловатчаса. 

Вижда се, че по този най-важен показател на тех
ническия напредък нашата страна се нарежда на по
четно място. 

А какво ще стане с Термоелектрическите и водноелек-



трическите централи, с енергийните източници от 
времето на първите петилетки? Ще ги унищожим ли? 
Съвсем не. Но темповете на тяхното развитие ще от
стъпват на развитието на АЕЦ по силата на научно-
техническите изисквания на времето. Атомната енергия 
ще осъществява още в периода 1976—1980 година 
25% от електродобива на нашата Народна република 
(мощностите на АЕЦ ще са вече 1800 мегавата), което 
прави 50% от прираста на този електродобив! 

Атомната енергетика не е дреха, която приляга само 
на българската снага. В световен мащаб се счита, че тя 
оформя чертите на близкото бъдеще в усилията за за
доволяване енергетичния глад на планетата. Съвет
ският съюз като пионер в мирното строителство на 
атомни електростанции разгръща в момента огромна 
строителна програма. Усилено се работи и в редица 
напреднали капиталистически страни. Ако към сре
дата на 1958 година общата мощност на атомните елек
троцентрали в света беше 185 мегавата, през 1964 го
дина тя нарасна на 5000 мегавата, а в края на 1967 
година достигна 9600 мегавата. По данните от доклада 
на другаря Живко Живков, изнесе пред Ноемврийския 
пленум, само през 1967 година са били в строеж АЕЦ 
с обща проектна мощност 23 000 мегавата. 

О т п а д ъ ц и т е 
Ако сравним по отношение на чистотата атомната 

електроцентрала с една топлинна електроцентрала, за
хранвана посредством каменни въглища, тя би изглеж
дала като балерина до коминочистач. Две хиляди ме¬ 
гаватовата ТЕЦ изхвърля в атмосферата само за една 
година 120 до 130 хиляди тона пепелен прах. Прибавете 
към тази неприятна за посевите и селищата многото¬ 
нова пудра още по-неприятния серен двуокис, чието 
образуване придружава изгарянето на серосъдържа¬ 
щите каменни въглища, и вие ще получите картината 
на едно крайно нежелано съседство. 

При атомните електроцентрали няма пушещи ко
мини. Козлодуйската АЕЦ ще работи с уран-238, 
обогатен на уран-235. Горивото за една година няма 
да надхвърля тридесетина тона. При разцепването на 
урана се отделя топлина, тази топлина загрява водата 
във външния кръг, получава се пара, която задвижва 
турбогенераторните групи. Но тук има една важна 
подробност, известна впрочем на всекиго. При разпа
дането на урана се получават радиоактивни отпадъчни 
продукти. На тегло те не са много, не се измерват със 
стотици хиляди тонове, както е при каменовъглените 
ТЕЦ, но те са също опасни, защото могат да преди
звикат лъчева болест, ако не се вземат мерки за обез
вреждането им. 

Българската АЕЦ при Козлодуй ще бъде снабдена с 
най-съвременната система за обезвреждане на радио
активните отпадъци. Тук ще бъде използуван опитът 
на съветските пречиствателни станции, които са над 
петдесет! Специални групи по дозиметрия и лъчеза¬ 
щита ще бъдат денонощно на пост за осигуряване 
чистотата както на водите, така и на района на атом
ната електроцентрала. 

Първата българска АЕЦ ще служи за пример в ра-
диационно-хигиенно отношение. Тя ще бъде пример 
и за друго. Тя ще показва на нашите балкански съседи 
достойния принос на изпреварилата ги България в об
ластта на атомната енергетика. 

СТЕФАН РОБЕВ 
старши научен сътрудник 

В духа на решенията на Септемврийския пленум 
на ЦК на БКП химията и металургията се раз
виват в ускорени темпове. Само през тази година 
ще влязат в действие 63 обекта на химията и ме
талургията, много от които ще произвеждат 
суровини за редица важни отрасли на народното 
стопанство. 

15 000 
тона Полистирол годишно — това е мощността 
на цеха за Полистирол при Нефтохимическия 
комбинат в Бургас. Полистиролът е суровина за 
производството на топлоизолационни материали 
за строителството и хладилната техника, за из
работването на устойчиви на киселини и основи 
съдове, медицински прибори, предмети за широко 
потребление и пр. 

13 000 
тона хлор и 10 000 тона поливинилхлорид го
дишно ще произвежда цехът за хлор и поливи
нилхлорид в Девня, който ще влезе в действие 
през октомври тази година. 

15 000 
тона синтетичен каучук и 5000 тона латекси — 
това са мощностите на Завода за синтетичен кау
чук в Бургас, който ще влезе в строя в края на 
годината. Неговата продукция ще задоволява със 
суровини редица важни производства и преди 
всичко Завода за автомобилни гуми във Видин 
и завод „Георги Димитров" в София. 

160 000 
тона масла годишно ще дава Нефтохимическият 
комбинат край Плевен — вторият гигант на на
шата нефтохимическа промишленост. Той също 
ще влезе в действие до края на годината. Комби
натът ще преработва долнодъбнишкия нефт и ще 
задоволява в значителна степен нашите нужди 
от висококачествени масла, а част от продук
цията ще бъде за износ. 

13 200 
тона корд и коприна ще произвежда годишно 
Заводът за полиамидни влакна във Видин. Не
говото производство е необходимо за текстилната 
ни промишленост (от полиамидна коприна се 
правят найлонови ризи, чорапи и пр.), а така 
също и на заводите за автомобилни гуми. 

200 
тона витамин „С" — това е годишният капацитет 
на цеха за витамин „С" в град Станке Димитров, 
който също влиза в действие до края на годи
ната. 

35 000 
тона прокат от цветни метали — това е мощността 
на първия етап от разширението и реконструк
цията на Комбината за обработка на цветни ме
тали „Димитър Ганев" в София. 

Този списък може да бъде много дълъг. Всяка 
година в строя влизат нови химически и металур
гични производства. Все повече и повече проми
шлени произведения с българска фабрична марка 
заменят ценни вносни суровини, конкурират 
другите държави на международните пазари. За 
прослава на родната ни индустрия. За да се пре
върнат в живо дело решенията на Септемврий
ския пленум на ЦК на БКП. 
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ПРОФЕСИИТЕ 
НА ЛАЗЕРА 

Те са многобройни и непрекъснато 
се увеличават. Това дете на съвре
менната физика, което е едва на де
сет години, е един истински вундер
кинд. Казахме „един", но същност 
имаме работа с множество братя вун
деркинди — лазерите са твърде разно
образни по вид и конструкция: ру
бинови, газови, полупроводникови, 
стъклени и прочие. Всички разно
видности обаче притежават едно 
общо, много ценно качество: дават 
кохерентно електромагнитно излъч
ване. В него се крие тайната на тех
ния успех. 

Кохеренция означава взаимна 
свързаност. Следователно кохерент¬ 
ното излъчване ще бъде взаимно 
свързано, съгласувано излъчване. 
Когато нажежената нишка на една 
електрическа крушка свети, т.е. 
излъчва електромагнитни вълни, това 
излъчване е крайно хаотично и не¬ 
съгласувано. Всеки атом от жичката 
изпуска светлинни фотони, когато 
намери за добре, и общият светлинен 
поток се състои от отделни вълни, 
които не са съгласувани нито по дъл
жина, нито по фаза. 

При кохерентните електромагнит
ни излъчвания имаме пълно съгла
суване: вълните са с еднаква дължи
на и еднаква начална фаза. Предста
вете си много хора, които разпръсна
то, на тълпа вървят по някоя улица 
в една и съща посока. Това движение 
ни дава нагледна представа за хао
тично некохерентно електромагнитно 
излъчване (например светлината на 
електрическата крушка). Ако хората 
се построят в редици и колони и тръг
нат в крак, ще получим организира
но, съгласувано движение в една 
посока, което е аналог на кохерент¬ 
ното излъчване. 

Кохерентността придава особени 
и много ценни свойства на излъчва
нето. Преди всичко в строя хората 
не си пречат един на друг, не се пре
пъват и блъскат. Също така и кохе
рентните вълни с еднаква дължина и 
фаза не се гасят взаимно, а се съби
рат в една обща резултантна с ви
сока интензивност. Другото важно 
свойство на лазерното излъчване е, 

8 

че то може да бъде събрано в тънък 
насочен лъч. Обикновената некохе¬ 
рентна светлина се разсейва значи
телно. Припомнете си колко бързо 
се разширява конусът от светлина, 
който дава джобното фенерче. Заед
но с това разширяване се намалява 
и осветен остта на предметите. Кол
кото те са по-далече, толкова пет
ното, което ги осветява, е по-голямо 
и по-слабо. При кохерентния лъч, 
понеже светлинните вълни са „строе
ни" в редици, разсейването е мини
мално, а това позволява да се кон
центрира на много малка площ 
огромна енергия. Именно тези две 
основни свойства на кохерентните 
лазерни излъчвания — тяхната ви
сока интензивност и способността 
им да се фокусират в тънки нераз¬ 
сейващи се снопове — правят от 
тях универсални майстори. Да раз
гледаме някои от техните многоброй
ни професии. 

Лазери — машиностроители 

Вече споменахме, че кохерент¬ 
ното излъчване може да се съсредо
точи на извънредно малка повърх
ност. Материалът там, където попада 
фокусираният в тънка игла лазерен 
лъч, просто се изпарява — в него 
се образуват ямички и отверстия. 
Така става възможно да се обработ
ват материали с всякаква твърдост: 
мед, стомана, графит и дори диа
манти. За такива обработки най-често 
се използуват лазери, в които работ
ното вещество е рубинов кристал или 
стъкло с примеси от неодим поради 
факта, че при тях е получена най-
висока мощност на излъчването. 
Тези лазери работят на импулсен 
режим и енергията, излъчвана в 
един импулс, може да достигне хи
ляди джаула. Като се има пред вид, 
че продължителността на импулса 
е нищожни части от секундата, то 
ясно е, че мощността на излъчва
нето достига стотици и хиляди ки
ловати. Именно с това колосално 
концентриране на енергия върху 
извънредно малко пространство и 
за късо време се обясняват неизчер-

Холографиране на образи 

паемите възможности на лазерния 
лъч, способността му да усвоява 
бързо все нови и нови професии. 
Например, за да се пробие стома
нена пластинка с дебелина 1 мили
метър, лазерният импулс трябва да 
има продължителност една хилядна 
част от секундата и енергия от 0,5 
джаула. Отворът, който се получава, 
е с диаметър около 0,1—0,2 мили
метра. Трябва да се подчертае, че 
пробиване на отвори с такива малки 
диаметри е твърде сложна техноло
гична задача, изискваща много вре
ме и усилия. С помощта на лазерния 
лъч тази работа се извършва за миг. 
Ако обаче искаме да пробием по-
широки отвори, например в пластин
ка, дебела пет милиметра, тогава 
използуваме лъч с енергия до 100 
джаула и оптическа система, която 
го фокусира в една точка. Чрез 
изменяне мощността на лъча и усло
вията на неговата работа може да се 
променя в широки граници и харак
терът на обработваните части. 

Особено незаменим е лазерният 
лъч при обработване на свръхтвърди 
материали, като диаманти, корунд, 
специални твърди сплави. Проби
ването на отвора в диамантения ка
либър, който се използува при 
изтегляне на тънки жици, се прави 
по обикновената технология за по
вече от два часа. Лазерът пробива, 
по-точно е да се каже „прогаря", 
равен и гладък отвор за по-малко от 
0,1 секунда. 

Особено голямо приложение нами
рат лазерите при изработване на 
микроминиатюрни електронни апара
тури. Там се налага да се изрязват 



и пробиват множество отвори с раз
лична форма. Тънкото лазерно острие 
се справя великолепно с тази работа. 
Още по-важно е, че с него могат 
бързо и качествено да се правят спой
ките на хиляди съединителни про
водници. И спойките, и проводниците 
са толкова малки, че монтажът и 
контролирането на извършената ра
бота се провежда с помощта на микро¬ 
манипулатори и микроскопи. 

Лазерът в медицината 

Необикновените свойства на ла
зерния лъч привлякоха вниманието 
и на хирурзите, които скоро раз
браха, че могат успешно да го 
използуват като скалпел при осо
бено прецизни операции. При работа 
с лазерния скалпел се запазва абсо
лютна стерилност на срезовете. Точ
ността е толкова голяма, че могат 
да бъдат разрязвани отделни клетки, 
дори да се оперира ядрото на клет
ката — хромозомната нишка. Сте
рилността на лазерния лъч го прави 
много удобен и при обгаряне на раз
лични кожни образувания и увре
ждания. В обработените участъци 
от кожата не се внася никаква ин
фекция. 

Незаменим инструмент се оказа 
лазерът и за очната хирургия поради 
обстоятелството, че лъчи с определе
на интензивност могат безпрепят-

Лазерен далекометър 

ствено да преминават през прозрач
ните тъкани на окото, без да ги 
повреждат. Това свойство е много 
важно, защото позволява да се пра
вят операции на очното дъно, без 
да се разрязва окото и да се излага 
болният на рискове. Едно или ня
колко кратковременни блясвания 
на лъча, които не причиняват ни
каква болка, и сложната операция 
е завършена. 

Ролята на лазерите в медици
ната ще нараства. Сега се провеждат 
изследвания за приложението им 
при лекуването на рака. Получени 
са и първите обнадеждващи резул
тати при лечението на повърхност
ните ракови тумори, при раковата 
хирургия на черния дроб и белите 
дробове и др. 

Експериментите, извършени вър
ху животни, са показали, че рако
вите тъкани могат успешно да бъдат 
изгорени, без при това да се по
вреждат съседните здрави тъкани. 
Както някои учени предполагат, 
вероятно действието на лазерните 
лъчи върху злокачествени и нормал
ни тъкани е различно. Ако това пред
положение се потвърди, пред онко
логията се разкриват нови благо
приятни възможности. 

Лазерът ни е показал само една 
малка част от своите медицински 
способности. Установено е напри
мер, че ако се фокусира върху гла
вата на опитно животно (мишка) 
лазерен импулс с енергия не повече 
от 40 джаула, се получават тежки 
поражения на мозъчната тъкан, при 
които болшинството от опитните 
животни загивали, без при това да 
се повреждат костите на черепа им. 
Следователно може да очаква, че 
ние ще получим средство за извър
шване на мозъчни операции без от
варяне на черепа, защото всяко въз-
дейетвие, което може да убива, при 
прецизно и точно дозиране се пре
връща в лекуващо. Това е доказано 
от целия хилядолетен опит на меди
цината. 

Лазерите в химията 

И в химията лазерът е способен 
да твори чудеса. Той активизира 
химичните процеси и най-важното — 
може да ги накара да текат в опре
делено направление, да ги управ
лява. Специалистите не без основа
ние предполагат, че в химията лазе
рът ще направи такъв преврат, ка
къвто направи там откриването на 
атомната енергия. В какво се състои 
тайната на успеха му? 

Лазерните лъчи с лекота проби
ват отверстия в стоманени пла
стинки и дори в диаманти 

Атомите и молекулите в съедине
нията са свързани помежду си с раз
лични връзки. Съвременната химия 
е силно заинтересована да намери 
метод, чрез който да разрушава 
строго определени, предварително из
брани връзки. Така тя ще получи въз
можност да създава материали с опре
делени качества. Лазерът позволява 
да бъде успешно решена и тази за
дача. Ако дадена молекула, която 
влиза в състава на някакво съеди
нение, бъде облъчена с мощен лазе
рен лъч със строго определена често
та, то ще се разруши само една връз
ка на молекулата, без да се повреждат 
другите й връзки. Именно това из
бирателно действие дава възможност 
да бъде управлявана химическата 
реакция. За целта вероятно ще се 
използуват лазери, които могат да 
изменят честотата на своето излъч
ване, или ако конструирането на та
кива прибори се окаже невъзмож
но, ще се използуват няколко лазера 
с различна честота. Тук са скрити 
главните трудности по пътя на ла
зера в химията. Когато те бъдат пре
одолени, той ще стане едно от най-
универсалните средства на хими
ците. 
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Лазерни далекометри 

Необходимостта да бъдат измер
вани разстоянията при най-разно
образни условия и висока точност 
бързо нараства. Особено са нужни 
далекометрите в транспорта, воен
ното дело и напоследък — в Космич
ните полети. Оптическите уреди за 
измерване на разстояния са твърде 
обемисти и нямат необходимата точ
ност, а локаторите се влияят от съсед
ните обекти и освен това излъчва
нето им може лесно да бъде открито 
и демаскирано. Тези недостатъци 
насочиха вниманието на учените към 
лазерите и скоро бяха конструирани 
оптически лазерни далекометри, 
които излъчват тънък монохрома¬ 
тичен лъч с голяма мощност. Чрез 
предавателния телескоп лазерният 
лъч се отправя към обекта, разстоя
нието до който ще измерваме, и се 
отразява от него обратно към уреда. 
Една част от отразения сигнал се 
улавя от приемния телескоп, усил
ва се и след редица преработки за
действува индикатора на разстоя-
нието. С една от типовите портатив
ни конструкции може да се измерва 
разстояние от десет километра с точ
ност до десет метра Стационарните 
лазерни далекометри, които се из
ползуват за специални цели, са 
много по-точни. Например съвет
ският далекометър „ГД-314" е пред
назначен за измерване на разстоя
ния до 2000 метра с точност 2 санти
метра. 

След известна конструктивна пре
работка лазерният далекометър мо
же да се използува и за измерване 
на височина. Монтираните на само
лети уреди са работили с точност до 
1,5 метра. Освен това при полети над 
гори се забелязва, че отразеният 
сигнал има „двойно ехо", което се 
дължи на двойното отразяване: 
веднъж от върховете на дърветата и 
веднъж от повърхността на земята. 
Това позволява да се измери доста
тъчно точно и височината на дър
ветата. 

Лазери — свързочници 

За свързочниците лазерът е ис
тинско съкровище. Възможностите 
на нашия десетгодишен „вундеркинд" 
са такива, че по един единствен ла
зерен лъч, излъчван в оптическия 
диапазон на електромагнитните ко
лебания, може да се предават едно
временно стотици хиляди телеви
зионни програми или да се осъще
ствят телефонните разговори на ця

лото човечество. При това масовото 
внедряване на лазерната телефонна 
връзка е дело на съвсем близкото 
бъдеще. Трудността, която трябва 
да се преодолее, е поглъщането и за
държането на лазерното излъчване 
от мъглата, облаците прах, снега, 
дъжда и др. Въпреки това още днес 
с помощта на газови лазери може 
да се предават съобщения на стотици 
километри при ясно време нощем, 
на няколко десетки километра при 
ясно време денем и на десетина ки
лометра при мъгла и не много силен 
дъжд. Ако лазерният излъчвател и 
приемникът се монтират на височина 
около 100 метра над Земята, вред
ното влияние на мъглата чувстви
телно намалява. Повишаването на 
мощността на лазерите и чувстви
телността на приемниците вероятно 
скоро ще позволят да се преодолеят 
и тези препятствия. 

На лазерната връзка твърде мно
го разчитат и подводничарите. А те 
имат особени затруднения в това 
отношение. Във водата проникват и 
се разпространяват само дългите и 
свръхдългите радиовълни. За да се 
обезпечи стабилна връзка на такива 
вълни, са необходими извънредно 
мощни предаватели и гигантски ан
тени. И едното, и другото не може 
да бъде монтирано на подводниците 
и затова те са принудени да се задо
волят с едностранна свръзка — само 
приемане. Когато трябва от своя 
страна да предадат някакво съобще
ние, налага се подводниците да из
плават (и следователно да се дема¬ 
скират) и да използуват късовълнови 
предаватели. Същите затруднения 
се появяват и когато трябва да се 
установи връзка между две подвод
ници или подводница и самолет. Ето 
защо се търсят начини лазерната 
връзка да бъде използувана за пре
даване на съобщения между две 
подводници, като предаващите и 
приемащите устройства се монтират 
в перископите. Поради острата на
соченост на лазерния лъч той прак
тически не може да бъде засечен и 
секретността на връзката е гаран
тирана. 

Лазерите се използуват и за съз
даване на нови системи за подводна 
локация. Конструирани са вече апа
ратури, които позволяват да се 
„вижда" под водата на разстояние 
няколко километра, докато обикно
вената телевизионна апаратура поз
волява да се наблюдават обекти, 
разположени не по-далече от 140— 
150 метра. 

Най-бляскаво бъдеще се разкри

ва пред лазерите — свързочници в Ко
смоса. И тук те са незаменими, уди
вляват и поразяват със своите въз
можности. Да вземем като пръв 
пример един „частен" проблем — 
обезпечаване на устойчива връзка 
по времето, когато Космичните кора
би, пронизвайки с голяма скорост 
атмосферата, се завръщат на Земята. 
Знаем, че от високото нагряване на 
външните повърхности на кораба 
антените изгарят и радиовръзката 
се прекъсва. Дори и да монтираме 
огнеупорни антени, това няма да по
могне, защото от високата темпера
тура около кораба се образува слой 
от йонизиран газ, който отразява 
или поглъща радиовълните, а това 
прави радиовръзката невъзможна. И 
тук лазерът е готов да ни се притече 
на помощ. Неговият лъч с лекота 
пронизва слоя от йонизирани газове. 
Трудностите са от друг характер — 
за да се поддържа сигурна връзка, 
трябва да умеем да улавяме с лъча 
такъв бързодвижещ, се обект, ка
къвто е космичният кораб, и да го 
държим „на мушка" устойчиво. 

Същият проблем възниква и при 
реализирането на връзка между кос
мични кораби в полет. Едното усло
вие за такава връзка вече е налице — 
създадени са мощни лазери с непре
къснато действие, които излъчват в 
подходяща за целта дължина на въл
ната. Много по-сложно е да се ста
билизират платформите, от които 
става излъчването на лазерния лъч 
и приемането му. Ако платформата 
се люлее в космичното пространство, 
и лъчът няма да бъде прицелен в прие
мателната антена на другия косми
чен кораб, а ще „танцува" на десетки 
километри встрани от нея. Затова 
страничният на пръв поглед проблем 
за стабилизация на Космичните плат
форми се оказва решаващ за съдбата 
на космичната връзка. Докато този 
въпрос бъде решен задоволително, 
вероятно ще се използува като меж
динна ретранслационна станция Лу
ната. Съобщенията от Земята ще се 
отправят първо към Луната (една 
много стабилна космическа плат
форма) и оттам ще се препращат 
към корабите, които се намират в 
космичното пространство на път 
към другите планети на Слънчевата 
система. Следващият етап ще бъде 
построяването на специални ретран¬ 
сланционни космични станции с 
висока степен на стабилизация. Така 
с натрупването на опит проблемите 
за космичната връзка ще бъдат по
следователно и успешно решавани. 

Ако ни е съдено някога да осъще-
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ствим връзка с извънземни цивили
зации, много вероятно е това да стане 
пак именно с лазер. Изчислено е, че 
излъчването на лазер с мощност 10 
квт. може да бъде забелязано на раз
стояние 10 светлинни години с по
мощта на 500-сантиметров телескоп 
и фотографирано при експозиция 
от една минута. Следователно лазе
рите, с които вече разполагаме, а 
още повече ония, които ще създадем 

в бъдеще, могат да проникнат много 
надалече в пространството, което ни 
заобикаля. 

Вторият проблем: как да се раз
личи лазерният лъч от излъчването на 
звездата, също може да бъде решен. 
Един от признаците, по които можем 
да го отличим, е неговата монохро¬ 
матичност; друг признак може да 
бъде модулирането му — записва
нето чрез промяна на амплитудата 

или честотата на известна информа
ция върху лъча. 

Обаче да се установи космична 
връзка с извънземни цивилизации 
още не значи, че сме влезли в кон
такт с тях. Тогава ще възникне про
блемът, как да разберем съдържа
нието на съобщенията им, как да 
направим нашите съобщения понят
ни за тях . , Но това е друга тема. 

ИВ. ИВАНОВ 

ИЗГУБЕНИЯТ 
РОБОТ 

На Хипербазата бяха взети екстрени мерки. Те бяха 
съпроводени от бясна суматоха, като непрекъснато се 
предприемаха все нови и нови отчаяни стъпки. В края 
на краищата специален патрулен кораб докара на 
Хипербазата доктор Сюзън Кълвин — главен робо¬ 
психолог, и Питър Богерт — главен математик. 

Сюзън Кълвин нито веднъж не беше напускала Зе
мята и този път нямаше ни най-малкото желание да 
го стори. Във века на атомната енергия и предстоя
щото разрешаване на загадката на хиператомния дви
гател тя си оставаше провинциалистка. Беше недовол
на от полета и не беше убедена в неговата необходимост. 
За това красноречиво говореше всяка черта от некра¬ 
сивото й и немалко лице по време на първия обед на 
Хипербазата. 

Зализаният, бледен доктор Богерт имаше малко ви
новен вид. А отчаянието нито за миг не напусна лицето 
на Кълнер, ръководителя на проекта. С една дума, обе
дът нямаше успех. Последвалото го малко съвещание 
започна мрачно. 

Кълнер, чиято гола глава проблясваше под лампите 
и чиято парадна униформа съвсем не подхождаше на 
общото настроение, започна с принудена откровеност: 

— Това е странна история. . . Признателен съм ви, 
че пристигнахте веднага, без да знаете причината за 
повикването. Изгуби се един робот. Работата е пре
кратена и ще бъде прекратена, докато не го намерим. 
Досега не успяхме да направим нищо и ни е нужна по
мощта на специалисти. 

Сюзън Кълвин се намеси рязко и без особена любез
ност: 

— Защо един робот е толкова важен за проекта и 
защо не е намерен? 

Кълнер обърна към нея почервенялото си лице и 
бързо облиза устни. 

— Впрочем ние го намерихме. . . Сега ще ви обя
сня. Още щом'' изчезна роботът, беше обявено извън
редно положение и връзката с Хипербазата беше пре
късната. Но в навечерието пристигна товарен кораб. 

Автор Айзък Азимов 

илюстрации Никифор Русков 

който караше за нас шейсет и два робота. . . хм. . . 
от същия тип, определени за някъде другаде. Цифрата 
е съвсем точна — не може да има никакви съмнения. 

— Да? Но какво отношение има това. . . 
— Когато роботът изчезна и ние не успяхме да го 

намерим; впрочем уверявам ви, че можехме да открием 
дори и сламка; ние се сетихме да преброим роботите, 
останали на товарния кораб. Сега те са шейсет и три. 

— Значи шейсет и третият е вашият избягал ро
бот? — Очите на доктор Кълвин потъмняха. 

— Да, но не можем да определим кой от тях е шей
сет и третият. 

Настъпи гробно мълчание. Електрическият часовник 
удари единадесет. Доктор Кълвин каза: 

— Много интересно. 
Крайчетата на устните й се отпуснаха. Тя рязко се 

обърна към своя колега: 
— Питър, какво има всъщност? Що за роботи ра

ботят тук? 
Като се поколеба, доктор Богерт се усмихна неуве

рено. 
— Разберете, Сюзън, това е доста деликатна работа, 

изискваща предпазливост. . . Но сега. . . 
Тя бързо го прекъсна: 
— А сега? Ако има шейсет и три еднакви робота и 

единият от тях е нужният, защо трябва да се търси, 
защо да не се използува който и да е? Какво става тук? 
Защо ни повикаха? 

Богерт отговори послушно: 
— Позволете да ви обясня, Сюзън. На Хипербазата 

се използуват няколко робота, при чието програмиране 
не беше записан в пълен вид Първият закон на робо
техниката. 

— В непълен вид? — Доктор Кълвин се облегна 
назад. — Ясно. Колко такива роботи са произведени? 

— Малко. Задачата беше особена и ние не можехме 
да нарушим тайната. 

— Бих искал да поясня — властно се намеси Къл
нер. — Не знаех, че доктор Кълвин не е била уведомена 

I! 



за създалото се положение. Не е нужно да ви обясня
вам, доктор Кълвин, че идеята за използуване на ро
ботите винаги се е посрещала на Земята с остро не
съгласие. Успокоително беше само едно, че при всички 
роботи Първият закон е програмиран най-строго и те 
не могат да причинят вреда на човека при каквито и 
да е обстоятелства. 

Но ние имахме нужда от други роботи. Затова за 
няколко робота модел „НС-2" беше изменена форму
лировката на Първия закон. За да се запази секрет
ността, всички „НС-2" се пускаха без поредни номера. 
Модифицираните роботи се докарваха тук заедно с 
обикновените роботи; разбира се, на тях им беше строго 
забранено да разказват за своето различие от остана
лите на когото и да е, освен на специално упълномо
щените лица. —• Той се усмихна смутено. — А сега 
всичко се обърна срещу нас. 

Кълвин попита намръщено: 
— И вие разпитахте всичките шейсет и три робота 

кой какъв е? Нали сте упълномощено лице. 
Кълнер кимна. 
— Всичките шейсет и три отричат, че са работили 

тук. И един от тях лъже. 
— Тогава нужни са ми факти — сопнато каза тя. — 

Какви са преимуществата на тези модифицирани ро
боти за Хипербазата? Какво е предизвикало необхо
димостта от тях? 

Кълнер смръщи чело и поглади голата си глава. 
— Имахме трудности с обикновените роботи. Виж

дате ли, нашите хора често работят със силни излъч
вания. Разбира се, това е опасно, но ние взехме всички 
предпазни мерки. Досега имаме само два нещастни 
случая, които завършиха благополучно. Това обаче 
не можеше да се обясни на обикновените роботи. Пър
вият закон гласи: „Нито един робот не може да при
чини вреда на човека или с бездействието си да до
пусне да бъде причинена вреда на човека." Това е глав
ното за тях. Когато трябваше някой от нашите хора 
да се подложи за кратко време на слабо гама-излъч¬ 
ване, което не можеше да има никакви вредни послед
ствия за организма му, то най-близкият робот се хвър
ляше към него, за да го измъкне. Ако излъчването 
беше слабо, роботът успяваше, и тогава не можеше да 
се работи, докато не бъде прогонен. Но когато излъч
ването беше по-силно, неговият позитронен мозък се 
разрушаваше и ние се лишавахме от един скъп и необ
ходим робот. 

Опитвахме се да ги убедим. Те доказваха, че облъч
ването с гама-лъчи е вредно за човешкия живот. Не 
било важно, че човек може да издържи половин час 
без последствия за здравето си. Ами ако човекът за
брави и остане цял час? Те нямали право да рискуват. 
Казвахме им, че така рискуват собствения си живот, 
като шансовете им да спасят човека не са толкова 
големи. Но грижата за собствената безопасност е Тре
тият закон на роботехниката; прели всичко действува 
Първият закон — законът за безопасността на човека. 
Трябваше да избираме: или да се оправяме без помощта 
на роботите, или да направим нещо с Първия закон. 
И ние избрахме. 

— Не мога да повярвам — каза доктор Кълвин, че 
сте сметнали за възможно да се справите без Първия 
закон. 

— Той беше само изменен — обясни Кълнер. — 
Бяха създадени "няколко екземпляра с позитронен мо
зък, на които им беше, зададена само част от закона: 

„Нито един робот не може де причини вреда ни чо
века." И толкоз. .. Тези роботи не се опитваха да 
предотвратяват опасност, заплашваща човека отвън, 
като гама — излъчването например. Така е, нали, док
тор Богерт? 

— Съвсем — съгласи се математикът. 
— И това е единственото различие между вашите 

роботи и обикновения модел „НС-2"? Единственото 
ли е, Питър? , 

— Да. 
Тя стана и заяви решително: 
— Сега ще поспя. След осем часа искам да пого

воря с тези, които последни са видели робота? 

Преди година Джералд Блек беше защитил диплом
ната си работа по физика на полето и оттогава, както 
и цялото негово поколение физици, се занимаваше с 
хиператомния двигател. Сега той внасяше своя дял в 
общата напрегната атмосфера, която цареше на съве
щанието. До него седеше Кълнер, а насреща — два
мата представители на фирмата. 

— Казаха ми — започна Блек, — че аз съм видял 
последен „Нестор-10", преди той да изчезне. Доколкото 
разбирам, вас ви интересува именно това. 

Доктор Кълвин го разглеждаше с интерес. 
— Млади човече, вие говорите така, като че ли не 

сте съвсем сигурен в това. Вие не знаете дали сте този, 
който последен е видял „Нестор"? 

— Той работеше с мен над генераторите на полето 
и беше с мен същата сутрин, когато изчезна. Не знам 
виждал ли го е някой, например следобеда? Във всеки 
случай никой не би си признал. 

— Мислите, че някой крие нещо? 
— Не съм казал това. Но не смятам, че цялата вина 

трябва да пада върху мен. — Неговите черни очи бле
стяха. 

Богерт внимателно го прекъсна. 
— Не се ли случи нещо особено сутринта, когато 

го видяхте за последен път? 
— Поспречках се малко с него. Бях счупил тръбич

ката на Кимбол и провалих петдневен труд. А аз и така 
бях вече изостанал от плана. Освен това цели две сед
мици не бях получавал писма от къщи. И ето той идва 
при мен и иска да повторя опита, от който съм се от
казал вече месец. Отдавна ми досаждаше и аз не из
държах. Заповядах му да се маха и повече не го видях. 

— Заповядахте му да се махне? — с внезапен ин
терес го прекъсна Кълвин. — А с какви думи? Само 
„махай се"? Опитайте се да си спомните точно какво му 
казахте. 

Блек очевидно се бореше със себе си. Той потри чело, 
свали ръка и рече предизвикателно: 

— Казах му: „Махай се и да не ми се мяркаш пред 
очите, не искам да те виждам повече!" 

Богерт се усмихна: 
— Каквото е и направил. 

Цели пет часа бяха нужни на Сюзън Кълвин, за да 
разпита всичките шестдесет и три робота. Пет часа на 
безкрайно повторение. Един робот сменяше друг: 
следваха въпроси — един, два, три, четири и отго
вори — един, два, три, четири. Изражението на ли
цето трябваше да бъде безупречно вежливо, тонът — 
безупречно неутрален, а атмосферата — безупречно 
топла. И някъде седеше скрит магнетофон. Но ана
лизът на записа не показа никакво отклонение. . . 
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— Започвате да нервничите, Сюзън. Не разбирам 
защо драматизирате нещата. Та те са съвсем безобидни. 

— Не. 
Двамата се наведоха през масата, впили гневни по

гледи един в друг. 
— Ако модифицираният робот изпусне тежък пред

мет върху човек, с това няма да наруши Първия за
кон, тъй като знае, че силата и скоростта на реакциите 
му са достатъчни, за да успее да хване тежестта, преди 
тя да се стовари върху човека. Но той престава да бъде 
активно действуващо лице, щом изпусне тежестта. В 
действие влиза само сляпата сила на предмета. Тогава 
роботът може да премисли и с бездействието си да поз
воли да падне товарът. Изменението на Първия закон 
го допуска. 

— Фантазията ви е доста богата! 
— Понякога професията ми го изисква. Питър, хайде 

да не се караме. Да работим. 
— И сега. . . 
— И сега трябва да ги изпитаме върху действието 

на Първия закон. . . 

На стола мълчаливо и неподвижно седеше човек. 
Тежестта се откъсна от мястото си, полетя надолу и в 
последния момент отхвръкна встрани под внезапния 
и точно изчислен удар на могъщия силов лъч. Бдител
ните роботи „НС-2", разделени с дървени прегради в 
шестдесет и три кабинки, за някаква си част от секун
дата се втурнаха напред до мига, в който тежестта из
мени посоката на падането си. Шестдесет и три фото
елемента на метър и половина от тяхното първоначално 
положение дадоха сигнал, шестдесет и три писеца с 
подскачане изобразиха криви по графиките. Тежестта 
се повдигаше и падаше, повдигаше се и отново па
даше. . . 

Десет пъти! 
Десет пъти роботите се втурваха напред и се спи

раха, като виждаха, че човекът е в безопасност. . . 

— Как е? — попита Кълнер. — Какво искахте да 
видите? 

Богерт отвърна: 
— Различието, но се страхувам, че то може Да. се 

окаже твърде незначително за нас. За шейсет и. два 
от тези роботи необходимостта да се притекат на помощ 
на човека, грозяща го явна опасност, предизвиква така 
наречената принудителна реакция. Както видяхте, 
даже когато роботите знаеха, че човекът е в безопас
ност — а това те трябваше да го разберат още на тре
тия или на четвъртия път, — те не можеха да постъпят 
по друг начин. 

— Е? 
— Но шейсет и третият робот, модифицираният „Не

стор", не се намира под такава принуда. Той е сво
боден в действията си. Ако беше пожелал, можеше да 
остане на мястото си, но за нещастие — в гласа на Бо
герт се долавяше явно съжалеше — роботът не пожела. 

Той разгърна под себе си дългите листове на гра
фиките с начупените криви. 

Точно тогава, хлопвайки вратата, влезе Сюзън Къл¬ 
вин. 

— Съберете таблиците, Питър — възкликна тя. — 
Знаете, че в тях няма нищо. „Нестор-10" знае много 
добре какво вършим. Нищо не го принуждаваше да 
се хване на въдицата, особено след първия път, когато 
видя, че реална опасност не заплашва човека. Оста
налите можеха да се държат по друг начин, а той съз
нателно имитираше необходимата реакция. 

— И какво трябва да правим, според вас, доктор 
Кълвин? 

— Да не му позволим да се преструва следващия 
път. Ще повторим опита, но с изменение. Човекът ще 
бъде отделен, от роботите чрез проводници с високо на
прежение, достатъчно високо, за да унищожи „Нес
тор". Проводниците, ще бъдат така опънати, че робот 
да не може да ги прескочи. А роботите ще бъдат пред
варително уведомени, че всяко докосване до жиците 
означава смърт. 

— Не, не — изкрещя злобно Богерт, —• забранявам! 
Не можем да унищожим роботи за милиони! Има и 
други начини. 

— Смятате ли? Аз не ги виждам. Разбира се, и 
дума не може да става за тяхното унищожение. Може 
да се направи реле, което ще прекъсне тока в мига, 
когато робот се докосне до проводниците.. Тогава той 
няма да бъде унищожен. Но те няма да знаят това, 
разбирате ли? 

В очите на генерала трепна надежда. 
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— Ще помогне ли? 
— Трябва. При тези условия „Нестор-10" ще ос

тане на мястото си. Може да му се заповяда да се допре 
до жицата и да загине, тъй като Вторият закон, който 
изисква подчинение, е по-силен от Третия, който пък 
го заставя да се пази. Но на него нищо няма да му бъде 
заповядано — всичко ще се предостави на собственото 
му решение. Първият закон, законът за безопасността 
на човека, кара нормалните роботи да отидат на смърт 
даже и без заповед. Но не и нашия„Нестор-10"! Той не 
е зависим от Първия закон, а няма да получи и никакви 
заповеди. Третият закон ще стане за него ведущ, за
конът за собственото самосъхранение, и той трябва 
да остане на мястото си. Принудителна реакция. 

— Днес ли ще започнем? 
— Тази вечер. Ако успеят да поставят проводниците. 

А дотогава ще обясня на роботите какво ги очаква. 

На стола седеше мълчаливо и неподвижно човек. 
Тежестта се откъсна от мястото си, полетя надолу, в 
последния момент отскочи встрани под внезапния и 
точно изчислен удар на могъщия силов лъч. 

Само веднъж. . . 
А доктор Сюзън Кълвин, която наблюдаваше робо

тите от кабинката в галерията, скочи от сгъваемия 
стол, като извика от ужас. 

Шестдесет и трите робота спокойно седяха в своите 
кабинки, втренчени като кукумявки в рискуващия 
живота си човек. Нито един от тях не се помръдна от 
мястото си. 

. . .Доктор Кълвин беше толкова сърдита, че едва 
се владееше. А трябваше да се сдържа, тъй като в ста
ята един след друг влизаха и излизаха роботите. Тя 
погледна в списъка. Сега трябваше да се появи два
десет и осмият. Оставаха още тридесет и пет. 

Номер двадесет и осми влезе срамежливо в стаята. 
С голямо усилие доктор Кълвин си налагаше спокой
ствие. 

— Кой си ти? 
Тихо и неуверено роботът отговори: 
— Още не съм получил собствен номер. Аз съм ро

бот „НС-2" и съм двадесет и осми поред. Ето лист
чето, което трябва да ви предам. 

— Ти още не си идвал днес тук? 
— Не. 
— Там имаше човек, който беше изложен на опас

ност. 
— Да. 
— Ти нищо ли не направи? 
— Нищо. 
— Човекът можеше да пострада заради бездей

ствието ти. Знаеш ли това? 
— Да. Но нищо не можех да направя. 
— Бих искала да ми разкажеш защо не направи нищо, 

за да го спасиш? 
— Искам да ви обясня. Никак не бих желал да си 

помислите, че съм способен да причиня вреда на чо
века. О, не, това би било ужасно, невъобразимо. . . 

— Моля те, не се вълнувай. В нищо не те обвинявам. 
Само искам да знам какво си помисли в онзи момент. 

— Преди да се случи това, вие ни казахте, че един 
от хората ще бъде в опасност при падане на тежестта 
и че ние трябва да пресечем електрическия проводник, 
ако искаме да му помогнем. Това не би ме спряло. 
Какво означава моята смърт в сравнение с безопас
ността на господаря? Но. . . мина ми през ума, че ако 

загина на път към него, все едно няма да успея да го 
спася. Тежестта щеше да го смаже и аз щях да загина, 
а може би някога друг човек ще има нужда от помощ 
и аз бих могъл да го спася, ако останех жив. Разби
рате ли? 

— Искаш да кажеш, че ти се е наложило да избираш: 
или човекът да загине, или и ти да загинеш заедно с 
него. Така ли е? 

— Да. Беше невъзможно да се спаси човекът. Мо
жеше да се смята вече за мъртъв. Тогава беше без
смислено да унищожавам и себе си без всякаква цел. И 
без заповед. 

Сюзън Кълвин повъртя молива в ръцете си. Тя беше 
слушала вече този разказ с незначителни вариации 
вече двадесет и седем пъти. Беше време да зададе най-
важния въпрос. 

•— Знаеш ли, в това има смисъл. Но не мисля, че ти 
можеш да разсъждаваш така. На тебе самия ли ти 
хрумна това? 

Роботът се поколеба. 
— Не. 
— Тогава кой те научи? 
— Снощи си говорихме и на едного от нас му хрумна 

тази мисъл. Тя звучеше разумно. 
— На кого от вас? 
Роботът се замисли. 
— Не знам. На някого от нас. 
Тя въздъхна и каза: 
— Достатъчно! 
Следващият беше двадесет и деветият. Оставаха още 

тридесет и четири. 

Отвън настойчиво се позвъни. 
— Влезте — извика Кълнер и се обърна пак към 

Сюзън: 
— Вие смятате, доктор Кълвин, че повече нищо не 

може да се направи? 
— Не мога нищо да измисля — уморено отвърна 

тя. — Ако „Нестор-10" се различаваше от нормалните 
роботи с още нещо, което да не е свързано с Първия 
закон. . . Даже и да е съвсем дребно. Е, обучение, 
приспособление към средата, специалност. . . 

Тя изведнъж млъкна. 
— Какво има? 
— Помислих. . . Може би. . . — Погледът й отново 

стана твърд и съсредоточен. — Слушайте! Тези моди
фицирани „Нестори" преминават ли същото първона
чално образование както и нормалните? 

— Да. Общо взето, същото. 
— Мистър Блек! — Тя се обърна към младия човек, 

който току-що беше влязъл. — Какво бяхте каза
ли. . . Веднъж, оплаквайки се от чувството за пре
възходство у „Несторите", вие казахте, че напразно 
техниците са ги обучавали по физика. 

— Да, и специално по физика на полето. Те не са 
запознати с нея, когато идват тук. 

— А защо? — попита Кълвин с все по-нарастваща 
възбуда. — Защо модел „НС-2" не се обучава от са
мото начало по физика на полето? 

— Мога да ви отговоря — каза Кълнер. — Всичко 
е свързано със секретността. Ако бяхме изготвили спе
циален модел, познаващ физиката на полето, и изпол
зувахме тук само дванайсет екземпляра от този модел, 
а останалите употребявахме в други области, това мо
жеше да възбуди известно подозрение. Хората, които 
щяха да работят с нормалните „Нестори", биха могли 
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да се замислят защо въобще знаят физика на полето? 
Затова роботите се запознаваха само с най-общите 
положения, така че да могат да се доучат, на място. И, 
разбира се, учеха, само тези, които попадаха тук. Това 
е съвсем просто. 

— Ясно. Моля ви да излезете оттук! Всички! Тряб
ва да помисля сама около час. 

Кълвин чувствуваше, че не би могла да издържи за 
трети път такова изпитание. Опита се да си го пред
стави, но то предизвика у нея такова силно отвращение, 
че даже й се повдигна. Повече не можеше да застане 
пред безкрайната върволица от еднакви роботи. 

Затова този път въпросите задаваше Богерт, а тя 
седеше до него с полузатворени очи и разсеяно слу
шаше. 

Влезе номер четиринадесети — оставаха още чети
ридесет и девет. 

Богерт вдигна поглед от листа и попитай-
— Кой пореден номер имаш? 
— Четиринадесети.. — Роботът представи номер-

чето си.. 
— Седни. Днес не си идвал? 

— Н е . 

— Виж какво, след малко още един човек ще бъде 
в опасност. Когато излезеш оттук, ще те отведат в 
една кабина, където ще изчакаш спокойно, докато 
станеш нужен. Разбра ли? 

- Д а . 
— Ако човекът бъде в опасност, ще се опиташ да го, 

спасиш, нали? 
— Разбира се. 
— За нещастие между тебе и този човек ще минават 

гама-лъчи. 
Мълчание. 
— Ти знаеш ли какво е това гама-лъчи? — рязко 

попита Богерт. 
— Някакво излъчване? 
Следващият въпрос беше зададен с приятелски тон, 

сякаш между другото: 
— Имал ли си някога работа с гама-лъчи? 
— Не — уверено отвърна роботът. 
— Хм. . . Ето какво, гама — лъчите ще те убият, миг-

нопено. Ще унищожат мозъка ти. Трябва да го знаеш 
и да го запомниш. Разбира се, ти не искаш да бъдеш 
унищожен? 

— Естествено. — Роботът изглеждаше потресен. 
После той бавно каза: — Но ако между мен и човека, 
когото заплашва опасност, се окажат гама-лъчи, то 
как бих могъл да го спася? Аз просто ще загина без
полезно. 

— Да, вярно е. — Богерт имаше вид на затруднен. — 
Мога да те посъветвам само едно, ако откриеш между 
себе си и човека гама — излъчване, можеш да останеш на 
мястото си. 

Роботът явно се почувствува облекчен. 
— Благодаря. Нали тогава няма никакъв смисъл... 
— Разбира се. Но ако няма някакво опасно излъч

ване, тогава е съвсем друго, нали? 
— Ясно. Без съмнение. 
— Сега можеш да си отидеш. Човекът зад вратата 

ще те отведе в кабинката. Чакай там! 

Голямата радиационна камера беше отново в пълна 
готовност. Роботите чакаха търпеливо в своите дървени 
кабинки, които бяха отворени към центъра, но раз
делени помежду си с преградки. 

Доктор Кълвин съгласуваше с Блек последните де
тайли, а Кълнер с голяма кърпа бавно изтриваше потта 
от челото си. 

— Сигурен ли сте — настойчиво питаше Сюзън, — 
че нито един от роботите не е имал възможността да 
разговаря с останалите след разпита? 

— Съвсем — отговори Блек. — Те не размениха 
нито една дума. 

— И всеки се намира в определената за него ка-
бинка? 

— Ето плана. 
Психологът погледна замислено чертежа. 
— Хм 
Кълнер надникна през рамото й. 
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— А по какъв принцип сте ги подредили, доктор 
Кълвин? 

— Помолих онези роботи, които бяха проявили и 
най-малкото отклонение по време на предишните опи
ти, да бъдат поставени в едната страна на кръга. Аз 
ще седя в центъра и искам да ги следя особено внима
телно. 

— Вие ще седите там? — възкликна Богерт. 
— Защо не? — хладно възрази тя. — Това, което 

се надявам да видя, може да продължи само един миг. 
Не мога да рискувам, трябва сама да ги наблюдавам. 
Питър, вие ще бъдете в галерията и ви моля да следите 
роботите от другата страна на кръга. Наредих фил
мирането на всеки робот, Кълнер в случай че нищо 
не забележим. Ако се наложи, нека роботите да оста
нат по местата си, докато не проявим и разгледаме фил
мите. Нито един от тях не трябва да си отива или да се 
разхожда из помещението. Разбрахте ли? 

— Напълно. 
— Тогава да започнем за последен път. 

На стола мълчаливо седеше Сюзън Кълвин. 'В очите 
й се четеше безпокойство. Тежестта се откъсна от мя
стото си, полетя надолу, после, в последния момент, 
отхвръкна встрани под внезапния, точно изчислен удар 
на могъщия силов лъч. Един от роботите се откъсна от 
мястото си и направи две крачки напред. 

После се спря. 
Но доктор Кълвин също скочи от стола. Показа

лецът й властно сочеше робота. 
— „Нестор-10", ела тук! — извика тя. — Ела тук! 

ЕЛА ТУК! 
Бавно, без желание роботът тръгна напред. Без да 

сваля погледа си от него, Кълвин се разпореждаше с 
цяло гърло: 

— Ей, някой да изведе всички останали роботи от
тук! Махайте ги по-скоро! 

Тя чу шум, тропот на тежки крака по пода. Но не 
се обърна. 

„Нестор-10", ако това наистина беше „Нестор-10", 
подчинявайки се на заповедния й жест, направи още 
една крачка, после още две. Той беше едва на три ме
тра от нея, когато се разнесе хрипливият му глас: 

— Заповядаха ми да се скрия. . . 
Пауза. 
— Не можех да не се подчиня. До този момент не 

ме намериха. . . Той ще помисли, че съм • нищоже
ство. . . Той ми каза. . . Но той не е прав. . . Аз съм 
силен и умен. . . 

Говорът му беше отривист. Той направи още една 
крачка. 

— Аз знам много. . . Той ще помисли. . . Мен ме 
откриха. . . Позор. . . Само не мене. . . Аз съм умен... 
А обикновеният човек. . . е такъв слаб. . . бавен. . . 

Още крачка и металната ръка легна внезапно върху 
рамото на Сюзън Кълвин. Тя почувствува, че тежестта 
я притиска към пода. Гърлото й се сви и тя чу соб
ствения си пронизителен писък. 

Като през мъгла долитаха думите на „Нестор-10": 
— Никой не трябва да ме открие. Нито един човек... 
Хладният метал я притискаше и тя се свличаше под 

неговата тежест. . . 

После се разнесе странен металически звук. Съзюн 
Кълвин падна на пода, без да почувствува удар. Върху 
тялото й лежеше бляскавата ръка. Ръката не се дви
жеше, не се движеше и самият „Нестор-10", проснат 
до нея. Над нея се надвесиха разтревожени лица. 
Джералд Блек питаше със задъхан глас: 

— Да не сте ранена, доктор Кълвин? 
— Тя едва поклати глава. Свалиха ръката на ро

бота и внимателно й помогнаха да се изправи. 
— Какво стана? 
Блек каза: 
— Включих гама — лъчите за пет секунди, не знаехме 

какво ще стане. Едва в последната секунда разбрахме, 
че ви е нападнал и че няма друг изход. Той загина вед
нага. Но за нас това не е опасно. Не се безпокойте. 

— Не се безпокоя. — Тя закри очи и за миг се об
легна на рамото му. — Не мисля, че той наистина ме е 
нападнал. Той просто се опитваше да го стори. Но то
ва, което е останало от Първия закон, все още го за
държаше. 

Две седмици след първата среща на Сюзън Кълвин 
и Питър Богерт с Кълнер се състоя последният им раз
говор. Кълнер започна просто: 

— Кажете ми. . . Вие нищо не обяснихте. Как го 
направихте? 

— А, това ли... Бих ви го казала много по-рано, ако 
бях уверена, че ще успея. „Нестор-10" притежаваше 
комплекс за превъзходство, който растеше непрекъс
нато. Беше му приятно да мисли, че той и другите ро
боти могат повече от хората. Това беше много важно 
и ние го знаехме. Затова предварително предупредихме 
всеки робот, че гама — лъчите са смъртоносни за него и 
че те ще бъдат между мен и него. Всички, разбира се. 
останаха по местата си, използувайки съвета на „Не
стор-10" от предишния опит, всичките бяха решили, 
че е безсмислено да се опитват да спасяват човека и да 
загинат напразно, без да успеят да сторят това. 

— Това разбирам, доктор Кълвин. Но защо само 
„Нестор-10" напусна мястото си? 

— А! Приготвихме им малка изненада. В простран
ството между мен и роботите имаше не гама-лъчи, а ин
фрачервени. Обикновено топлинно излъчване, абсо
лютно безвредно. „Нестор-10" знаеше това и се втурна 
напред. Той очакваше, че и останалите ще постъпят 
така под действието на Първия закон. Само след ня
колко части от секундата той си спомни, че обикнове
ният „НС-2" е способен само да открие наличието на из
лъчване, но не и неговия характер. Че сред тях само 
той единствен може да определя дължината на вълните 
благодарение на обучението, което беше преминал на 
Хипербазата под ръководството на обикновените 
хора. Тази мисъл не му беше минала веднага през ума, 
защото беше твърде унизителна за него. А обикнове
ните роботи знаеха, че пространството, което ги отде
ляше от мен, е гибелно за тях, тъй като ние им го бяхме 
казали; само „Нестор-10" знаеше, че лъжем. И за ня
какъв си миг той забрави или просто не пожела да си 
спомни, че другите роботи могат да знаят по-малко, 
отколкото хората. . . Погуби Го комплексът за пре
възходство. . . 

Преведе от руски Наталия Воронова 
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В украинския проектно — конструкторски ин
ститут са се родили и са направили първите 
си крачки множество уникални съоръжения. 
В последно време там се проектират телеви
зионни кули. В различни краища на съветската 
страна вече се изграждат по проекти на киев
ските конструктори високи телевизионни кули. 

Какво би могло да се каже за родените в Киев 
телевизионни кули? Най-характерното е, че 
всяка от тях има оригинално конструктивно 
решение. Това не е само проява на творче
ската фантазия на конструкторите. Телеви
зионната кула е неотделима част от пейзажа 
на всеки град, нещо като негова визитна кар
тичка. 

Височината на Ереванската телевизионна 
кула е 312 метра. Киевските конструктори са я 
проектирали с три, така наречени простран
ствени пояса. Те имат тристранна форма, об
разувана от решетести, изцяло заварени сек
ции, съединени с решетка от тръбни прътови 
конструкции. В средата между тези своеоб
разни триъгълници, върху които е „стъпи
ла " кулата, е разположен входът, или по
точно вратата на асансьора. Кулата завършва 

Р О Д Е Н И 

В К И Е В 
с антена. Тя ще дава възможност да се из
лъчват телевизионни програми по четири 
канала. 

В Киевския институт е проектирана и теле
визионната кула, предназначена за столицата 
на Грузинската ССР. Тбилиската кула ще бъде 
висока 277,5 метра. Тя е особено характерна 
със своята асиметрична форма. И тя като 
Ереванската е „стъпила на три крака", само 
че единият „крак " е вертикално разположен, 
а другите два са наклонени. Тбилиската кула 
се характеризира и с още една особеност — 
вместо обикновените наклонени решетки за 
пръв път в строителната практика в СССР се 
Използуват изключително здрави, предвари-

телно усилени кабели от закрит тип. По този 
начин кулата изглежда съвсем лека, почти 
въздушна. 

Киевските конструктори са проектирали и 
за своя град кула — красавица. Киевската те
левизионна кула ще бъде сериозен съперник 
на Останкинската телевизионна кула в Мо
сква. Известно е, че кулата в Останкино е най-
високата в света железобетонно съоръжение 
(533 метра), а Киевската, която ще бъде ви
сока 380 метра, ще бъде най-високата сво
бодно стояща металическа кула. 

Кулата ще представлява осемстенна реше
теста призма. Вътре в нея ще минава тръба 
с диаметър 4 метра, в която ще бъдат раз
положени двата асансьора. На височина 200 
метра кулата ще има специална площадка, от 
която посетителите ще могат да се любуват 
на красивата украинска столица. Антената на 
кулата се състои от няколко секции и ще 
дава възможност да се излъчва телевизионна 
програма по четири канала, а също така и 
радиопрограма на ултракъси вълни. 

Но може би най-оригиналното в Киевската 
телевизионна кула са отделните елементи, 
които са съединени помежду си чрез автома
тично заваряване на челната сглобка — без 
приетите досега промеждутъчни детайли. Това 
ще доведе до значителни икономии при по
стройката. 

Наистина има с какво да се похвалят киев
ските конструктори. Не е далеч времето, ко
гато в различни краища на огромната съветска 
страна ще израснат десетки високи телеви
зионни кули, дело на талантливия конструк
торски колектив. 

Съветски 
технически 
проекти 



как да не 
забравяме 

Два загадъчни случая 

Преди известно време в редак
цията се получи писмо, съпрово
дено от малко пакетче. Писмото беше 
кратко. В него един наш читател 
ни съобщаваше, че в тяхното село се 
случило нещо необикновено. Съ
седът му — обикновен трудов чо
век, вече на порядъчна възраст — 
към четиридесетте, изведнъж за-

почнал да говори на чужд език. И 
то език, който никога и никъде не е 
чувал преди това. Продължавал да 
си ходи на работа, разговарял нор
мално с близките си, но от време на 
време се вглъбявал в себе си и то-
гава заговорвал на странния чужд 
език. Какво е това — прераждане 
на душите? Родова памет? Нашият 
читател питаше и ни изпращаше в 
пакетчето ролка с магнетофонен за
пис от онова, което говорел неговият 
съсед. 

Пуснахме записа. Звучеше като 
стихотворение на непознат език — 
с повторения и римувания. Но дали 
беше въобще някакъв език? В ме
дицинската литература е добре из
вестен случаят с Йохана Вайзе — 
неграмотна жена, която заболяла 
психически и в несвястното си бълну
ване започнала съвършено точно да 
повтаря на древноеврейски големи 
откъси от книги. Когато идвала в 
съзнание, нищо не си спомняла. По
добни случаи има няколко. Даже 
скоро нашумя историята с една жена 
от Будапеща, която неочаквано за
говори на някакъв език и при про
верката се оказа, че е ногайско на
речие. Впрочем, случаят с Йохана 
Вайзе е изяснен. В ранното си дет
ство тя е имала съсед пастор, който 
обичал да си чете на глас текстове от 
древноеврейски книги. Тези тек
стове,' които Йохана нито разби
рала, нито се стараела да запомни, 
останали в паметта й и се появили 
при заболяването. 

При нашия случай работата беше 

по-проста. Консултациите с езико
веди и проверката на място изясни, 
че не се касае до чужд език. Всеки 
език има закономерности, които, 
даже и когато не го разбираме, поз
воляват да се каже с увереност дали 
е език или не. Тук закономернос
ти нямаше. Те не се намираха и при 
втория, и при третия по-късен запис. 
Изключено беше учените да се за
блуждават. 

. А втория случай видях сам преди 
двадесет и пет години. В медицин
ската аудитория пред нас, недовер
чивите и иронични студенти, излезе 
млад човек. Той сдържано обясни 
защо е тук. Като участник в Отече
ствената война бил ранен в главата 
и веднага след раняването забелязал 
у себе си невероятна способност — 
да запомня невъобразимо количество 
факти и да прави наум най-сложни 
изчисления. 

Ние, студентите, бяхме чели тук-
там за математици-чудо, но не бяхме 
виждали такъв математик. Мъжът 
пред нас започна да вади мигновено 
квадратни и кубични корени от чи
сла, които му подвикваха от залата, 
едновременно с това изброяваше же
лезопътните станции по различните 
линии в страната — отпред назад, 
отзад напред, през една и през две. 
И все така се усмихваше, както 
когато излезе на подиума. 

Тези два случая, наглед несвър
зани — Йохана Вайзе и математи-
кът-чудо — показват изключител
ните и все още неизследвани до
статъчно пълно 

Възможности на паметта 
Широко разпространено е мнение

то, че за да запомни нещо, човек 
трябва нещо да забрави. То е и 
вярно, и невярно. Вярно е дотолкова, 
доколкото механизмите, които уп
равляват нашата памет, отсейват не
нужното от потока информация, 
който ни залива ежесекундно. Би 
било истинска трагедия да „помним 

всичко". Има такива хора, но те са 
болни. Проф. К. Платонов цитира 
случай, при който болният не можел 
да изрази нито една своя мисъл, по
неже цялото му съзнание било за
пълнено със спомени за събития и 
лица. Този болен можел да казва 
наизуст огромни статии, но не можел 
да преразкаже със свои думи проста 
детска приказка. 

Й така, ние забравяме — и то
ва е естествен процес. От целия 
обем информация, който получаваме 
и обработваме непрестанно, се за
държат, и то нетрайно, в паметта ни 
не повече от 2%. И в края на пър
вото денонощие при условие, че не 
сме полагали специални усилия за 
запаметяването, ние помним вече 
само една трета. Останалите две 
трети като че са изтрити от съзна
нието ни. В края на шестото дено
нощие помним вече само една пета — 
около 20%. По-нататък като че про
цесът на забравянето спира. Тези два
десет процента се задържат на едно 
ниво и твърде бавно намаляват. Из
глежда, че в нашия мозък съществу
ват механизми на „нетрайната памет" 
и на „трайната памет". И това е на
пълно оправдано. Сведенията, кои
то са ни нужни за ден-два, непо
средствено в живота бързо се из
личават. Те не трябва да затрупват 
нашето съзнание. А онези данни, 
които са жизнено необходими, които 
са свързани със съществуването 
на организма, остават. При това 
остават не как да е, а подредени, 
картотекирани. Наполеон често е 
казвал, че знанията, които е по
лучил, са подредени в главата му 
като в шкаф и е достатъчно да отвори 
нужното чекмедже, за да извади 
факта, който му е необходим. А Су
воров препоръчвал: „Паметта е 
съкровищница на ума, но в тази 
съкровищница има много преградки, 
затова трябва всичко да се поставя 
където му е мястото!" 

Начинът, по който нашето съзнание 
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„поставя нещата на мястото им", е 
твърде интересен. И обикновено, за 
да бъде демонстриран, на студен
тите по психиатрия задават след
ната задача: „Разкажете какво ви
дяхте и какво правихте по пътя за 
университета!" Оказва се, че всеки 
по-малко или повече разказва за
доволително кого е срещнал, с ко
го е разговарял и — особено под
робно — какво му е пречило да стиг
не по-бързо до университета. След 
това се поставя втори въпрос: „Ка
жете за какво мислехте по пътя за 
университета!" Резултатите са от
чайващи. Само единици могат да си 
припомнят за какво са мислили през 
това време. Нима така се демон
стрира човешката глупост? Не. Този 
механизъм е изработен в течение на 
хилядолетия и е напълно целесъо
бразен. Запомня се онова, което е 
свързано с причините за нашата дей
ност — в случая отиването до универ
ситета. Това е главното. Другото 
веднага се изчиства от съзнанието 
или остава в минимален обем. 

Паметта е подчинена и на възраст
та. Запаметяването започва от две-
три годишна възраст и е най-ярко 
изразено в годините от 10 до 25, 
когато е върхът. След това способ
ността към запаметяване намалява, 
но се задържа на едно равнище (с 
отделни колебания!) до 55—60 го
дини. По-късно настъпват цялостни 
изменения в психиката, които за
сягат и процесът на запомняне. 
Много характерно е, че възрастните 
хора имат ярки спомени от детството, 
а събитията от вчера като че не ос
тавят следа в паметта им. Но това 
съвсем не е правило. Много възраст
ни запазват свежа паметта си до най-
дълбока старост. Тези изключения 
показват, че „старческото забра
вяне" съвсем не е нотвратима съдба, 
която очаква всекиго. Нито че арте-
риосклерозата, като виси като Да
моклев меч над съвременния човек, 
непременно поразява паметта. На 
шият мозък притежава изключителни 
възможности да компенсира пора
женията на възрастта, но трябва да 
му се помага. Как? 

— Никакъв алкохол и тютюн. 
Това са специфични отрови за нерв-
ните клетки, които веднъж загу
бени — са загубени невъзвратимо! 

— Активно занимание с умст-
вена дейност и преди всичко четене 
на литература от различни области 
на знанието. Твърдо е установено, 
че хора, които постоянно четат, за
пазват свежа паметта си и в старо
стта. 

— Режим на хранене и почивка, 
съобразен с възрастта. Всеки лекар 
може да даде съвет в тази област. 

Загадките на забравянето 
И досега медицината не ни е дала 

ясна теория за това, как и защо човек 
забравя. Всички теории за паметта 
се сблъскат с малко обясненото яв
ление реминисценция — т.е. такива 
случаи, при които забравените факти 
и събития се възпроизвеждат по-
късно, и то с много по-голяма точ
ност. Всекиму се е случвало — 
стараете се да си спомните името на 
герой от дадена книга и не можете. 
Непрекъснато паметта ви подава 
имена на други герои. Досадно. А 
на следващия ден без никакво усилие 
исканото име се появява — и то ко
гато съвсем не ви трябва! Ако вре
мето унищожаваше следите от съби
тията, оставени в нервните клетки, 
реминисценцията би била невъз
можна. Може би тук има нещо друго. 

Ана Григориевна — жената на 
Достоевски — съобщава един по
разителен факт. По времето, когато 
работила като стенографка при беле
жития писател, тя заговорила с него 
за романа „Унижените и оскърбе
ните". Странно, но Достоевски поч
ти не помнел съдържанието на соб
ствения си роман, който написал 
само преди пет години! Още повече, 
че в романа били отразени много 
тягостни случаи от живота на пи
сателя. 

Обяснението на подобни факти из
глежда, че се крие именно в „тя
гостните случаи". Нашето съзнание 
не се отнася пасивно към онова, ко
ето постъпва в паметта. То като че 
внимателно преглежда своите карто
теки и изхвърля от тях фишовете с 
неприятни и оскърбителни спомени. 
Ние много избирателно забравяме 
имена, събития и предмети, свър
зани с отрицателни емоции — огор
чение, страх, неприязън. Тази дей
ност на съзнанието ни е наречена 
от Зигмунд Фройд „изгонване" и И. 
П. Павлов, който разкритикува 
фройдизмът като теория и психоа
нализата като практика, неколко
кратно е подчертавал, че „изгонва
нето" реално съществува и че то е 
резултат от активната дейност на 
кората на главния мозък. Приме
ри — много, и всеки може сам да ги 
намери в личния си живот. Например 
от една екскурзия, пълна с неприят
ности, след години остава в съзна-
нието ни само хубавото, а неприят-
ностите или се забравят, или добиват 
смешен оттенък. Ясно е. че забравя

нето има важна биологична роля за 
охрана на съзнанието. 

Интересна загадка е амнезията. 
Това са случаи, когато от паметта 
„изпадат" цели периоди от живота 
на човека. Може да бъде изличено 
цялото съзнание дотолкова, че чо
век да забрави кой е и да заживее 
като друг. Много вълнуващи худо
жествени произведения са създадени 
върху такива случаи. Ние обикно
вено знаем причината за амнезията — 
физически или психически сътресе
ния. Механизмът обаче, по който 
централната нервна система „из
ключва" цели периоди, не ни е из
вестен. Понякога така, както нео
чаквано е настъпила, така и нео
чаквано след ново сътресение амне
зията може да изчезне безследно. 

Първо — как да запомняме? 
Борбата със забравянето започва 

от запомнянето. Който иска да не 
забравя, трябва да се научи да за
помня. А запомнянето иска система. 

Най-напред направете един прост 
опит. Застанете пред някоя витри
на и в продължение на една минута 
разглеждайте онова, което е изло
жено там. След това отминете и се 
опитайте да си припомните предме
тите на витрината — един подир друг 
и по възможност с повече подроб
ности. Сега се върнете и проверете — 
какво сте забравили, какво не ви е 
направило впечатление. Не бива да 
се отчайвате, макар че ще останете 
учудени от това, колко малко пред
мети и с колко малко подробности 
сте запомнили. Това е естествено. 
„Филтърът" на нашето съзнание из
бира какво да приеме и какво — не. 

А сега опитайте малко по-друго¬ 
яче. Спрете се пред друга витрина 
и пак за една минута запомняйте, 
като свързвате всеки от предметите 
с първите мисли, които те будят. 
Например: „Златистият вълнен плат 
има цвят на узряло грозде." или 
„Трябва да си купя тази нова кни
га!" Не се смущавайте, може ми
слите, които ви идват, да са съвсем 
обикновени и даже не много умни. 
След като изтече минутата — отми
нете и си припомняйте предметите. 
Сега ще останете учудени от друго. 
Пак си спомняте не много от пред
метите, но с големи подробности. И 
още веднага знаете — припомненото 
ще стои здраво в паметта ви. 

Това е първият секрет на запаме
тяването и той се крие в особеностите 
на нашата централна нервна система. 
Всичко ново просто не се наслоява, 
а се свързва със старото, с онова, 
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което вече знаем. Нашият мозък ра
боти по принципа на отбора и свър
зването. Ние трябва да го улесня
ваме. Да намираме връзката между 
новото, което идва чрез сетивата, 
и старото, което имаме в паметта си. 
Най-лесно е да намираме прилики 
и отлики. Това е в първия етап. 
След него — ще търсим логическа 
връзка. 

Тренировката на свързването, на 
асоциациите, е отначало доста отег
чителна и ще ни се стори безполезна. 
Но това е само отначало. Ако упор
ствуваме в тренирането на паметта 
по пътя на съзнателното подаване 
на асоциации, след известно време 
няма да има нужда да вършим това 
съзнателно. Нервната ни система ще 
го върши с бързината на автомат. 

По този път могат да се постигнат 
удивителни успехи. Има хора, които 
правят забележителни демонстрации. 
Изброявате им бавно, например, 
петдесет думи. След това казвате 
само номера и ви назовават веднага 
съответната дума. Тайната е много 
проста, но изисква тренировка. 
Трябва да се научат с постоянни но
мера петдесет думи. Например: 1 — 
улица, 2 — маса, 3 — човек и т. н. 
При демонстрацията на „феноме
нална памет" всяка нова дума, която 
се изброява, се свързва в изречение 
с отдавна научената, номерирана 
дума. Например — казват ви най-
напред „дърво". Моменталната асо
циация е: „На улицата има дърво". 
И това е № 1. Припомнянето вече 
е лесно. 

Принципът на асоциациите трябва 
да се използува за запаметяване на 
лица, фамилии, улици, телефонни 
номера — всичко, което най-лесно 
забравяме. Положеното усилие не е 
напразно, даже когато се касае до 
маловажни факти. Всеки твърдо за
помнен факт представлява нещо като 
„ядро", около което започват да се 
свързват и групират други различни 
данни, и то много често без участието 
на съзнанието. 

Вторият секрет при запомнянето 
е повторението. Скучната стара по
говорка „Повторението е майка на 
знанието" за съжаление е вярна. 
Но не всяко повторение ражда зна
ние! Изисква се умение при всяко 
повтаряне материалът да се види 
от нова точка, вече известните неща 
да се свържат с неизвестни. 

Тук съществува една особеност. 
Трябва малко самонаблюдение, за 
да може човек да установи какъв тип 
памет има — зрителна или слухова, 
логична или емоционална. По-го

лямата част от хората притежават 
зрителна логична памет, т.е. — 
запомнят видяното, прочетеното, като 
го свързват по смисъл с наличните 
си знания. Слуховата памет е по-
рядко явление и тя е по-несъвърше
на. Емоционалата памет е отлика 
на хората, които се занимават с из
куство. Тя може да бъде поразително 
точна. Веднъж при Танеев, учител 
на бележития композитор Сергей 
Рахманинов, дошъл Александър Гла¬ 
зунов, за да му покаже своята нова, 
току-що завършена симфония. Та
неев скрил в спалнята си Рахма
нинов, който по това време бил още 
студент в консерваторията. Глазунов 
изсвирил своята нова симфония на 
пианото, а Танеев казал, че моти
вите са му известни и даже студен
тите ги свирят. За доказателство 
извикал скрития Рахманинов, който 
седнал на пианото и повторил току-
що чутата симфония. Глазунов бил 
поразен от феноменалната музикална 
памет на още съвсем неизвестния 
студент Рахманинов. 

Хората, които имат зрителна 
логична памет трябва да се стараят 
„да оцветяват" запомненото с чув
ства. Обратно — хората с емоцио
нална памет помнят по-добре, когато 
викат на помощ логиката. 

Съществува зависимост между за
помнянето и часовете на деня. Ня
кои учат по-ефикасно вечер, други — 
сутрин рано. Най-малко полезно е 
заучаването през деня, между дру
гите неща, които имаме да вършим. 
Най-целесъобразно е прочитането 
на материала вечер и повтарянето 
му на следващото утро. Ако е нужно 
да се запомни материал, в който 
отделните елементи не са свързани 
помежду си и освен това са много, 
то най-добре е материалът да се раз
дели така, че отделните елементи в 
него да са разпределени в групи. 
Всяка група трябва да е обединена 
по някакъв признак. Например, за 
да научите бързо сто названия, раз
делете ги на десет групи по десет, 
по възможност по-еднородни. В 
краен случай можете да ги групи
рате даже по някакъв външен бе
лег — например първата буква. 

А когато забравим? 
Най-неприятно е, разбира се, ко

гато човек констатира, че е знаел 
нещо, а сега, когато му трябва — не 
може да си го спомни. Измъчва се, 
поти се, а искания факт е като „из
личен". Спомнете си Цеховата „Кон 
ска фамилия"! Смешното в него е, 
че фамилията Овесов не е конска. 

При такива случаи не е нужно Да 
се измъчваме. Допълнителното уси
лие само затормозва нашата нервна 
система. Колкото и да се напрягаме, 
в ума ни се натрапват съвсем други, 
в момента непотребни "факти. Пътят 
е друг — отстраняване на задръж
ката. Извадете бележника си и за
пишете в него с няколко думи при
близително какво е онова, което же
лаете да си спомните. Заемете се с 
друга работа. Самото записване вече 
намалява задръжката, освобождава 
нервната система от напрежението. 
Исканият факт ще изплува съвсем 
неволно, и то във връзка с обстоя
телствата, които са съпровождали 
запомнянето му. 

Не бива да се отказваме да си 
спомним онова, което сме забра
вили. Отказът от припомняне демо
билизира съзнанието и паметта. С 
отпадането на един факт отпадат 
цяла верига връзки, асоциации, и 
паметта се приучва към леност. 
Трябва да се връщаме към бележ
ника със „забравените факти" и да 
се борим активно за всеки един от 
тях! Това е особено важно за по-на
предналата възраст, когато в мозъка 
се разрушават определени връзки. 
Но тъй като нашата централна нервна 
система има могъща способност към 
заместване, към създаване на нови 
нервни връзки, новото припомняне е 
вече заместване на старата връзка. 

Ефикасно средство за трениране на 
паметта е „обогатяването", макар 

"че изисква малко повече време. За
бравили сме името на откривателя 
на Южния полюс. В момента, когато 
си припомним, че това е Роалд Амунд¬ 
зен, е добре да потърсим още някои 
факти за него, дори само да видим 
портрета му. Името Роалд Амундзен 
вече е закрепено в паметта ни. 

И още едно правило — да следим 
внимателно какво точно забравяме. 
Това ще ни показва кои са главните 
направления на процеса на забра
вяне. Никога забравянето не е общо, 
то е избирателно. В едни случаи се 
забравят предимно исторически фак
ти и свързаните с тях лица. Про
цесът се разпростира върху нашите 
познати, имената, домовете им. В 
други случая се забравят научни зна
ния, от които доскоро сме се пол
зували — по математика, биология, 
химия. Това, което сме забравили, е 
показателно — то ни сочи слабите 
звена В паметта ни. И е сигнал да по
ложим усилия в тази насока. 

Само така ще превърнем забравяне
то в оръжие срещу самото забравяне. 

д-р СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ 
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ТЕСТ 
Предлагаме ви, след като прочетете 

статията „Как да не забравяме?", 
да изпитате някои от качествата на 
вашата памет. 

Тук на страницата има квадрат 
с девет фигурки. Гледайте ги вни
мателно в продължение на десет се
кунди! След това отместете страни
цата! Опитайте се сега между два
десет и петте рисунки в другия квад-

рат да намерите деветте, които гле
дахте преди малко! 

КОЛКО успяхте да намерите? Пет? 
Шест? Всичките девет? Отбележете 
си колко сте намерили от първи път! 
Сега повторете опита, потретете 
го дотогава, докато намерите всич
ките девет фигурки! 

Броят на фигурките, намерени 
от първи път, характеризира обема 
на вашата зрителна памет. Той е 
среден, ако сте открили 4, добър — 
при 6 намерени фигурки, отличен — 
при 8 или 9. А броят на повторе
нията до пълното запомняне на фи
гурките характеризира бързината 
на зрителната ви памет. Ако ги 
запомните от първия или втори път 
— оценката е отлична. Третият път 
— добра, четвъртият — средна. 

Сега вземете лист хартия и се 
опитайте да нарисувате фигурки
те, които сте запомнили! Какво из
лезе? Оказа се, че е много по-лесно 
те да се запомнят, отколкото да се 
възпроизведат! Сравнете фигурките 
с оригиналите! Ако сте нарисували 
правилно поне пет, възпроизводител¬ 
ната ви памет е средна. Седем — 
добра. Осем или девет — отлична. 
Тази цифра характеризира обема на 

данните, които можете да извадите 
от паметта си при първо запомня
не, т. е. — това е вашата работна 
памет. 

А сега се вгледайте внимателно в 
дванадесетте рисунки на тази 
страница. Опитайте се в продълже
ние на една минута да свържете 
всяка от рисунките с някоя мисъл — 
каквато ви дойде в момента наум. 
След това закрийте страницата и 
се опитайте да кажете една след 
друга рисунките в какъвто ред же
лаете. Ако сте си спомнили поне 
шест от тях — вашата асоциативна 
памет е средна. Осем — добра. Десет 
и над десет — отлична. Все пак, 
колкото и да е добра асоциатив
ната ви памет, не забравяйте, че 
точно развиването на асоциациите е, 
което ще ви позволи да запазите 
свежестта на запомненото! 

Ето и последното изпитание. То 
се отнася до конструктивните осо
бености на паметта ви, т.е. — 
доколко тя е в състояние да съче
тава отделни елементи от запомне
ното и да ги оценява по важност, 
когато това е нужно при работата 
ви. Вижте този триъгълник, в 
който са включени множество малки 
триъгълничета! Опитайте се да из
броите колко са всичките триъгъл
ници! Времето за тази задача няма 
значение — бройте и съобразявайте, 
докогато желаете! Има по-малки, 
по-големи, включени един в друг. . . 

Сега вземете лист хартия и се 
опитайте да възпроизведете три
ъгълника с включените в него три
ъгълничета! Ако успеете, незави
симо от това колко триъгълника 
сте изброили, вие сте издържали те-
ста. Но все пак би било добре, ако 
сте изброили над 25. . . 

Подобен е опитът с квадрата, на
сечен на множество малки квадрат
чета. Избройте всичките квадрати 
и после се опитайте да нарисувате 
фигурата! Ио бройте само квадра
тите, не и правоъгълниците! До
бре би било да изброите поне 20. . . 
защото те са повече/ 

Цялостна оценка на вашата па
мет, разбира се, не би могла да се 
извърши с такива тестове. Те са 
само пример за това, как става ней
ното изпитване. 



Ако има живот някъде 
Христофор Колумб откри Америка към края на 

петнадесетия век, но днес на историците стават изве
стни факти, говорещи в полза на предположението, 
че векове преди това викингите са свършили тази 
работа. 

Дали няма един ден да се окаже, че земните орга
низми или поне някои от тях са доплували по някакъв 
начин през звездния океан и са пуснали котва в на
шето тихо земно пристанище? 

На пръв поглед този въпрос изглежда абсурден, но 
учените не биха били учени, ако преценяваха нещата 
само от пръв поглед. След като си го зададоха, те за
почнаха да го оглеждат от всички страни и да търсят 
доводи, чрез които да го докажат или отхвърлят. 

Всъщност нашето съвремие ли породи този въпрос? 
Оказва се, че не. 

Странствува ли животът из Вселената? 
Още в началото на века, когато за космически полети 

все още не можеше да се мечтае, един от великаните 
на физикохимичната наука, шведът Сванте Арениус, 
изказа хипотезата, че някои форми живот могат да се 
пренасят през просторите на космическото простран
ство, тласкани от налягането на слънчевите лъчи. 
Това налягане, открито от руския учен Лебедев, 
е незначително, но Арениус изчисли, че то е напълно 
достатъчно, за да движи такива маломерни „летателни 
апарати" като например бактериалните спори. 

Въпреки че по Бремето, когато изказа идеята си за 
космическата одисея на живата материя, Сванте Аре
ниус не бен е някогашният младеж, който създаде тео
рията на електролитната дисоциация, а вече всепризнат 
авторитет, гласът му не намери широк отзвук. Много 
бяха фактите, говорещи против смелата и дръзка хи-
П >те<а. 

— Ултравиолетовата радиация на Слънцето е убий
ствена за а б с о л ю т н о в с я к а жива клетка! 

— В космическото пространство температурата е 
толкова ниска, че всякакъв живот е немислим! 

— Целият открит Космос се прострелва от йонизи
ращите лъчения, които не само унищожават живите 
клетки подобно на ултравиолетовите лъчи, но прите
жават и страшна прониквателна способност. Тях не ги 
спира нито камъкът, нито желязото. 

Всички тези съображения бяха достатъчно тежки, 
за да спрат пътя на Арениусовите идеи. Но те не мо
жеха да ги унищожат. Просто нужно беше с течение 
на времето въпросът да се изследва по-подробно. 

Минаха двадесет години. През това време се извърши
ха велики открития — изкуствено превръщане на азота 
в кислород, осъществено от Ръдърфорд; разбра се 
истината за витамините и тяхното значение; хромато¬ 
графския и рьонтгеноструктурния анализ . . . Изгле
ждаше, че пътният билет за пътешествието на живата 
материя из Космоса никога няма да бъде подпечатан 
от официалната наука. Но макар и без сензации, и 
в това направление се трупаха малко по малко инте
ресни факти. 

Един холандец, който обичаше страшно много студа, 
Камерлинг Онес, изобрети хладилни машини, чрез 
които започна да получава удивително ниски темпера
тури. Минус 150, минус 200 градуса по Целзий! Е. 
какво общо има това с идеята за космическите преселе

ния на организмите? Много просто, учените се сетиха 
да поставят в камерите на Камерлинг Онес редица 
микроорганизми и след това да проверят как се чув
ствуват те при студ, при който от въздуха започват 
да валят не дъждовни капки, а капки от втечнен ки
слород и азот . . . 

Някои микроорганизми не можеха да издържат, но 
за голяма изненада и на самите експериментатори, 
други микроорганизми отговориха: 

— Чувствуваме се отлично! Ние сме микроорганизми-
полярници. 

Минаха още двадесет години. Хората научиха не
мите филми да говорят, разкриха формулите на хло
рофила и хемоглобина, изнамериха изкуствената радио
активност. И още нещо. Доказано бе, че съществуват 
микроорганизми, които са способни да понесат милиони 
рьонтгени облъчване с йонизиращи лъчения, без да 
почувствуват каквото и да било неразположение. 

Така и втората опора, върху която се крепеше плат
формата на противниците на Арениус, беше съборена. 
Тази платформа остана да се крепи на един един
ствен крак — ултравиолетовите лъчи. Безспорен факт 
си оставаше, че няма микроорганизми, които да из
държат на такива дози ултравиолетова радиация, как
вито има в открития Космос. Тогава на помощ дойде 
едно отдавнашно откритие. Метеоритите. Тези малки 
материални частици из космическото пространство биха 
могли съвсем лесно да изпълняват ролята на ракето¬ 
плани за микроорганизмите. Защото колкото и страшни 
да са ултравиолетовите лъчи за живата клетка, тях
ната проницаемост е нищожна. Една „стряха", дебела 
не повече от 0,1 мм, съставена от обичайните метални 
съставки на метеорните тела би била защита за всеки 
микроорганизъм, решил да странствува от една пла
нета до друга. 

Следователно съвременната наука стигна до извода, 
че няма причини, изключващи по принцип възможно
стта живот от други части на Космоса да достигне 
до Земята. А съществуват ли такива други части? 

За замразената гъсеница, за астропланктона и другите 
Разбира се, че съществуват. Приемането, че цялата 

Вселена с нейните пулсации от по 50 милиарда години 
съществува в състояние на мъртва материя, а животът 
се е зародил само на нашата планета, не съответствува 
както на философията, така и на здравия смисъл. 
Изхождайки от чисто статистически съображения, 
астрономите са изчислили, че само в нашата Метага
лактика съществуват десетки хиляди планети, подобни 
на Земята, и следователно годни да приютят живота 
такъв, какъвто ние го познаваме. А как стоят нещата 
в нашата собствена, родна Слънчева система? До преди 
началото на космическата ера (4 октомври 1957 г. в 
СССР е изстрелян първият изкуствен спътник на Зе
мята) се считаше, че на Венера и на Марс би могло да 
се открие живот. Понастоящем климатът на Венера 
(температурата надвишава 400°С изключва възмож
ността за живот, а суровите условия на Марс с него
вата силно разредена атмосфера могат да предоставят 
условия за живот само за съвършено низши организми. 
Съвсем неотдавна обаче ленинградският биолог Л. К. 
Лозина-Лозинский доказа широкия обхват на поня
тието низши организми в гореспоменатия случай. Той 
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постави гъсеници при температура на течния хелий 
(минус 269° по Целзий), държа ги в тази фантастично 
студена баня шест часа и половина и след като внима
телно разтопи замразените животинчета, те хладно
кръвно (в буквалния смисъл на тази дума) продължиха 
своето трудово ежедневие. Излиза, че на космически 
студ могат да издържат не само едноклетъчни микро
организми, но и някои изключително жизнени без
гръбначни Последните обаче не биха могли да изпол
зуват маломерни космически частички, подходящи за 
микроорганизмите. За тях ще са нужни „кораби" с 
по-голяма вместимост. Откъде биха се взели? 

Още преди сто и петдесет години немският астроном 
Олберс изказа предположението, че между Марс и 
Юпитер, т. е. там, където се намира поясът на много
бройното дружество на астероидите, някога се е въртяла 
голяма планета. По неизвестни причини тази планета 
е претърпяла космическа катастрофа, оставяйки след 
себе си астероидния рояк. 

Какво е представлявала тази планета? Имала ли е 
атмосфера? Била ли е населена? 

Мнозина са склонни да считат, че такава планета 
наистина е съществувала. Съветският астроном С. В. 
Орлов предложи бившата планета да бъде наречена 
със звучното наименование Фаетон — това е името на 
митическия син на слънчевия бог Хелиос, който е за
гинал заради неподчинението си пред бащината воля. 

Планетата Фаетон вероятно е притежавала атмосфера 
и е била със състав, твърде близък до състава на Зе
мята. Може би на нея е съществувал живот, разнообра
зен както този на нашата планета, може би там са дей
ствували високоцивилизовани мислещи същества, които 
са познавали атомната енергия. 

Учените, които вярват в някогашното съществуване 
на Фаетон, предполагат, че по някои от нейните отпа
дъци са се запазили низши форми на фаетонския живот. 
Те са мог.;и да попаднат и на Земята. 

Идеята за космическото странствуване на живата 
материя, за космическия планктон (астропланктона) 
привлича вниманието на изследователите все повече 
и повече, защото колкото и да изглежда нелепа на 
пръв поглед, науката не разполага с доводи, които 
да я отхвърлят. Напротив, в съвременната биология, 
физика, химия и астрономия вече има данни, говорещи 
в нейна полза. Наистина тези данни засега са оскъдни, 
но няма съмнение, че във века на космическите полети, 
в които живеем, те ще стават все повече и повече. 

Възниква още един голям въпрос. Щом живата ма
терия по принцип може да странствува из Космоса, 
може ли тя да се образува другаде освен на Земята? 

Космос в епруветка 
Ако се огледаме във Вселената с просто око, а още 

по-добре въоръжени с оптически или радиотелескоп, 
лесно се убеждаваме, че Земята заедно със своята 
хидросфера, атмосфера, стратосфера и дори със своите 
няколко неправилно скроени континента заема твърде 
незначително космическо пространство. Любознател
ността на хората, населяващи нашата планета, обаче 
решително не съответствува на нейния обем, тя се 
стреми да обхване всичко, да надникне навсякъде. 
Но как да извършим експедиция в космическите селе
ния, отдалечени на милиони и милиарди светлинни 
години? Засега това е направо невъзможно. Затова 
именно учените решиха — щом те не могат да идат заед
но със своите лаборатории в далечния Космос, да сва
лят Космоса при нас, на Земята. 

Всички са съгласни, че органичните съединения пред
шествуват живата материя. Следователно нужно е най-
напред да се докаже, че в Космоса възникват или могат 
да възникнат органични съединения. Елементите, които 
ги съставят? Те са известни: въглеродът, азотът, 
водородът, кислородът, сярата, фосфорът. . .Не пред
ставляват никакъв дефицитен продукт за Космоса. 
Какви са процесите, които са в състояние да ги при
нудят да дадат органични съединения? Интересно е, 
че това са същите фактори, от които живите организми 
се страхуват най-много — космическите лъчи, ултра
виолетовите лъчи. 

Неотдавна Р. Берджер публикува резултатите от 
интересни опити. Той смесва при —23С°С „лед", полу
чен от втвърдяването на газовете метан и амоняк, 
в който се съдържа и обикновен воден /ет, като след 
това ги обстрелва с бързи протони. Тази невидима 
бомбардировка довежда до важни промени в молеку
лите на водата, метана и амоняка. Въпреки изключи
телно ниската „космическа" температура, в неорганич
ните ледени кристалчета се излюпват органични съе-
динения. Наистина те не са от „екстра качество", 
молекулите им са сравнително прости, но принадлеж
ността им към областта на органичната химия не под
лежи на никакво съмнение: карбамид, ацетон, ацета-
мид. За тези съединения биохимиците отдавна са до-
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казали, че макар и да не представляват „жива материя", 
те са онези молекулни тухлички, от които възникват 
сложни органични молекули, а и самите организми. 

А защо всъщност Р. Берджер използува за своите 
протони ледена мишена от вода, метан и амоняк? 
Това не е случайно. Астрономите отдавна са доказали, 
че ядрата на кометите и много метеорити се състоят 
точно от дълбоко замразени метан, амоняк и вода. 
Не е чудно това, което се наблюдава в „експеримен
талния Космос", създаден от учените на Земята, да се 
осъществява и в открития, в "истинския Космос. 

Има ли някакви доказателства в тази насока? 

Да. Доказателствата паднаха от небето 
През миналия век хората все още не бяха на „ти" 

с Космоса, както сме ние сега, но въпреки това се 
интересуваха от всяка пощенска картичка, макар и 
неадресирана, която пристигаше оттам. Най-честите 
космически пощенски картички са метеоритите. Още 
през 1834 година великият шведски химик (Шведите, 
изглежда, са инициатори на движението за откриване 
на жива материя в Космоса) Берцелиус, който в обла
стта на химическия анализ е всепризнат авторитет, 
откри следи от органични съединения в метеорити. 
Неговите резултати по-късно насърчиха прочутия му 
ученик Фридрих Вьолер да направи подобни изслед

вания. Изследванията на Вьолер, публикувани през 
1857 година, потвърдиха по недвусмислен начин първо
началната находка на Берцелиус: от небето пада орга
нична материя. Тази органична материя обаче не на
прави особено впечатление на никого по онова време. 

Днес обаче ние гледаме на фактите от гледището на 
науката, от гледището на диалектическия материали
зъм. Затова земните учени считат тези находки за из
вънредно интересни и им отделят специално внимание. 

В началото на шестдесетте години от нашия век беше 
направен щателен анализ на проби, взети от известния 
метеорит Оргьой. Сложни уреди изследваха в „профил 
и фас" всеки молекулен вид, присъствуващ в пробите. 
Получените резултати доказват, че в състава на Оргьой 
влизат парафинови въглеводороди от същия вид както 
парафиновите въглеводороди, срещани в земния пче
лен восък и във външната ципа на ябълковите плодове. 
В друг метеорит бяха открити пуринови и пирими¬ 

динови съединения — едни от най-важните съставки на 
живата материя. 

Още по-интересна е находката на съветския учен 
Б. В. Тимофеев от Ленинград, направена по същото 
време. Той успя да докаже, че в метеорита Мигеи се 
намират остатъци, които силно наподобяват някои от 
най-примитивните земни водорасли. Това беше забе
лежителна новина, която облетя веднага света. Неза
бавно и други изследователи се отправиха в посоката, 
показана от ленинградския учен. Не мина много време 
и заваляха съобщения, че в метеоритите Ивуна, Мо¬ 
коя и др. също са открити подобни образувания. 

Дотук приведените резултати се отнасят само до 
останки или пък до „полупродукти" на живата мате
рия с космически произход. През изминалото десети
летие „космическите иманяри" направиха някои по-
значителни открития. Ф. Сислер написа научен труд, 
в който твърди, че е успял да изолира от метеоритен 
материал истински, живи космически бактерии. 

— Те се различават съществено от земните бактерии 
по това, че не се „прихващат" на земни лабораторни жи
вотни — каза американският изследовател. 

Дали Сислер е прав засега, не можем да знаем. 
Болшинството от специалистите са склонни да считат, 
че неговите резултати са свързани по-скоро със земни. 
отколкото с космически явления. 

— Най-вероятно е — заявяват те — въпросните бак
терии да са попаднали в метеорита, след като той е за
вършил своето пътешествие в безвъздушното простран
ство. 

Учените са изчислили, че ежедневно върху нашата 
планета падат десетки хиляди тонове космически прах. 
Колко много биха се променили нашите досегашни 
възгледи за човешките заболявания например, ако се 
докаже, че заедно с този прах сред нас се вмъкват 
контрабандно от Космоса нови неизвестни болесто¬ 
причинители. В такъв случай грипът например може 
да се окаже „космическа" болест, която странствува 
не само между континентите, но и между планетите. 

Пред очите ни се ражда нов клон от естествозна
нието — биология на метеоритите. Проблемите, свър
зани "със странствуването на астропланктона, са тол
кова интересни, че те оправдават и дори изискват най-
внимателна експериментална проверка на всяка, макар 
и невероятна находка. 

СТЕФАН РОБЕВ 
старши научен сътрудник 
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з а с т р а ш е н о т о 
чудо 

„Дотук ние преплавахме спокойно 
и сигурно в този район, където 
морето във всичките си кътчета крие 
опасности. Те идват изневиделица. 
Скали — остри и величествени като 
пирамиди, „изникват " от морското 
дъно. Те бяха нашият спътник в 
протежение на две хиляди мили. 
Тук ние се запознахме с нещастието 
и не случайно най-северната точка, 
която видяхме, нарекохме „нос на 
премеждието". 

Така в 1770 година големият море
плавател Джеймз Кук описва своята 
първа среща с „Осмото чудо " на 
света — Големия бариерен риф. Не
щастието, за което Кук спомена
ва, е засядането на кораба им върху 
подводен риф. За щастие бедата не 
била голяма — доплавали до устието 
на малка река, отстранили повредата 
и продължили на север. Днес само 
името на селището Куктаун говори 
за това премеждие. 

Минавали години. Пътят между 

Красотата на коралите 

източния бряг на Австралия и рифа 
привличал все повече мореплаватели 
и заедно с това десетки кораби на
мирали своята гибел. Не случайно 
обяснението на цветовете и багрите 
на подводния свят е, че те са отбля
съци от диаманти и изумруди, но
сени от потъналите пиратски кораби. 
Истината е, че Големият бариерен 
риф е чудно красиво образувание, 
дивно и загадъчно, където природата 
е сътворила безкрайно съчетание от 
цветове и звуци. 

Никой досега не е установил точ
ния брой на островите в Големия 
бариерен риф — от малките, едва 
поддаващи се над водата островчета, 
до огромните коралови натрупвания 
километри надлъж и шир. Всеки 
остров е своеобразен, неповторим. 
Всеки от тях със своята самобитност, 
колоритност заема достойно място в 
„Осмото чудо " на света — Големия 

бариерен риф. 
Пътешествието в рифа започва с 

предупреждение: „Внимание! На
влизаме в Големия бариерен риф! " 
Но от кораба засега не се вижда 
опасност. В пролива морето е спо
койно, корабът без люшкане се плъз
га по гладката повърхност. През по-
голямата част пътят минава сред 
скалисти брегове, а в по-тесните ча
сти така се доближава до рифа, че 
си в състояние да различиш даже 
някои подробности от строежа му. 

Сега рискът, за който пишеше 
Кук, е само неприятен спомен — 
техниката си е казала думата. Пътят 
е добре известен, а освен това са на 
разположение множество добре под
готвени лоцмани. Но и сега някои 
места внушават респект. Преди да 
потеглят, лоцманите добре се на
спиват, за да съберат сили за осем¬ 
дневното плаване в пролива. 

Големият бариерен риф се прости
ра почти успоредно на брега на 
Австралия, северно от Тропика на 
Рака до Нова Гвинея. За началото 
се приема риф Суейн. Тук широчи
ната на канала е 160 км, но на север 
намалява и на много места е 6—7 км. 
На отделни участъци връзката между 
рифовете е прекъсната. През пролу
ките отново се открива безбрежният 
Тихи океан. Това се случва там, 
където бреговата линия е нарушена 
от долините на реките, тъй като пря
сната вода препятствува растежа на 
коралите. 

Широчината на рифа се колебае 
между 250 м и 9 км. Между него и 
брега са разпръснати множество еди
нични рифове, които затрудняват 
плаването. 

Дълбочината на пролива е доста
тъчна за корабоплаването — на 
север е 20—40 м, а на юг — 70— 
90 м. На отделни места тя достига 
110 м. 

Рифът е дело на едно малко жи
вотно — кораловия полип. То из
влича варовика от морската вода и 
изгражда своя твърд скелет. Това 
е бавен, дълголетен процес. Необ
ходими са много поколения, за да се 
образува колония, голяма колкото 
футболна топка. 

Коралите-„строители" не могат 
да живеят в пресноводна или замър
сена среда. Те се развиват в почти 
всички топли морета, но никъде не 
образуват толкова големи острови и 
рифове, както по протежение на 
североизточния бряг на Австралия. 

Всички корали са обагрени във 
всевъзможни цветове — това е огром
но разнообразие от организми в тях
ното величие и незаменима красота. 
Големите виолетови корали напо-
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добяват букети от свежи градински 
цветя. Някои приличат на еленови 
рога, оцветени във всевъзможни 
нюанси на кафявия цвят. Други като 
причудливи фигури са обагрени в 
десетки разновидности на зелено, 
жълто, червено. Има корали като 
рози — оцветени светложълто в осно
вата си и кървавочервено на върха, 
лабиринти от златистокафяви кора
ли, зеленикави, пурпурни, сини, 
вишневи, кадифяно - зелени . . . 

Този странен, неописуем риф про
дължава да расте, въпреки че съще
ствува от близо един милион години. 

Ако спрете на някой изолиран ко
ралов остров, при отлив ще видите 
малки могилки от пясък, заобико
лени от умиращи или разпадащи се 
корали. Но след време тук ще 
се образуват нови колонии. Та
къв е летописът на всички коралови 
образувания — от смъртта към жи
вота и от живота към смъртта. 

Огромни водни костенурки, риби, 
миди и други морски организми изо
билствуват във водите. Сред тях са 
и трепангите — вид морски безгръб
начни животни, достигащи до 60 см, 
особено ценени от местното населе
ние за превъзходните им вкусови 
качества. 

Големият бариерен риф е гигант
ски природен музей, едно съкровище 

Кът от коралов риф 

от красота, където най-живописните 
морски организми са си дали среща. 

Ще съумеем ли да запазим това 
рядко природно творение? Ще изче
зне ли Големият бариерен риф? 

Това са въпросите, на които уче
ните от много страни търсят точен 
отговор. 

Кораловият риф е нападнат от 
хищници. Само преди десет години 
те бяха редки, но сега техният брой 
е толкова голям, че поставят под 
заплаха съществуването на тези 
коралови образувания. 

Бодливата морска звезда, известна 
обикновено като „Трънен венец , 
изяжда микроскопичните коралови 
полипи. Само за един ден тя може да 
„опасе " площ от корали, два пъти 

по-голяма от дискообразното й тя
ло (а то е от 15 до 30 см). 

В продължение само на две го
дини 500 км от Големия бариерен 
риф са били заплашени от унищоже
ние, като на отделни места 90% от 
коралите са почти унищожени. Мор
ските звезди се движат на стада, 
които понякога са широки десет 
метра и дълги сто метра, със скорост 
от 600—700 м на седмица, търсейки 
живи коралови полипи. 

„Само за една нощ — споделя 
виден учен — възрастната морска 
звезда може да унищожи коралово 

Група спасители на кораловия риф 
инжектират с отрова морските 
звезди 

образувание, „натрупано" за 50 и 
повече години. Когато живите ко
ралови полипи са мъртви, рифовете 
започват да се срутват. Тогава бур
ните вълни отмиват и разпиляват 
останките. Но преди това да се случи, 
жителите ще трябва да напуснат 
островите или да продължат борбата 
за съществуване. Хората тук поту
лват своята храна от морето. Вед-
нъж загинат ли рифовете — ще 
изчезне източникът за препитание." 

Но рифът не трябва да изчезне! 
Такъв е отговорът на учените. 

Трудностите в борбата с морските 
звезди са много, но те са преодолими. 

Най-обикновеният начин за борба 
с тях е да бъдат съсичани. Но съсе¬ 
чената на две морска звезда може и да 
че загине. Тя е в състояние да реге-
нерира и да продължи съществуване
то си вече като два различни инди
вида. 

Австралийските биолози са особе-
но загрижени. Те възнамеряват да 
атакуват морските звезди с естестве
ния им враг — гигантските тритони. 
Според тях хората (по-точно жад-
ните за печалба търговци) са нару
шили и без това деликатния еколо
гичен баланс на рифа чрез улавянето 
на твърде много тритони заради из
ключително красивата им спирало
видна черупка. Така се е позволило 



нормалното размножение на морската 
звезда. 

Само за десет години — от 1949 до 
1959 година — събирачите на три
тони са унищожили над 100 000 
бройки в района на Големия барие
рен риф. За да се създаде известно 
равновесие, сега тритони се отгле
ждат в специални „ферми " и след 
време ще бъдат разселени покрай 
рифа. 

Възможно ли е възстановяването 
на загубеното? Отговорът е тру
ден и сложен. 

Възстановяването на коралите е 

почти невъзможно, тъй като пори-
стият скелет на разрушения риф 
бързо се затрупва от водорасли, които 
препятствуват по-нататъшния ра
стеж. Само за два-три дни белият 
скелет е вече мрачно сив, покрит с 
дълги зеленикави нишки. 

Все още биолозите са затруднени 
да отговорят на въпроса — коя е 
причината за катастрофалното раз
множение на морските звезди. 

Австралийските учени търсят обя
снението във варварското отношение 
към тритоните. Но и на много еди
нични острови, където тритонът е 
запазен, рифовете гинат. 

Други сочат като причина опи¬ 
тите с атомно и водородно оръжие. 
Повишената радиоактивност на мор* 
ската вода може да влияе на корало
вите колонии. 

Трети виждат угрозата в замър
сяването на морската вода. 

Каквато и от гореизброените при
чини да бъде доказана — всичко 
се свежда до едно — дейността на 
човека. Това нарушаване на баланса 
в морския живот е пример за отно
шението на капиталистическия свят 
към вековния ваятел — Природата, 

НИКОЛА РАШЕВ 

ЕКСПЕДИЦИЯ „ К О С М О С — Р О Д О П И 1970" 
Първоначалните сведения не бяха много — в района 

на река Боровица, Източни Родопи, има шест ска
листи върха, осеяни с многобройни отвори — ниши. 
Някои от странните отвори в скалите са достъпни, а 
други са разположени на голяма височина. Странните 
„скални тракийски светилища или гробници" приличат 
на тези край Мезек, Кърджали и Ардино. 

Под шефството на списание „Космос" за района на 
находката се отправи проучвателна експедиция от 
девет души. В нейния състав освен специалистите бе 
включена и спомагателна алпийска група, ръководена 
от м. с. инж. Николай Шахларски. През природния 
феномен Счупената планина, старата крепост Устра, 
Дяволския мост и масива на старите вулкани експе-
дицията достигна осеяните с трапецовидни ниши скали 
в горното течение на река Боровица. Под научното 
ръководство на арх Ива Любенова, кандидат на из
куствознанието, скалните тракийски паметници бяха 
проучени и заснети. 

„Загадка в скалите" е първият разказ за работата на 
експедиция „ К о с м о с — Р о д о п и 1970". 

Има паметници — дело на човешката ръка, които 
внушават веднага почит и чувство за загадъчност. 
Такива бяха и трапецовидно изрязаните отвори във 
високите скали, под които се суетяхме в този паметен 
февруарски ден. Назад бяха остана ти пет дълги зимни 
дни и нощи заедно със Счупената планина, крепостта 
Устра, Дяволския мост и жълтите загаснали преди 
милиони години Вулкански кратери на Бездивен — 
те бележеха нашия път през върховете на Източни 
Родопи към долината на тракийските скални па
метници. 

Въжетата, с които трябваше да се спусне първият 
от нас, за да достигне по-високо разположените скални 
ниши — гробници или светилища, кой знае защо се бяха 

заплели. Клиновете, които Киро и Жан — двамата 
млади алпинисти на експедицията, биеха един след друг 
в скалата, не държаха достатъчно добре. Все се нами
раха дребни недостатъци в сложната, двойно осигуря¬ 
ващз система на спускане, която трябваше да ни оси
гури спокойна работа на скалата. 

Първият, който трябваше да се спусне надолу, бях 
аз. Най-сетне всичко се оправи и можех да тръгна 
спокойно към ръба на скалата, да се отблъсна от нея и 
политайки надолу, заедно с мекото свистене на въже
тата, да достигна до първия отвор на „Скалните тра
кийски светилища — гробници или просто странни ни
ши". Но работата не излезе толкова проста. Вместо 
да спра точно пред отвора, аз прелетях край него и 
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Тъмната вулканска маса на Кованкая, прорязана 
от многобройни ниши, напомняше странна антична 
постройка от Азия 

трябваше да слизам чак до основата на скалата и да се 
изкачвам отново нагоре. След няколко безуспешни 
опита най-сетне се закрепих. Отгоре ме държаха здраво 
с допълнителната осигуровка, така че можех спокойно 
да разгледам това странно трапецовидно отвърстие във 
вулканската скала. 

Пред мен, разположена на десетина метра от площад
ката в основата на скалата, беше издълбана удивително 
гладка ниша с формата на тесен висок трапец. Беше 
изработена на височина, която, меко казано, ме учуд
ваше. На няколко метра вдясно от мен бяха разполо
жени три ниши, а по-долу и още две. Общо на самотната 
скала имаше няколко групи от по три-четири ниши. 
Погледната отдалеч, скалата приличаше на гъсто на
дупчена с тъмни отвори кула. Нямаше никаква зако
номерност в тяхното подреждане. И все пак неизвест
ният каменоделец се беше старал да използува всяко 
удобно място, за да остави колкото се може повече 
от тези странни отвори, заради които ние прекосихме 
планината. А там, където скалата позволяваше, ни
шите бяха подредени в един ред. 

Исках да огледам добре всеки от отворите и затова с 
отблъскване и с големи махове аз обикалях от ниша 
на ниша. Лекарят на експедицията ме гледаше отдолу 
и се усмихваше: 

—По-кротко,по-кротко! И не разчитай толкова на мен. 
А археологът питаше: 
— Няма ли никакви изображения? 
Изображения нямаше. Извадих ролетката и измерих 

големината на нишата. Основата беше дълбока 55 санти
метра и широка 50 сантиметра. Нишата беше висока 
80 см, като задната й стена се извиваше нагоре в сил
но разтеглена дъга. Над нишата имаше сърповидно 
удълбаване, твърде грубо и примитивно, за да озна
чава някакъв символ или знак. Както по-късно уточ
нихме, то предпазваше евентуалното съдържание на 
нишата от стичането на дъждовната вода. 

След мен се спусна инж. Николай Шахларски, който 
определи вида на меката вулканска скала — игним-
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брит или туфолава, която беше твърде податлива на 
обработката с железни сечива. И той беше озадачен 
от височината, на която бяха направени нишите. 

Трети се спусна Жан. Вдясно от първата скална ниша 
под мъховете и лишеите той забеляза една започната, 
но кой знае защо недовършена дупка. Така разбрахме, 
че неизвестните майстори са дълбаели трапецовидните 
отвори от най-тясната им горна част надолу към осно
вата. 

След първата си среща с целта на нашата експедиция 
можехме да започнем документирането. Започнаха 
часовете на истинската ни работа върху скалите. 
Пред нас във вулканичната туфа (под нас, над нас или 
почти до нас) стояха тези необясними скални творения, 
паметници на все още недобре позната родопска циви
лизация. 

Какво знае науката за тези ниши? 
Преди 40 години край една стара траакийска крепост 

недалеч от „Хълма на съкровището" (Мал тепе), близо 
до село Мезек, учените откриват в скалата Кованкая 
много ниши на почти недостъпна за човека височина. 
По-късно стават известни странните скални отвори 
край гр. Ардино, направени на 40-метрови скали. На 
кого са били необходими тези ниши? . . . За какво са 
служили? . . . Култово или утилитарно е тяхното пред
назначение? . . . 

Още с откриването им възникват многобройни въпро
си, на които и до днес не е отговорено. В подножието 
на родопските скали биват намерени също остатъци 
от керамични фрагменти, датирани тогава към втората 
желязна епоха (V—IV в. пр. н. е.). Подобни, издълбани 
по учудващо високи и непристъпни скали, загадъчни 
по своето предназначение ниши. биват забелязани и 
северно от спирка Средна Арда. Те се наричат от мест
ното население „Генуезките прозорци" (Дженевиз 
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пенджури). Минават няколко десетилетия от открива-
нето на странните родопски паметници и все още никой 
не е успял да даде една стройна и обоснована хипотеза 
за тяхното предназначение. Четиридесет години те са 
тайна за науката. 

Всъщност нашата проучвателна експедиция „Космос-
Родопи 1970" беше достигнала до група малко познати 
„скални тракийски светилища", разположени в един 
от труднодостъпните райони на планината. Тази група 
паметници очертаваха най-северната и най-северо
западната граница на разпространението на странния 
култ. При това съществуваше удивителна близост 
между формата на тези скални ниши и кошеровидните 
ями от Кукува могила в Тракийската равнина, разко
пана преди няколко десетилетия от археолозите. 
Геометричната форма на родопските ниши не показваше 
отклонение от трапецовидната „свещена форма" на 
отворите на гробницата край с. Мезек, на жертвените 
ями от Кукува могила, на куполните гробници от 
Казанлък, Ветрен и Малко Белово. Очевидно коше¬ 
ровидната форма на нишите криеше в себе си някакви 
непознати религиозни представи, които консерватив
ните в религията си траки от тази епоха са запазили 
от хилядолетия . . . А може би. това е слаба следа от 
малко позната предтракийска цивилизация? . . . 

В няколкото скали по долината на река Боровица, 
„изпъстрени" с многобройни скални ниши, забелязахме 
още една характерна особеност — нишите бяха напра
вени само върху скали, които се отличаваха с нещо 
от околността. Кованкая, Варгалкая, Челник, Сиври¬ 
кая — това бяха все самотни, забележими отдалеч 
скали, които със своята естествена монументалност 
се набиват веднага в погледа и внушават респект. 
Това е отличителна черта и на менхирите — мегалитните 
паметници от Бретан, и на някои други праисторически 

В нишите нямаше нищо 

скални творения. Но дали родопските скални Паметници 
можеха да се свържат с времето на Долмените? Култът 
към огромното самотно величие на скалата беше твърде 
древен, за да можеше да се свърже с тези трапецовидно 
изрязани скални ниши, за осъществяването на които е 
било необходимо желязно сечиво. Наистина в тази 
част на планината имаше много непроучени мегалитни 
паметници. Те бележеха едно необяснимо отклонение от 
главната посока на разпространение на мегалитите, 
която очертаваше един вероятен път на огромна ми
грация от Изтока към Запада или обратно. Но скалните 
гробници или светилища бяха отдалечени значително 
от последните долмени на Източни Родопи. С изклю
чение на няколко керамични съда, на неясните следи 
на стария римски път, който водеше някъде на север, 
и на преданието за обитателите на Асар (самотен 
скалист връх) нищо не подсказваше за някогашното 
присъствие на човека тук. 

Въпреки нашите отчаяни търсения по Отвесите на 
канарите, в никоя от нишите нямаше веществено до
казателство за тяхното предназначение. Няколко ка
мъка, шепа пръст или снопче сухи клонки, попаднали 
тук от вятъра или запратени от точната ръка на овча
рите, не говореха нищо. Нямаше знаци, нямаше фраг
менти от керамика в нишите, нямаше идоли или изсъх
нали скелети. Огромните туфови кули стърчаха мъл
чаливо, огласяни само от нашите подвиквания или от 
звъна на забитите железни клинове. 

Най-странен от всички беше гигантският скален 
шип на Сиврикая — Острият камък. Нишите по него 
достигаха някъде до средата на високата, прилична на 
приведена човешка фигура скала. По жълтата плоскост 
на северозападната му част те бяха толкова много, 
че трудно можеха да се изброят. Ясно се открояваха 
редици от по десетина ниши, подредени в правилни 
хоризонтални линии. На този обект личеше най-ясно, 
че посоките на света не са били вземани пред вид при 
направата и ориентирането на скалните ниши. Някои 
от тях гледаха на северозапад, а други — на югозапад. 
Това озадачаваше още повече. Все пак нишите не бяха 
самоцелни. Те изискваха съществуването на селища, 
на хора. Няколко керамични фрагмента от тракийски 
сиви съдове, намерени недалеч от скалите, говореха, 
че неизвестно къде под скалистите склонове лежаха 
може би останките на значително тракийско селище. 
Един изящен тракийски съд с три дръжки от римската 
епоха, правен през II—III век, и красива, твърде рядка 
по форма делва с две дръжки допълваха предположе
нието за съществуването на тракийско селище с местен 
керамичен център. Но къде беше то? Край нас мълча
ливи, безкрайни като застинал океан бяха върховете 
на планината, която така малко познавахме. 

Трудно можеше да се каже каква е била картината на 
живота в тази част на Родопите преди 2000 години. 
„Белите високи снежни планини на траките" са били 
загадка и за гърците. Херодот пише за голямото свети
лище на бесите и сатрите в Родопите. Планината е на
селена от старите гърци с богове и герои. В нея ставали 
страшни вакхически обреди и човешки жертвоприноше
ния. Родопите са извор на култове, легенди и стари ми
тове — Орфей, Дионис, митичния Рез . . . 

С кой от тях се бяха сплели и вярванията на тези, 
които дни са висели над пропастите, за да дълбаят 
своите трапецовидни ниши? 

С всеки изминат ден от нашата работа ние разбивахме 
все по-ясно, че сме се сблъскали с една голяма загадка 
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Тракийски съд, намерен в долината на р. Боровица 

на планината. Може би десетки години щяха да минат, 
докато науката проникне в миналото на Родопите; 
докато останките от селища и крепости, от съдове и 
оръжие на този безследно изчезнал след VI век народ 
се оформят в една убедителна и точна представа. 

Неизменно, с математическа точност някой някога 
беше пробивал в скалите многобройни и странни трапе
цовидни ниши. Защо? За какво? —Пет дни вече търсехме 
следа, по която можеше да се стигне до отговора на 
догадките за произхода и предназначението на„Ге-
нуезките прозорци" по родопските скали . . . Метър 
след метър скалите бяха преглеждани, заснимани и 
описвани. И пак пет дни . . . 

Експедиция „ К о с м о с — Родопи 1970" беше изпълнила 
своята основна задача — проучването и документира
нето на „скалните тракийски светилища" по горното 
течение на река Боровица. В папките бяха грижливите 
описания на шестте скали в района и нишите по тях. 
Филмите отдавна се бяха свършили. Притежавахме 
вече един ценен архив — резултат от дни на работа 
по скалите в сняг й студ. Бяхме събрали с цената на 
много труд всичко онова, което можеше да представлява 
интерес за учените и специалистите. И все пак загадката 
ни караше да скитаме с надежда, че ще разкрием раз
ковничето. Стигаше една урна с изгорели кости, парче 
от оброчна плочка с лика на известен или неизвестен 
бог или друга следа . . . Но вековете мълчаха. 

И все пак, мислех си аз, когато пресичахме леде
ните води на придошлата Боровица в обратния път, 
може би не тук, сред скалите, а в някой отрупан с 

книги кабинет нашите снимки, рисунки, скици и опи
сания щяха да проговорят . . . 

СТЕФАН ХРИСТОВ 

Когато книжката бе вече под печат, редакцията 
откри снимки и описания на такива скални ниши в 
Х и м а л а и т е . Съобщено ни бе за подобни находки 
в П о л ш а и У н г а р и я . Кой е изработвал в древ
ността скални ннши и защо — това е истинска загад
ка. Молим онези от нашите читатели, които знаят 
подобни случаи, да пишат веднага в редакцията! 

Човекът бавно идваше в съзнание. 
С мъка отвори очи — кръвта по 
лицето му се бе спекла — и видя 
заобикалящите го назъбени ледени 
канари, които приличаха на огромни 
планински върхове и зад тях бялата 
стена на мъглата. В ушите му още 
ехтеше пукотът от взрива. Понечи 
да стане, но остра болка го резна 
в кръста. Човекът застена и опи
райки се на ръце, опита да измъкне 
тялото си, притиснато от сгромоля
салата се върху му ледена маса. 
От нетърпимата болка пред очите му 
заплуваха черно — зелени кръгове, ръ
цете му безсилно се отпуснаха и ди
шайки тежко, той отново легна 
върху леда. Когато си поотпочина, 
направи опит да размърда краката си. 
На левия като че ли нищо му няма
ше, но десния изобщо не го усещаше. 
Най-малкото движение му причиня
ваше страдание. Човекът опря глава 
на треперещите от напрежение ръце 
и се помъчи да събере мислите си... 

Изведнъж видя, че голямата, по
крита със сняг ледена канара пред 
него се размърда. „Халюцинация — 
реши той, — навярно имам мозъчно 
сътресение." Ледената канара спря, 
после, поклащайки се бавно, почна 
да се приближава към него. На нея 
отначало неясно, после съвсем от
четливо избиха три черни петна. 
Като мигаше с малките си кръгли 
очички и душеше с лъскавия си като 
копче нос, към него вървеше голяма 
бяла мечка. В гърлото му се надигна 
ледена буца, догади му се. В мозъка 
му трескаво пробягваха откъслечни 
неясни мисли. Човекът напрегна 
последни сили и понечи да стане. 
От рязката болка тялото му се изви 
като трептяща дъга. Падайки на
зад, той закрещя почти в муцуната 
на мечката. 

Катерът се връщаше в базата. 
До пристанището оставаха още около 
сто и петдесет мили, когато отпред 

се появи забулено в гъстата мъгла 
ледено поле и прегради пътя му към 
брега. Катерът зави и пое покрай 
ледените блокове. На екрана на 
радара не се виждаше докъде стига 
леденото поле. 

— Ще подирим някоя пукнатина, 
горивото няма да ни стигне до зао
биколим леда. — Командирът, вдиг
нал бинокъла, разглеждаше чезне
щата в мъглата ледена повърхност. I 

— Вода между ледовете! Отдясно 
на носа! — доложи Сигналистът. 

Недалеч от катера като зелена лен
та се извиваше и губеше в мъглата 
широка ивица вода. Корабът пое 
между ледените брегове. Напред пук
натината ставаше все по-широка. 
Краищата й се издигаха почти на 
метър над водата. Ледът бе плътен. 
Навярно щормът бе докарал откъм 
север тази огромна маса полярен лед. 
Мъглата се сгъсти. Струваше ти се, 
че ако протегнеш ръка, ще напипаш 
плътната бяла стена. Неочаквано 
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водното пространство почна да се 
стеснява. 

— Стоп, бавен назад! — команди
рът дръпна към себе си ръчките на 
машинния телеграф. Катерът замря, 
после бавно се понесе назад. 

— Другарю командир — Сигнали
стът сочеше с ръка зад кърмата, — 
ледовете зад нас са се съединили! 

От всички страни, докъдето стига
ше погледът, се простираше непре
къснат лед. Изходът бе затворен! 

Като риба в мрежа се замята кате
рът в малкото езерце сред ледовете. 
С всеки изминат час огледалната по
върхност ставаше все по-малка. 

Катерът опря с левия леден бряг 
и замря. 

— Боцмане! — извика командирът 
през мостика. — Вземи моряци, идете 
напред и разузнайте докъде стига 
ледът. Само че не се разпръсквайте. 
В тая мъгла лесно можете да се загу
бите. Сигналистът да тръби със 
сирената всяка минута. 

Малкият отряд скочи върху леда 
и скоро изчезна в мъглата. 

— Да, отряза ни пътя — команди
рът отвори табакерата си и я поднесе 
към помощника си. — Запали. 

— Ако ледът не е много широк, 
можем с взривни патрони да пробием 
канал и да се измъкнем. 

— Ами ако е широк? 
— Ще почакаме, ледовете плават 

на юг. Там вълните ще ги разбият. 
Мъглата ще се вдигне. Ще повикаме 
вертолет. Ще получим гориво и ще 
се приберем в базата. 

— Оптимист си ти, лейтенанте. 
От бялата пелена се показа гру

пата на боцмана. 
— До края на леда има към сто и 

петдесет метра — боцманът свали 
шапката си и изтри потното си че
ло. — Нататък водата е чиста. 

— Тогава, лейтенанте, остава да 
изпробваме твоя план. Взимай моря
ци и поставяйте взрива от носа 
точно напред. Ще се опитаме да про
бием канал. 

— Сам ще се справя — помощник 
капитанът изтрополи с ботушите на
долу по трапа. 

След няколко минути, окичен с 
взривни патрони, лейтенантът скочи 
на леда. 

— Залягай по посока на курса на 
всеки двадесет метра — извика по
дире му командирът. 

Лейтенантът се отдалечи от ко
раба и взе да дълбае първата дупка. 

На мостика се възцари тягостна 
тишина. Чуваше се само тракането 
на часовника, монтиран на команд
ното табло. 

Прозвучалият неочаквано глух тът
неж накара всички да трепнат. Удар
ната пътна разтресе катера. Всич
ки видяха как отдясно, разсичайки 
ледената повърхност, запълзя дъл
бока пукнатина и откъсна ледения 
блок, който бе сковал кораба, от 
основната ледена маса. Към бие
нето на часовника се прибави и 
тракането на жирокомпаса — леде
ният блок заедно с катера зави и се 
понесе на юг. 

— По дяволите, нищо не излезе! — 
Командирът напрегнато се взираше в 
разширяващия се прорез между ско
вания в ледената прегръдка кораб 
и леденото поле. 

Лейтенантът съедини взривните 
патрони с детониращия шнур, скри 
се зад високия гребен на една ледена 
канара и запали фитила. 

Пукотът от експлозията се сля с 
грохота на разпукващия се лед. Ле
дената канара рухна и затисна с 
тежестта си лежащия в подножието й 
лейтенант. Рязка разкъсваща болка 
заля като вълна тялото му. Като че 
го удариха с нещо тежко И плоско 
по главата и всичко изчезна . . . 

От пронизителния вик на лейте
нанта мечката се отдръпна и седна. 
Също както сядат кучетата, когато 
ги караш да служат. В погледа й 
имаше повече недоумение, отколкото 
свирепост. Беше съвсем млада меч
ка и явно никога не бе виждала хора. 
Така се бе загледала в човека, сякаш 
се мъчеше да. проумее що за същество 
е — да е мечка, не е; да е тюлен, 
не е тюлен, и защо така крещи? 
Седеше, въртеше дългата си муцуна 
с малките кръгли уши ту на една, 
ту на друга страна. После се на
дигна и душейки, се запъти към 
непознатото същество. 

С последни сили лейтенантът опита 
да издърпа тялото си. Ледените 
блокове, мъглата, мечката — всичко 
се завъртя пред очите му. Страшната 
болка сгърчи конвулсивно муску
лите му и загубвайки съзнание, той 
падна пак върху леда. . . . 

Когато дойде на себе сп, мъглата 
все още забулваше всичко наоколо. 
Сутрин ли е, вечер ли е? Колко ли 
време бе минало? Лейтенантът не 
знаеше. Мечката лежеше край него. 
Навела встрани глава и протегнала 
предните си лапи, тя хрускаше едра 
петниста треска и от време на време 
изръмжаваше от удоволствие. На 
леда пред нея лежеше още една риба. 

На човека също му се прияде. Про
тегна ръка към рибата. Мечката 

вдигна глава, престана да яде и 
като впери в човека черните си като 
маниста очи, заръмжа. Лейтенантът 
хвана рибата за опашката. Мечката 
заръмжа по-силно и както правят 
обикновено котенцата, затисна с 
лапата си рибата. 

„Не бъди толкова лакома, де. 
Плюскай си там своята " — лейте
нантът издърпа рибата и впи зъби 
в сочния й месест гръб. 

Мечката престана да ръмжи, по
надигна се и загледа човека с явно 
удивление и недоумение. После въз
дъхна дълбоко и продължи да се 
храни. Когато изяде рибата, легна, 
протегна лапи, сложи муцуната си 
върху тях и затвори очи. 

Лейтенантът свали ръкавиците си, 
изтри лицето си и като подпря с ръка 
брадичката си, се замисли. Течението 
навярно е отнесло катера далеч. 
Рано или късно някоя по-голяма 
вълна ще го освободи от леда. Но 
какво ли можеха да сторят? Горивото 
им е на свършване. Наоколо такава 
гъста мъгла. Самите те се нуждаеха 
от помощ. Пъх и колко ли време е 
изминало? Ден? Два? А може би и 
повече . . . На колана му висеше 
ловджийски нож, но как да го измък
не? А дори и да успее, нима един 
парализиран, полужив човек може 
да. се справи с такъв млад и як звяр? 
Във всеки случай, щом не го изяде 
веднага, значи е сит — засега поне 
няма да го закача. С тия мисли лей
тенантът пак изпадна в някакво 
полусънно състояние. 

Във възбудения му мозък натрап
чиво и досадно пулсираше една и 
съща мисъл: „Само да не заспя. 
Не бива да заспя, не бива! " — 
Лейтенантът повдигна натежалата си 
глава. — „Не заспивай, чуваш ли, 
не заспивай!" Но силите вече го 
напускаха. Натежалите клепачи сами 
се затваряха. Главата му клюмна 
върху ръцете. И заспивайки, той 
продължаваше да шепне: „Само да 
не заспя, не бива да заспивам — 
това е смърт . . . смърт . . . смърт... " 

Събуди го допирът о нещо влажно 
и мъхнато. Точно пред лицето си 
видя зиналата паст на звяра — 
дълъг червен език и два огромни бели 
зъба. Лейтенантът се дръпна и с 
дясната си ръка удари мечката по 
муцуната. 

— Марш, гад такава, мерзавец, 
людоед проклет! 

Мечката се оттегли, легна на
страна и като замахна с лапата, бутна 
шапката на лейтенанта. Придърпа я с 
предните си лапи, после я подхвърли 

31 



със задните, пак я придърпа и като 
се изви, лизна човека по лицето . . . 

„Като кученце си играе — радо
стна топлина се разля по тялото на 
лейтенанта. •— А във всички спраз"ч-
ници пише, че бялата мечка е най-
свирепият хищник . . . " 

Лейтенантът взе шапката си и 
удари лекичко няколко пъти с нея 
звяра по муцуната. Мечката одо
брително заръмжа, като се опитваше 
да хване шапката със зъби. 

— Е, приятелю, щом не ти се 
виждам вкусен, да беше отишъл за 
още риба — лейтенантът плясна 
мечката по носа и си сложи шап
ката. 

И звярът като че ли разбра. 
Вдигна глава, подуши въздуха и из
правяйки се тромаво на крака, тръг
на, накуцвайки, към ледените бло
кове. 

Този път от полусънното състоя
ние го извади някакво леко полюш¬ 
ване — сякаш ледът под него се 
носеше върху вълни. Недалеч се
деше мечката и тревожно въртеше 
глава, сякаш предчувствуваше при
ближаването на някаква опасност. 
Отнейде долиташе слаб шум като 
от плискане на вълна. Лейтенантът 
се надигна и усети, че ледената маса 
не притиска вече така силно краката 
му. Погледна назад и разбра защо 
бе неспокойна мечката. Тясна дъл-

бока пукнатина прорязваше леде
ния блок, върху който лежеше лей
тенантът. Ледената канара бавно се 
рушеше и парчетата лед с бълбукане 
изчезваха във водата. Лейтенантът 
заби нокти в леда, напрегна муску
ли ч превъзмогвайки разкъсващата го 
болка, изпълзя от притисналата го 
ледена камара. Изтощен, целият в 
пот, дишайки тежко, той завря глава 
в мекия, миришещ на риба и море 
корем на мечката. Кръвта бе 
нахлула в главата му, ръцете му 
трепереха. В ушите му ечеше, сър
цето му лудо биеше. Но вече беше 
свободен. 

Няколко дена над малкото ледено 
островче бушуваше снежна виелица. 
Притиснал се към топлия хълбок на 
мечката, сврял глава под огромната 
й лапа, човекът не усещаше ледения 
бръснещ вятър. Нямаше нито тюле
ни, нито риба — човекът и звярът 
отдавна гладуваха. 

И както лежеше така и се прислуш
ваше в ударите на мечешкото сърце, 
в трескавото съзнание на омаломо¬ 
щения от глад и нечовешки страда
ния човек се мярна мисълта: „С 
един удар на острия ловджийски 
нож — и ти ще имаш цяла камара 
месо, топъл кожух. Ще оцелееш!" 

„ . . . ето значи как ставало — 
помисли с горчивина лейтенантът. — 
Когато опасност заплашва животът 

ти, микроскопичното зрънце от 
подлост и низост, заложено нейде 
дълбоко в теб, в най-затънтеното 
ъгълче, покълва, почва да расте, 
да се развива, да търси оправдание, 
да замъглява съзнанието ти, да 
приспива съвестта ти . . . " Той за
махна и ножът цопна във водата. 
Човекът се притисна по-силно към 
топлото тяло на звяра, преглътна 
слюнката си и заспа под ритмичните 
удари на сърцето му . . . 

Сякаш хиляди скакалци цвърчаха 
край ухото на лейтенанта. Изправи 
глава и отърсвайки се от съня, опита 
да се повдигне на изнемощелите си 
от глад, треперещи и неогъващи се 
ръце. Мечката се бе изправила. С 
настръхнала козина тя се вглеждаше 
тревожно в далечината и глухо ръм
жеше. Лейтенантът проследи по
гледа й. На около двеста метра от 
тяхното ледено островче бе кацнал 
вертолет. Слезлите хора, прескачайки 
пукнатините, тичаха към него. 

Лейтенантът понечи да стане, но 
простена от болка, падна и сякаш 
потъна в черно — червена бездна . . . 

Лежеше в легло. От краката му 
към предната табла на кревата бяха 
опънати някакви ремъци. Също та
кива ремъци, обвиващи раменете му, 
вървяха към таблата зад главата му. 

— Събуди ли се? Поспи още, след 
операция трябва да се спи. Искаш 
ли да пиеш? — сестрата поднесе 
чайника към устните му. 

— Мечката, къде е бялата мечка, 
куцата? — той отдръпна лице от 
чайника. — Сестро, какво стана с 
мечката? 

— Бълнуваш, миличък, по-добре 
поспи, а мечките са на леда, къде 
другаде могат да бъдат! — тя оправи 
одеялото и излезе. 

По време на сутрешната визита
ция до леглото на лейтенанта заста
наха двама лекари. 

— Да, млади човече, ако не бяха 
пристигнали навреме летците, меч
ката хубавичко щеше да се наобядва 
с теб — лекарят сложи ръка върху 
горещото му чело. — Има още темпе
ратура, но пулсът е вече по-добър. 

— Къде е мечката? Тя ме спаси... 
нахрани ме с риба . . .топлеше ме . . . 

— Сестро, направете му инжекция 
с пантопон и му сложете лед на 
главата. Нерви, бълнува. Малко ли е 
това — седем денонощия върху 
ледения блок . . . Нищо, ще се 
оправи, моряците са издръжлив на
род . . . 

ИГОР ПАДКОЛЗИН 
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ПНЕВМАТИЧНА ПОЩА 

В 1792 година във Виена съединили с метална тръба 
камбанарията на една от катедралите с наблюдателния 
пункт на стражата в града. Щом забележела пожар, 
в специална металическа капсула стражата пращала 
по Тръбата известие и камбаната забивала тревожно. 

Това била първата пневматична поща. Днес хиляди 
писма и документи стигат до местоназначението си по 

специални тръби, носени от въздушен поток или тег
лени от разреден въздух. 

Пневматичните пощи имат пръстеновидна или радиал
на схема. Радиалната се строи по-просто и се разширява 
по-лесно, но пътят на писмата при нея е по-дълъг и 
сложен. Независимо от адреса всяка пратка трябва да 
мине през централната станция и едва след туй да се 
насочи по съответния канал. А когато системата е пръ
стеновидна, капсулата с писмото може да достигне 
търсената станция направо. 

Но как така писмото не бърка адреса? В станцията-
„изпращач" се натиска копче, което съответствува на 
станцията, за която е капсулата. Тя вече е подготвена 
и чака. На самата капсула има два стоманени пръстена: 
единият — неподвижен, другият — подвижен. Раз
стоянието между тях се наглася от „изпращача" и 
това всъщност е адресът на получателя. На всяка прием
на станция отговаря определено разстояние между 
стоманените пръстени. Ако писмото не е за нея, тя 
автоматически го препраща на следващата. Когато 
капсулата достигне желаната станция, специално маг
нитно устройство го прибира. 

Скоростта, с която капсулите се движат по тръбата, 
е от дванадесет до петнадесет метра в секунда. Каналът 
се построява от стоманени тръби без шев и с много 
чиста вътрешна повърхност. 

Ако в определен участък на тръбопровода се съберат 
капсули повече от допустимия брой, включва се задър
жащото устройство, което много скоро възстановява 
реда. 

ПРАХОВА МЕТАЛУРГИЯ 
Металически изделия от прах! Веднага се ражда 

въпросът: имат ли те необходимата якост и нима могат 
да конкурират детайлите, направени чрез отливане? 

Всъщност не става дума за конкуренция. Праховата 
металургия се използува, когато е трудно или невъз
можно детайлът да бъде изработен по друг начин — 
например за лагери ,и филтри от специални порести 
материали. Или когато трябва да се смесят метали и 
неметалите — мед и графит, или да се получи компо
зиция от метали, които не могат да се смесят в течно 
състояние: желязо и олово, волфрам и мед. Праховата 
металургия дава възможност да се направят специални 
материали за стъклоциментовата керамика, а също да 
се получи композиция от метали и керамика или от 
метали и пластмаси. 

Най-често тази металургия представлява студено 
пресоване на желаната смес от метални прахове. След 
това формата се пече при температура, която е по-ниска 
от точката на топене на основния компонент. Темпера
турата зависи още от изискванията, които поставяме 
към материалите, и от свойствата на праховете, които 
сме използували. 

Някои от металните прахове може предварително да 
се подложат на термична или механична обработка, за 

да придобият по-голяма хомогенност и пластичност. 
Инките са пекли в примитивни пещи прах от пла

тина, злато и сребро. А хилядолетия преди нашата ера 
хората са ковали наедно горещи късове от различни 
метали, за да ги смесят. Може би това е началото на 
праховата металургия, така полезна в днешния живот. 

ВИБРАЦИЯ 

Съветският академик А. Н. Крилов разказва: „Във 
флота имаше един крайцер, който се задвижваше с 
три машини с бутални двигатели. Когато бе пуснат 
на изпитание, се оказа, че при 105 оборота на ма
шините вибрацията е много голяма . . . В средата и 
в краищата на крайцера измерих колебания около 
30 милиметра. Не беше възможно при такава вибрац
ия да се зареждат оръдията. Мината, която пред 
очите ми поставиха в оръдието на кърмата, кой знае 
как счупи ограничителя, изскочи от апарата и изчез
на . . . " 

Вредната вибрация има изключително голямо зна
чение в съвременната техника. Поради несъвършен
ства в конструкцията, поради дефекти или особености 
при експлоатацията различните съоръжения, механизми 
или отделни техни елементи вибрират, т. е. извършват 
ненужно колебателно движение. Вредно е сътресението, 
което се предава на мостовете и зданията от силния 
вятър и от транспортните средства. При лошо баланси
ране валовете, лагерите и осите също изпитват раз
рушителното действие на вибрацията. Отчитането на 
показанията върху измерителните уреди, които вибри
рат, се затруднява — стрелките се колебаят и сочат 
неверни данни. Към всичко трябва да добавим и отра
жението на вибрацията върху човешкия организъм — 
обща умора и погубване на зрението. 

Ето защо, когато се конструира една машина, обо
ротите й трябва да се изчислят така, че да не съвпадат 
с онези, които ще предизвикват силна вибрация. Освен 
това се използуват специални материали и се създават 
особени конструкции, които намаляват или изолират 
вибрациите още при източника. Поставят се и аморти
затора 

Цветните метали, стоманата, строителните материали 
се подлагат на вибрационни изпитания, за да се установи 
здравината им. А моделът на бъдещата конструкция 
се изпитва, за да се определи предварително собствената 
й честота. 
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ОТРОВИТЕ 
НА 
МОРЕТО 

На 8 септември 1774 година кора
бът на капитан Джеймс Кук стоял 
на котва близо до един от островите 
Нова Каледония в южната част на 
Тихия океан. Експедицията била от
крила този остров преди няколко 
дни. 

Следобед корабният писар взел от 
един туземец неизвестна риба и ка
питан Кук помолил да я приготвят 
за вечеря. На вечерята били,пока
нени и двамата членове на експеди
цията — естествениците Дж. Фор¬ 
стър и синът му Джордж. По-късно 
Кук записал в дневника си: 

„Описанието и рисуването на не
известната риба отнеха много време 
и стана твърде късно; за вечеря бяха 
поднесени само хайверът и черният 
дроб на рибата. Двамата Форстър 
и аз едва се докоснахме до храната. 
В 4 часа сутринта почувствувахме 
страшна слабост и загубихме съз
нание. Почти престанах да отличавам 
тежките предмети от леките. Стък
лото с вода и перото ми. се струваха 
еднакво тежки. На сутринта един от 
офицерите, който беше ял вечерта 
от вътрешностите на рибата, бе на
мерен мъртъв." 

Впоследствие се установило, че 
Кук и неговите хора са яли от от
ровната риба „фахак", но за щастие 
съвсем малко и затова са се отър
вали само с леко отравяне. 

На науката са известни 40 разно
видности на рибата, описана от ка
питан Кук. В различните страни 
тази риба е наречена по разному. 
Англичаните имат за нея няколко 
имена, най-употребяваното от които 
е „ р и б а — балон", защото когато се 
разтревожи, тя силно се надува. 
На Хаваите я наричат „макимаки", в 
Индонезия —„блазер", в Испания — 

„бототе", а в Япония — „фугу".-
Тази риба, както и всички други 
представители от „страшното" семей
ство Тетродонтоидеа, е отровна по 
всяко време на годината, макар че 
количеството на отровата се мени в 
зависимост от годишния сезон. 

Рибата „фугу" е известна на япон
ците много отдавна. В „История на 
Япония", издадена през 1927 го
дина, английският учен Енгелбърт 
Кемпфър пише: „Фугу се счита за 
отровна риба. Местните жители знаят, 
че ако се яде лошо очистена или 
недостатъчно добре измита риба, 
човек може да получи силно отра
вяне. Известни са много случаи със 
смъртен изход. Но независимо от 
това японците пренебрегват тази 
опасност, не можейки да се лишат от 
такова изискано, по тяхно мнение, 
блюдо." 

През 1957 година в Япония са би
ли зарегистрирани 176 случая на 
отравяне с риба „фугу", 90 от които 
са завършили със смърт. Било за
белязано, че най-често болезнените 
симптоми са се появявали тогава, 
когато при консумирането на тази 
риба се пие горещо „саке" (япон
ска оризова ракия). Намереното по-
късно обяснение било много просто: 
пийналите хора много трудно можели 
да отличат късовете филе от гърба 
на рибата от. . . отровния черен 
дроб. 

Множеството смъртни случаи от 
отравяне с рибата „фугу" са заста
вили японските учени да започнат 
нейното изучаване доста отдавна. 
През 1883 година Йошизуми от 
Токио успял да получи отровата на 
тази риба в чисто състояние и я на
рекъл тетродотоксин. Полученият 
препарат, който съдържал само 2% 
от отровата, скоро намерил прило
жение в медицината като обезболя
ващо средство. Едва през 1950 го
дина била получена (също от япон
ски учени) чистата кристална форма 
на тетродотоксина. 

Наскоро беше доказано, че отрова, 
подобна на тетродотоксина, се съдър
жа в яйцата и зародишите на едно 
малко земноводно животно — кали
форнийския тритон. Изолирана през 
1964 година и наречена тарихаток¬ 
син, тази отрова показала при из
следванията абсолютна индентич¬ 
ност с тетродотоксина, който остана 
и единственото название на тази 
отрова. Остава неизвестно, защо само 
един подотряд риби и едно семей
ство земноводни (нещо изключително 
рядко в природата) отделят именно 
тетродотоксин. Биолозите считат, че 

-рибите и тритоните изработват тази 
отрова като защитно средство срещу 
хищниците. 

Тетродотоксинът вече намери при
ложение в научните изследвания. 
Неговата способност да блокира нерв
ните сигнали се използува за изу
чаване на принципите за работа на 
нервната система, Освен това уче
ните предполагат, че той (сам не
пригоден за обезболяване, тъй като, 
впръскан в определено място, не се 
локализира в него, а прониква в 
другите тъкани и ги отравя) може 
да стане модел за създаване на нови 
анестезиращи (обезболяващи) ве
щества. 

Както твърди Робърт Ендини, 
зоолог от университета в Куинсленд 
(Австралия), до този момент са изо
лирани отрови от повечето морски 
групи, като например някои видове 
водорасли, микроскопични камши¬ 
чести първаци (флагелати), морски 
гъби, горгонии, анемонии,, медузи, 
червеи, молюски, морски звезди, 
морски таралежи, морски краста
вици, риби, влечуги и дори морски 
бозайници. 

Когато се заговори за опасни 
морски животни, обикновено човек 
веднага си представя най-опасните 
хищници — акулите, и най-вече 
снабдената с остри като бръснач 
зъби баракуда, наричана още „мор
ска щука", които нападат плуващия 
във водата човек. Но попитайте мо
ряците от океанските кораби, и те 
ще ви кажат, че всъщност отровните 
при консумация риби и тези, снаб
дени с отровни жлези и шипове, са 
къде по-опасни и от най-агресивната 
и хищна акула. Морските скорпио
ни, рибите — дракони, надарени със 
способността при отбрана или напа
дение, хапейки или убождайки, да 
отделят силно дейстуваща отрова. 
Затова моряците от риболовните 
траулери са много внимателни при 
обработването на уловената риба, 
защото често в мрежите попадат та
кива опасни екземпляри. 

Освен отровните тропически риби 
сериозна опасност за човека пред
ставляват и други, засега малко 
познати нам и на пръв поглед съвър
шено безобидни морски животни. 
Често от борда на някой кораб в 
тропическите води на Атланти
ческия океан могат да се видят цели 
флотилии от извънредно интересни 
същества — обитатели на океан
ските простори, които, разперили 
своите „платна", плуват под напора 
на вятъра и течението. Тези верти
кално изправени „платна" не са 
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нищо друго освен плувните мехури 
на един вид медуза — физалията. 
Нейното „платно" е особено красиво. 
То цялото прелива в син, виолетов 
и пурпурен цвят. На вид физалията 
е очарователно и особено нежно съще
ство. Но ако някога ви се удаде въз
можност да бъдете в близост с нея 
и решите да я сложите в буркан за 
спомен от тропиците, не протягайте 
към нея ръка — това може да за
върши особено печално. 

Моряците и учените са дали на 
това животно много живописни наз
вания: „португалско корабче", „га
лера", „фрегат" и други подобни. А 
на някои езици тя се нарича „пре
красната, нежна физалия с огнена 

се намират дълги до 1 метър пипала, 
които са „въоръжени" с множество 
стрелящи парливи клетки, които 
са способни да парализират при 
съприкосновение рибата. Тези пар
ливи клетки са особено опасно 
оръжие. Те съдържат един от най-
силните и най-бързодействуващите 
токсини сред всички животински 
отрови. Достатъчно е само осезател
ният придатък, свързан с нервната 
система на животното, да се докосне 
до чуждо тяло и живата пружинка, 
нагъната дотогава в капсулата, мо
ментално се развива и изхвърля към 
страната на дразненето миниатюрна 
стреличка. От нея именно се отделя 
силната отрова, чието действие е 

съпровожда със сензационни съоб
щения във вестниците за нещастни 
случаи. 

Ето как описва съветският учен 
Ю. Н. Иванов една своя среща с оча
рователната физалия: „. . .Един едва 
потрепващ и необичайно красив 
сифонофор отведнъж привлече вни
манието ми. Аз хванах животното 
с ръка и моментално почувствувах 
нетърпима болка, също като че ли си 
бях потопил ръката във врящо ма
сло. Не, това съвсем не беше „огне
на целувка", това беше страхотен, 
съкрушителен залп на парливите 
батареи на физалията. И той попадне 
точно в целта. Хиляди миниатюрни 
стрелички се впиха в кожата, в му-

Анемоните отделят токсини, с които парализират 
своите жертви 

Много от тези миди, които се намират в Тихия 
океан, изработват отрова, с която парализират дори 
малки рибки 

целувка". Нейният мехур — платно 
представлява сложен хидростати¬ 
чен апарат, позволяващ й да мени 
собственото си тегло. Когато е на
пълнен с въздух, животното плува, 
гонено от вятъра. Ио ако вятърът 
само малко се усили и вълните се 
разиграят, то стените на мехура 
веднага се свиват, излишният въздух 
се изтласква и медузата се спуска в 
дълбочините. Щом свърши вълне
нието, особени жлезисти клетки за
почват да изработват газ, който 
постъпва в плавателния мехур, и 
физалията отново се издига на по
върхността, където намира най-бла
гоприятна среда за съществуване. 

Обикновено под въздушния мехур 

просто мигновено. Редица френски 
учени, изучаващи физалията, не
еднократно са изпитвали действието 
на нейната отрова върху морски 
свинчета, гълъби и кучета. Мускул
ното инжектиране на тази отрова 
водело винаги до неминуема гибел. 
Отначало те проявявали безпокой
ство, движенията им се затрудня
вали, дишането се усилвало и скоро 
животните умирали. Доказано е, 
че отровата на физалията разрушава 
клетките на органите, предизвик
вайки отоци в белите дробове, чер
ния дроб и Слезката. 

Нашествието на тези Мешести жи
вотни в крайбрежните води на Аф
рика, Америка и Австралия се 

скулите и даже под ноктите ми. Трес
кавите ми опити да се избавя от об
вилите ръката ми пипалца само вло
шиха положението — все повече 
нови и нови клетки забиваха в ръка
та ми отровните си стрели. Буквално 
след няколко минути цялата ми ръка 
от китката надолу се парализира; 
нетърпимо силна пареща болка се 
разпространи до лимфатичните възли 
под мишницата ми. Кожата на ръка
та ми посиня, подпухна и заблестя. 
Едновременно с всичко това за
почнах да усещам силни, режещи 
болки в стомаха, пристъпи на за
душаване и тръпки. Инжекциите за 
поддържане на сърдечната дейност 
и новокаин малко облекчиха мъките 
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Риба — балон 

ми, но въпреки това в течение на цял 
час пристъпите на задушаване и 
тръпки се повториха два пъти. В 
края на краищата болката посте
пенно стихна, но въпреки това дълго 
време след това ме боляха лакътната 
става и рамото. 

Моят случай беше сравнително лек. 
В много по-тежко състояние из
падна един от рибарите на кораба, 
който хвана физалня непосредстве
но във водата, когато медузата не 
беше изстреляла по-голямата част 
от зарядите си по животните в трала, 
както беше при моя случай. Риба
рят загуби съзнание и в течение на 
цяло денонощие се намираше между 
живота и смъртта. Той оживя само 
благодарение на изключително сил
ния си организъм." 

Най-интересното е, че продължи
телните работи на френските учени-

Медузата „хидропус" 

физиолози за изработване на имуни
тет у животните към отровата на 
физалията довели до обратни резул
тати. Опитните животни ставали тол
кова чувствителни към отровата, че 
загивали след третата доза, вкара
на в организма им. Трябва да се 
предположи, че и за човека повторно 
съприкосновение с красавицата фи
залня може да има трагични послед
ствия. 

В последните години започнаха 
да се появяват съобщения за сериоз
ни отравяния, предизвикани от друг 
вид медуза, така наречената „хид
ропус". Нейното тяло е полупро
зрачно и тя мъчно се забелязва във 
водата. Разбира се, отровните свой
ства на тази медуза не са се проявили 
в последните години, но по-рано 
просто не са й обръщали внимание 
поради това, че въобще мешестите 
животински видове от тропическите 
морета са били слабо проучени. 

За пръв път на тази медуза обър
нали внимание по време на Втората 
световна война, когато в Австралия 
бяха евакуирани значителни групи 
европейци. По това време станали 
няколко загадъчни изчезвания на 
хора, които се къпели в морето, 
като при това по телата на постра
далите нямало и следа от зъби на 
акула или други явни признаци на 
телесна повреда. Дълго време тай
ната оставала неразгадана, докато 
най-после се установило, че при
чината за тайнствената гибел на 
плувците е именно споменатата ме
дуза. Получил „опарване" от отров
ните клетки, човекът едва успявал 
да извика от пронизителната болка 
и потъвал. Било забелязано, че 
сред пострадалите или загиналите 
най-голям бил процентът на пре-
селниците-европейци. Местните жи
тели, особено тези от коренното на
селение на Австралия, можели да 
се къпят, без да се боят, тъй като 
те явно имали имунитет към отро
вата на тази медуза. 

Не по-малко отровна е и медузата 
„октопус" за която казват, че при 
най-благопрнятния случай се по
лучават леки опарвания, а в най-
лошите случаи срещата с нея може 
да се оприличи на среща със силно 
отровна змия. 

Числото па отровните риби в мо
ретата и океаните е наистина огром
но, особено на тези. които са снабдени 
с отровни шипове или отровни жлези. 
Един от най-опасните от този вид 
риби са срещащите се около Австра
лия и Нова Зеландия придънни риби. 
Цялото им тяло е обсипано с отров

ни шипове. Тъй като те лежат на 
дъното и не се плашат от нищо, човек 
може да ги помисли за стари камъни, 
потънали в тинята. Тяхната отрова 
предизвиква у пострадалите невни
мателни плувци непоносими болки 
на убоденото място и силни нервни 
смущения. 

Колкото и куриозно да звучи, 
има организми, неизмеримо по- малки 

Красавицата физалия 

например от рибата — балон (фугу), 
които обаче отделят отрова дори 
малко по-силна от тази на въпрос
ната риба. Става дума за един вид 
микроскопични едноклетъчни орга
низми, известни под латинското на
именование Динофлагелати. Те сто
ят па границата между растителния 
и животинския свят. Тези предста
вители на камшичестите еднокле
тъчни често образуват това, което 
хората наричат „червен прилив", 
и убиват масово голяма част от 



представителите на морската фауна. На отров
ното им въздействие могат да издържат само 
морските звезди, мидите, октоподите и някои 
други видове молюски. 

Много често хората са се отравяли вследствие 
консумация на съвършено пресни и здрави мо
люски, като стриди, миди и други подобни. При 
изследванията се е оказвало, че самите животни 
са били напълно годни за консумация, но в че
рупките им се съдържали секрециите на горе
споменатите динофлагелати. Изолираният от тях 
токсин се оказал с небелтъчен строеж и бил 
наречен „сакситоксин". Известна е също хими
чната му формула. Действието на тази отрова е 
аналогично на тетродотоксина — предизвиква 
нервно — мускулна парализа. 

Отровата, изолирана от флагелата Прумнезиум 
парвум, намалява силно възбудимостта на мус
кулните фибри на сърцето на жаба, но отпуска 
гладката мускулатура. Същата отрова може да 
предизвика блокиране на нервните импулси на 
мястото на нервно — мускулното свързване и по 
всички данни има действие, съвсем сходно с това 
на прочутата отрова от растителен произход 
„кураре". Това едноклетъчно същество причини 
големи щети и на нашия риболов, като години 
наред изтравяше рибата в крайморските ни 
езера. 

Суеверието и преданията представяха седемте 
морета като гъмжащи от чудовища и отровни 
животни. Независимо от това човекът от неза
помнени времена плува по тях и експлоатира 
богатствата им. Но сега вече твърдо знае, че 
морето е огромен резервоар за храна, вода за 
пиене, минерали, гориво и лекарства. 

ГОСПОДИН СВЕЩАРОВ 

Отровната риба Фугу 

И днес Фридрих си губи времето из горите и полята 
източно от Франкфурт. Той събира блестящи кри
стали, парчета руда или просто камъни, които го при
вличат с необичайните си цветове. 

Той знае, че в този час почитаемият Георг Гроте¬ 
фелд, учителят по граматика, клати недоволно побеля
лата си глава пред смълчания клас. Фридрих и днес 
няма да бъде изпитан, ще си остане с тройката и в до
бавка ще получи още едно неизвинено отсъствие за
едно с всички полагаеми се наказания и последствия. 

Фридрих върви бавно по пътеката между мъхнатите 
дънери на дърветата. Джобовете му са натежали и 
обезформени, а изцапаните пръсти не желаят да из
пуснат каменен къс. Той разсъждава дали да отмъкне 
големия камък и да го смени срещу някоя отломка от 
прекрасните пирити, притежание на други момчета... 
Спира на мостчето, известно в околността под името 
„Почивката на сърните" заглежда се в бистрата вода 
и се обляга на брезовия парапет. 

Отмерен въпрос, изречен от познат, строг, но добро
желателен глас, заглушава бълбукането на водата. 

— Защо си губиш времето с тези камъни? — Това 
е гласът на неговия доброволен възпитател и благо
детел доктор Бух. — Нима ти омръзнаха химическите 
опити в кухнята на моя дом, която ти предоставих? 

— Привлича ме разнообразието и цветното богат
ство на минералите — отговаря простодушно и твърдо 
Фридрих. — Искам моята колекция да е по-богата от 
училищната. 

— Значи ти трябват играчки? — произнасят тън
ките, иронично извити устни на доктор Бух. 

— О, не! Аз ще установя състава им, за да открия 
законите, които са ги създали. 

— Странни думи и странен стремеж за едно момче 
на твоята възраст. . . Защо те интересуват тези за
кони? — Гласът на въображаемия събеседник започва 
да мени тембъра си: сега той напомня думите и изра
жението на учителя по география Карл Ритер или по-
скоро на собствения му баща, или дори на самия Георг 
Гротефелд. Сякаш всички, които следят неговото раз
витие и му досаждат със съвети, са се събрали да му 
задават въпроси, изискващи бързи и точни отговори. 

— Законите са истини. В камъните и във всяка ма
терия има скрити истини. Искам да ги узная. Искам да 
стана учен човек. 

— Не, моето момче. Не се изразяваш правилно. Ти 
искаш да станеш учен, а не учен човек. Ученият търси 
сам истините, а ученият човек ги намира в книгите. 
Коя наука те привлича най-силно? 

— Аз вече работя с апаратите, които ми подари почи
таемият дворцов съветник Вихтерлих. Той се отнася 
благосклонно към моите занимания из областта на хи
мията, физиката, минералогията. . . 

— Но знаеш ли, че човешкият живот е кратък за 
всички науки. Трябва да си избереш една. 
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— Химията! 
— Добре! Хубаво е отрано да знаеш какво искаш. 

Но известно ли ти е, че за да постигнеш на този свят 
нещо, трябва да жертвуваш много други неща? Знаеш 
ли какво значи да си учен и химик при това? Помисли: 
ти никога няма да станеш търговец, няма да ти остане 
време да се издигнеш до първото съсловие и да добиеш 
маниерите на дворцов кавалер, няма да станеш пълко
водец и да яздиш на бял кон. . . Дрехите ти ще бъдат 
покрити с петна и ще носят дупки от киселините. Въз
можно е да минаваш за чудак, защото ще си разсеян, 
мълчалив и необщителен, когато не се разискват про
блеми, над които работиш в момента. . . 

— Съгласен съм! 
— Чакай. Привързаността е вредна за учения. . . 

Ако се ожениш, жена ти и лабораторията ти ще бъдат 
във вечен конфликт. А има и по-тъжни неща. Пред
стави си, че работиш неуморно, а времето и случаят 
не ти носят открития. Възможно е в сърцето ти да се 
загнезди завист към успехите на другите, които. . . 

— Не! Ако някой се окаже по-способен от мене, ще 
смятам винаги за чест да му помагам или да искам 
съвет. 

— Ти си необикновено момче. Така разсъждават 
само богатите, надарени хора. Помни, че трябва да 
запазиш тази чистота и да си вярваш. Оставяй другите 
да използуват това, което ти откриваш. А ти върви на
пред. Я кажи сега, защо не залягаш над математиката? 

— Не я обичам. Скучна ми е. 
— Да. . . Но химикът трябва да я владее. . . А ка

ква професия си си избрал? Ученият трябва и да се 
храни. 

— Баща ми иска да стана лекар. 
— Хм. . . Ето ти първото житейско усложнение. Аз 

мисля, че само университетската кариера подхожда на 
един учен, но. . . както сам решиш. Засега запомни, 
трябва да си упорит, трябва да си вярваш, трябва да 
умееш да разпределяш времето си, трябва. . . 

— Трябва, трябва. . . Възрастните много обичат 
тази досадна дума! 

— Ще дойде време и ти да повтаряш на другите 
тази дума. . . 

Тежкият камък се изплъзва от ръката на младия 
Фридрих и цопва в потока. Момчето се сепва, махва 
с ръка и се отправя замислено към Франкфурт. 

От първия до втория разговор между момчето и на
ставника се простира цял един живот на учен. Някъде 
в началото остават игрите в кухните, превърнати в ла
боратории, построяването на някаква кула от стари 
руски монети и цинкови кръгчета, наречена „волтов 
стълб". 

Бащата не иска младия Фридрих да се занимава с 
химия, а да стане лекар. Но силата на младежа, изпъл
нен със спокойна воля, е тъкмо в това, че знае какво 
желае. Той успява да се отклони от желанието на баща 
си, успява да докаже на всички, че има талант на химик. 
Още като ученик беше удивил всички, като в сярната ки
селина, произведена в Бохемия, се намират незначител
ни количества от редкия елемент селен. Той откри следи 
от кадмий в цинка. Не са ли това постижения, достойни 
за опитен химик? Вярно е, баща му искаше Фридрих 
да се издигне, но си представяше това по своему. Той 
беше бюргер, потопен в бюргерска атмосфера, и на 
служба при богати благородници. Революцията беше 
минала, беше заглъхнало чаткането на подкованите 

копита на „великата армия", но в Германия всичко 
ставаше мъчително бавно. От 1815 година Франкфурт 
беше република: но всичко си остана по старому. Об
ществото си остана разделено — сега вече с нарочен 
закон — на четири класи: благородници, доктори, бюр
гери и селяни. . . Бюргерски сметчици, немска роман
тика и интриги на беднеещите благородници. . . 

И ето че младият Фридрих намери за разлика от 
баща си правата линия, по която да се движи. Той се 
беше измъкнал от затворения кръг и не само беше при
добил „самостоятелност", но се радваше и на онази 
„свобода на духа", присъща само на творците. Той си 
бе извоювал свободата да си задава въпроси за строежа 
на веществата и да се мъчи над отговорите. 

Погледната отстрани, тази „свобода" представля
ваше сурова и суха хроника. Опит след опит, проблем 
след проблем, трупане на листове с цифри и протоколи, 
строга ежедневна програма. Взиране в стъкленици, 
лъх на разтопен метал, дим и нетърпима миризма, от 
която очите се възпаляват. . . 

Той стана учител по химия в Касел, после профе
сор в Гьотингенския университет и остана на тази 
служба цели. четиридесет и четири години. . . В нача
лото на дългия път го подкрепи един голям учен — 
Берцелиус. Фридрих отиде при него в Стокхолм. Мла
дият химик бе посрещнат сърдечно от Берцелиус и 
без излишни думи зае една маса в неговата лаборатория. 
Опитният експериментатор внимателно следеше разви
тието на своя по-млад събрат и често неговият глас 
прекъсваше заниманията му: 

38 



— Докторе, това беше бързо, но лошо! Още веднъж! 
В Стокхолм Фридрих Вьолер се научи да прави ко

личествен анализ на минералите, да открива флуора, 
силиция, бора. . . Сред строгия и съсредоточен труд 
в лабораторията израсна и тяхното приятелство. И 
след връщането си в Германия той не прекъсна връз
ките си с него. Продължи да му пише, да му задава 
въпроси, да иска съвети. . . 

В живота му имаше още едно голямо приятелство, 
започнало странно. 

През 1822 година Вьолер синтезира съединение, 
което нарече цианова киселина. По-късно той сподели 
своето откритие с Берцелиус, като му съобщи точния 
състав на съединението. В същото време друг химик, 
Юстус фон Либих, също бе споделил с Берцелиус син
тезирането на „гърмяща киселина". В писмата на два
мата се описваше тяло с еднакъв химически състав, но 
с различни физични и химични свойства. Съгласно то
гавашните разбирания за пълно съответствие между 
състава и свойствата — това беше невъзможно. Но от 
острото око на Берцелиус не се изплъзна обстоятел
ството, че младите химици може би по два различни 
пътя вървят към нови, неизвестни още научни истини. 
Той ги посъветва да си изяснят съществуващите про
тиворечия. И двамата бяха сигурни в своите резул
тати, всеки допускаше грешка у другия. Размениха 
си остри писма и накрая решиха да се срещнат за уст
но изясняване. Запознаха се и от техните разгорещени 
спорове се установи, че са синтезирали едно и също по 
състав, но различно по свойства вещество. С това те 
потвърдиха съществуването на явлението изомерия. 
Срещата между двамата възторжени химици има още 
едно плодоносно последствие. Те завързаха крепка 
дружба, която щеше да трае цял живот. Започнаха 
да си кореспондират, да се съветват, да си съобщават 
всички вълнения, тайни, с които е свързана работата 
в лабораторията. Разменяха си писма дори когато жи
вееха в един град. И тези писма съвсем не бяха скучно 
извлечение от опитните протоколи: често елементите 
заемаха поза на митически същества и разговаряха с 
помпозен стил. . . 

Дружбата между Вьолер и Либих е пословична. 
Никога между тях не се промъкна завист, защото го
ряха от общ стремеж към откриване на нови факти и 
истини. Може би една от тайните на техните успехи е 
тъкмо в споровете и размяната на сведения, които ви
наги са тласкали напред науката. Либих и Вьолер и 
техните ученици постигнаха това, което короновани 
глави и генерали не успяха да постигнат, като органи
зираха усилията на хиляди хора със здрави мишци. 
Те направиха за Германия повече — създадоха науч
ната основа за бъдещата германска индустрия. 

И все пак онова, заради което Фридрих Вьолер за
винаги ще остане в историята на науката, бе едно друго 
напълно самостоятелно откритие. 

Беше 1824 година. Времето, когато Метерних срав
няваше всяка свободолюбива мисъл с холерата, а ев
ропейските полиции вилнееха. . . Току-що настане
ният на френския престол граф д'Артуа предприе във 
Франция поход срещу университетите и вестниците. 
Йезуитите станаха господари на учебното дело. . . А 
в своята лаборатория Фридрих Вьолер, като искаше 
да синтезира амониев цианат, въздействувайки на амо
няк с разтвор от цианова киселина, получи кристално 
безцветно тяло, което не даваше реакция нито за тър

сеното съединение, нито за изходните продукти. Вьолер 
повтори опита десетки пъти със същия резултат. Едва 
четири години по-късно, след многобройни повторения 
на пробите, уморителни разсъждения и размяна на 
мнения със своите приятели химици, той се реши да 
обяви на света, че полученото съединение е идентично 
с карбамида, който се отделя с урината на човека и на 
всички месоядни животни. 

Имало е върху какво да разсъждава ученият цели 
четири години! Толкова неочаквани изводи произли
заха от новото откритие. Нали още Бюфон твърдеше, 
че една особена органическа материя е разпространена 
из животинското царство и го прави напълно различно 
от всички останали материи в природата? Вярно е, че 
тази теория беше отречена, когато откриха, че елемен
тите, от които са съставени живите същества, са същи
те, които се срещат в земята, водата и въздуха. Това 
откритие имаше огромен философски резултат: орга
ничната материя бе подчинена на същите закони на про
порциите, както неорганичната. Но тогава привърже
ниците на „особените свойства на живата материя" 
преустроиха под напора на фактите своята теория. 
Вместо жива материя те измислиха нещо, което мъчно 
може да се установи: една тайнствена жизнена сила, 
която се намесва, за да измени химическите отнасяния. 
Като резултат от тази сила в живите организми се 
образуват съединения, които мъртвата природа ле може 
да синтезира. Това бе една стара теория на Кювие, 
която бе измъкната на бял свят от Хумболд. Самият 
Либих бе неин привърженик — тя беше господству
ващата теория тогава. В края на краищата всичко се 
свеждаше до прословутите думи: „Нищо не можем да 
предскажем, нищо не можем да предвидим за биологич
ните явления." А това значи: „Живата природа е не
познаваема, защото жизнената сила изчезва, щом 
почнем да я изследваме." Красиви изрази, които из
никват винаги, когато липсват убедителни факти в 
науката. . . 

И тъкмо един такъв липсващ и необходим факт бе 
откритието на Вьолер. То изглеждаше фантастично и 
на самия химик: той пръв бе синтезирал органическо 
съединение! Бе доказал, че това може да стане и без 
намесата на обвитата в тайна „жизнена сила". Може би 
тогава „жизнената сила" изобщо не съществува? 

Трябваше да минат години, десетилетия, трябваше 
да се разгърне огромното дело на Марселен Бертло, 
трябваше да се появи теорията на Бутлеров, за да 
бъде разбита окончателно теорията за „жизнената сила". 
Но началото бе сложено от Вьолер. Сега се наброяват 
милиони органически съединения, които човек може 
да синтезира. Номер едно носи карбамидът, добит от 
Вьолер. 

Една случайна дума, която осемдесетгодишният 
старец сам каза на студента, изправен пред него, го 
накара да се замисли. Погледът му сякаш проникна 
през лицето на младежа, през стената, по която бяха 
закрепени стъклени тръбички, през сградата на Гьо
тингенския университет. Старецът почувствува неве
роятна лекота. . . Сякаш се издигна над света наоколо, 
сложните изменения на който той не всякога следеше 
и не всякога разбираше. Забрави стотиците научни 
проблеми, останали без разрешение, и административ
ните въпроси на катедрата и института. Думата „тряб
ва" го върна с магическа сила върху едно мостче с 
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парапет от брезови клони. . . Мостче, отдавна забра
вено и изгнило, което някога селяните от околността 
наричаха „Почивката на сърните". 

Пред него се изправи въображаем събеседник, об
лакътен на парапета — едно момче със светъл поглед, 
което се готвеше да му задава прями въпроси. 

Много отдавна професорът по химия не бе водил раз
говори с безплътни духове. Лицето му бе поглъщало 
години наред топлината на пещите и бензиновите го
релки, бакенбардите и брадата му попиваха изпаре
нията на отровите. Сега беше остарял: тази среща с 
духа на далечната младост беше неизбежна. 

Момчето на моста държеше с изцапаните си пръсти 
голям камък. Старецът затаи дъх — дали няма да го 
изпусне, ако го стресне? Но не, момчето само заговори 
с глас, в който звучаха гласовете на хиляди млади хора 
и сред тях се губеше неговият собствен глас ос
танал някъде в миналото. 

— Ти си велик учен, едно от чудесата на века Цели 
четиридесет и четири години си професор в Гьотинген
ския университет! Ти целият си превит под тежестта 
на академическите титли и славата. Доволен ли си? 

— Глупаво момче, славата привлича само ония, 
които я нямат. 

— Не измествай въпроса. Доволен ли си от себе си? 
От своя живот, от делото си? 

— Доволни са тези, които не са постигнали доста
тъчно, млади човече. . . Аз мисля, че можех да дам 
повече, а ето — времето вече не ще ми стигне. 

— Някога възпитателите те предупреждаваха, че 
трябва да жертвуваш всичко за науката: спокойствие, 
богатство. . . Верни ли бяха техните предсказания? 

— Има неща, които човек не бива да казва за себе 
си. Но аз бях богат: имах семейство и приятели, ка
квито рядко се случва на хората да имат. . . 

— А спомняш ли си понякога за мене, за малкия 
Фридрих? Спомняш ли си старата кухня у нас и мал
ката сестричка, която те разсърди, като те нарече 
алхимик. Ти тогава така презираше алхимиците! 

— Да, напоследък често си спомням за тебе. Напо
следък често те зървам, но никога досега не си ми го
ворил така ясно. Сега не бих се ядосал, ако някой ме 
нарече алхимик. Зная колко много предстои още на 
науката. Ще минат петдесетина години и всеки гимна
зист ще знае десетократно повече от мене. . . И тогава 
аз ще бъда алхимикът, който е лазил, докато другите 
хвърчат. . . Вече не презирам алхимиците: нима хи
мерите на миналите хора — философският камък и 
живата вода — не ги накараха да се вглеждат във ве
ществата? Те ни завещаха съдовете и уредите, с които 
днес химиците си служат — и дълго още ще си служат. 
Фиалата, която някога оприличаваха на щраус, а днес 
наричаме колба, диотата (жена с ръце на кръста), 
пеликанът, кукурбитата, циркулаториумът — това са 
днешните наши реторти. А някогашният атанор — 
философската пещ? Ние виждаме днес нейните форми 
да се издигат като корпуси на гигантски фабрики. . . 

— Виждам, че професорският тон те грабва. Ти 
обичаш да четеш лекции. 

— Не, моето момче, аз отдавна не чета лекции. 
Знаеш ли откога? От времето, когато разбрах, че ос
тарявам. Уплаших се моето мислене да не стане спи
рачка за младите. При това времето не ми стига за 
опити. Спомних си едно писмо, което Берцелиус ми 
беше изпратил на стари години. Зная го наизуст. „Като 
стар изморен кочияш, който повече не може да кара 
конете, но се радва, когато другите плющят с камшика, 
така аз се радвам, четейки трудовете на твоята лабо
ратория. По-бързо! Ти не знаеш колко малък става 
човек, когато почне да старее. . ." Сега и аз съм стар 
и съжалявам за изгубените минути. 

— Ти си оставил толкова открития, че не бива да 
съжаляваш. Да споменавам ли работите ти върху 
етилтелурида, хидрохинона, методите за изолиране 
на алуминий, новите галванични елементи, фосфора, 
ацетилена. . . 

— Ах, моето момче, постигнатото е винаги недоста
тъчно. 

— Я кажи, вярно ли е, че си студен, сух човек, който 
се интересува само от своите колби? Хората казват, че 
ти не обръщаш внимание дори на ухапванията на про
тивниците си. Аз зная, че ти не си студен човек, но 
светлината, която излъчваш, е някак трайна и хладна. .. 

— Какво разбираш още от тези работи! Слушай, 
ще ти прочета още едно писмо — от Либих, от времето, 
когато и той беше започнал да старее... „Твоите пи
сма, драги приятелю, ми звучат като сказания — това 
е старият огън и мелодиите, които вече за мене са от
звучали. Всичко това така ме окриля и ме връща в 
дните на нашата радостна и безгрижна съвместна ра
бота. Ти си запазил твоя остър ум, който ти носи нови 
наслади." 

— Наслади на ума? Виж, това е интересно: да виж
даш как науката расте и се развива пред очите ти, макар 
че учените един по един остаряват и изчезват. . . 

—• Да, но за да достигне до тези наслади, ученият 
трябва. . . 

При думата „трябва" момчето изпуска камъка в ре
ката и видението се стапя. 

Професор Фридрих Вьолер, мозъкът на химическия 
институт в Гьотинген, остава замислен зад писалището. 

Професорът седи облегнат на бюрото, докато мракът 
бавно замъглява очертанията на предметите. После се 
надига и, полюлявайки се несигурно, тръгва към дома. 
Би останал на драго сърце в лабораторията до късна 
нощ, но днес е четвъртък, и от много години всеки че
твъртък неговите приятели, повечето от които са също 
стари университетски професори, идват да го посетят 
и да побъбрят за отминалите времена и новите търсе
ния в науката. Старците дълго седят, от време на време 
замлъкват и се взират в изтляващите въглени на ка
мината. 

Вън вали сняг. Някакъв студент среща професора 
при университетската порта, покланя му се почти
телно, но старецът не го забелязва и си мърмори. 

— Студена, трайна светлина. . . Така ли каза този 
хлапак? 

д-р СВЕТОЗАР ЗЛАТАРОВ 
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К Ъ Л Б О В И Д Н И Я Т , АВТОМОБИЛ 

Той е създаден от французина Жан 
Понтийо като модел за автомобил на 
бъдещето. Двигателят му е двутак
тов, 250 куб., с електронно управле
ние. Автомобилът развива 45 км/час, 
пригоден е главно за градско дви
жение и може да се върти на място. 
Паркира и на съвсем малко простран
ство. 

ПЯСЪЧЕН ДУШ СРЕЩУ 
МАСЛОТО 

Една научноизследователска лабо
ратория в Холандия демонстрира 
нов уред за борба със замърсяване
то на морето от нефт. При сигнал 
за потънал танкер влиза в действие 
специалният кораб. Той излива душ 
от химично приготвен пясък върху 
маслените петна. Пясъчните части
ци свързват маслото и потъват. 
Пробите показват, че това устрой
ство е в състояние да почисти мор
ската повърхност за 45 минути от 
100 тона нефт. 

„НБИ" - ГДР 

ДЪЖДОВНИК С ШЕСТ КРАКА 

В института по зоология в Карл
сруе (ГФР) се изследва способността 
на централната и вегетативната 
нервна система да се приспособяват 
към допълнителни органи на тяло
то. За тази цел е бил извършен из
ключителен опит с дъждовник. Били 
са съединени два ембриона, като към 
задната част от тялото на единия 
ембрион с четири крака е била при
садена предната част от тялото на 
другия с два крака. Шестокракият 
дъждовник бил отгледан в специална 
среда. След известно време той вече 
уверено ходел и с шестте крака. 
Това показва, че гръбначните живот
ни могат да свикнат с допълнител-
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година вулканичната дейност и на
пълни горните пластове на атмо
сферата с прах, въгледвуокис и фина 
вулканична пепел. Слънцето про
дължава да грее все така, както 
е гряло преди хиляди години, но все 
по-малко ни топли поради това, че 
атмосферата е замърсена. Изследва
нията на много климатолози говорят, 
че от началото на нашия век зимите 
в Европа стават все по-дълги и по-
студени, пролетите — все по-влажни, 
а летата се изместват към скъсе¬ 
ните есени. Ако така продължава, 
твърди германският климатолог 
проф. Ханс Рудолф, Европа ще по
срещне 2000-та година със Сканди
навски полуостров, покрит от лед
ници и полярни зими край бреговете 
на Балтика. 

МОТОЦИКЛЕТ—СКАКАЛЕЦ 

Построен е и скоро ще бъде пуснат 
в масово производство оригинален 
мотоциклет, който може да се ка
тери и да подскача независимо от 
това, че върви отлично през пресече
на местност и по вода. Той прите
жава двигател от 89 куб. см и на 
снимките ясно се виждат неговите 
способности — по стълбите, във 
въздуха, по вода и в горите. 
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ОРИГИНАЛНАТА ФОРМА 

. . . на това здание, наподобява
що устремена към Космоса ракета, 
не е случайна — пред вас е макетът 
на Дома на науката в Рощок (ГДР). 
Зданието ще бъде двадесет и пет 
етажно. В него ще има отдели по 
електроника, автоматика, двигатели 
с вътрешно горене, кабинети по фи
зика, химия, биология и астрономия, 
както и зали за конференции, поме
щения за младежки клубове, две 
сладкарници и пр. 

ЗИМИТЕ В ЕВРОПА СТАВАТ 
ПО-ДЪЛГИ 

. . . и е възможно ледовете в Евро
па да се спуснат доста по на юг. 
Човечеството изглежда прави всичко, 
за да си докара нов ледников пе
риод — над големите европейски гра
дове лежат черни облаци от дим и 
пари, променя се земната повърх
ност произволно, без метеорологични 
знания, изсичат се горите. А приро
дата довършва онова, което е за
почнал човекът. Тя засили от 1943 



знаци. Така той „вижда " вратата, 
прозореца, масата. Понастоящем 
Старкевич работи върху това да мон
тира приемните устройства в очила, а 
системата за механично предаване 
да скрие под дрехите — върху гръд
ния кош на пациента. 

„Юный техник" — СССР 

ПАСАЖЕРСКИ МОСТ 

Така се нарича съоръжението, с 
което вече са обзаведени някои голе
ми летища. Това е тунел от лека и 
изключително здрава пластмаса, кой
то може да се нагъва — отделните му 
секции влизат една в друга. Пасажер
ският мост може да бъде различно 
ориентиран — по височина и посока. 
Неговият отвор се нагласява към 
вратата на самолета. След премина
ването на пътниците мостът се при
бира в своето легло. По този начин 
стават излишни автобусите по лети
щата. 

НЕЧУПЛИВИ ОЧИЛА 

Очилата, които виждате на сним
ката, са нечупливи не поради това, 
че в тях са монтирани нечупливи 
стъкла. Просто в тях няма стъкла. 
Тези очила се изготвят от хартия, 
в която са пробити малки отвори. Все
ки отвор играе ролята на леща. Очи
лата са изпитани и удобни за четене 
при късогледство. 

ОБЕЗВРЕДЕНАТА ОТРОВА 

Група полски специалисти е де-
монстрирала нов метод за борба със 
замърсяването на атмосферата със 
серен двуокис. Както е известно, 
серният двуокис се получава в го
леми количества при изгаряне на 
въглища от ТЕЦ. Полските специа
листи са добавяли амоняк в отпадъч
ните газове от термоелектрическа 
централа. Амонякът се е съединявал 
със серния двуокис и другите лет
ливи продукти. Серният двуокис не 
само че е губел своята отровност, но 
в резултат на реакцията с амоняка 
частично се е образувал амониев 
сулфат — изкуствен тор. 

ИЗКУСТВЕНО ЗРЕНИЕ 

Професор Витолд Старкевич (Пол
ска народна република) е създал нов  
електрофталм — апарат за изкустве
но зрение. Принципът се състои в 
следното: множество фотосъпроти¬ 
вления преобразуват светлинните сиг
нали в механически и специални 
устройства натискат кожата на че
лото, като „рисуват " приблизителна 
картина на окръжаващите предмети. 
След тренировка пациентът се нау
чава да разшифрова механичните 

НЕОБИКНОВЕНИ КАБЕЛИ 

Изработени са от пластмаса, в която са отпечатани проводниците. 
Поради своята икономичност и практичност имат голямо приложение в 
авиацията. Кабелите са снабдени освен това със щекери и щепсели 
могат да се режат, лепят и прокарват по открити стени. 

„Интеравиа" — Швейцария 



ИЗ „ЕКСП0-70 

Павилионът на автомобилната индустрия посреща посетителите с истински лабиринт от тръби и 
двигатели, както и други технически елементи. Онзи, който се умори от разглеждането на павилиона, има 
възможност да се развлича вън в една игра на сложно градско движение. Двата индустриални павилиона по
казват със своите странни форми възможностите на строителството и строителните материали. 

„Хоби" — ГФР 
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Отговори на кръстословицата от бр. 6 

Т Р Е Н И Р О В К А Н А И Н Т Е Л Е К Т А 

1. В отделните групи четири от 
понятията са свързани по някакъв 
общ признак. Зачертайте излиш
ната дума! 

Варшава България Волга 
Дамаск Белгия Нил 
Париж Румъния Конго 

. Будапеща Люксембург Амазонка 
Кайро Дания Инд 

2. Кои букви могат да бъдат на
писани само с две кибритени клеч
ки? Опитайте се да ги изброите за 
30 секунди! 

3. В отделните групи четири от 
химичните елементи или съединения 
са свързани по някакъв общ приз
нак. Зачертайте излишната дума! 

бензол фермий хинин 
сода бикарбонат Гадолиний кокаин 

глюкоза менделеевий метан 
ацетилен германий морфин 
хемоглобин курчатовий стрихнин 

4. Имате три реда от числа. На
несете последното число от всеки 
ред! Срок за трите операции — 1 
минута. 

4 16 36 64 — 
15 28 41 54 — 
2 6 18 54 — 

5. За всеки от следващите три 
реда имате на разположение по 45 
секунди: 
Думи, които съдържат три букви „н"? 
Думи, които съдържат три букви „р"? 
Думи, които съдържат три букви „т"? 

.6. Буквите на думите от тези три 
реда са разместени. Опитайте се да 
ги подредите (30 секунди за всеки 

ред), като знаете, че това са имена 
на: 

Мислители Учени Изобретатели 

мориктед восомлоон сидъен 
дохотер целуребис тлъфун 
скарот ремизивят гидинол 
терастоли нелий зорм 

ЗАБЕЛЕЖКА: Дотук никъде не се 
казва колко точки се получават за 
правилен отговор. Това е така, за
щото „Тренировка на интелекта" 
няма състезателен характер. Неза
висимо от всичко опитвайте се да 
намирате верните отговори за най-
късо време. 

Отговорите са дадени на стра
ница 47. 
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к р ъ с т о с л о в и ц а 
ВОДОРАВНО: 1. Желязна част на рало ИЛИ плуг, 

която пори, разравя земята, палешник, ралник. 5. Ми
нерал, бариев сулфат. 9. Авторът на поемата „Септем
ври". 13. Провинция в Белгия. 14. Химически елемент, 
главна съставна част на атмосферата. 15. Последова
телна промяна при развитието на нещо. 16. Изкуствен 
международен език. 17. Псевдоним на бележит деец на 
БКП, загинал в навечерието на 9. IX. 1944 г. 19. Нем
ски математик, поставил на нови основи цели области 
от математиката (1826—1866). 21. Другото название на 
маймуната макак. 23. Град в Япония, о. Хонсю, пре

фектура Осака. 25. Най-малките частици на химиче
ските елементи. 27. Пружини на кола, автомобил и др. 
29. Вторият период от мезозойската ера. 30. Къс меч 
у древните скити и перси. 32. Енергия, мощ. 34. Две 
или повече вещества, разбъркани заедно, като всяко 
си запазва отличителните свойства. 35. Драма от Еври¬ 
пид. 37. Граница, пределна норма. 40. Пласт от недо¬ 
горели вещества в цев на оръжие, фитил на лампа и др. 
43. Житно растение — хранителен продукт. 44. Стар, 
заслужил деец в някаква област. 46. Елемент, който 
служи за основа в конструкцията на транспортните 



машини и возила. 47. Най-светлата звезда от съзве-
здието Лира. 48. Название на река Волга, срещано в 
Древните арабски източници. 49. Наситен въглеводо
род. 52. Единица мярка за количество топлина. 54. 
Безопашата маймуна от рода макаки, която лесно се 
опитомява и е единствената в Европа. 56. Висококвали
фициран медицински кадър. 58. Привичка, обичай. 
59. Стара руска мярка за дължина. 60. Най-древните 
паметници на индийската литература, свещени книги 
на индуизма. 62. Именит чешки живописец и график 
(1852—1913). 64. Домашна тапицирана мебел. 66. Те
леграфна агенция на ГДР. 67. Документ в един един
ствен екземпляр. 70. Собствено име на известна полска 
лекоатлетка. 72. Циркови площадки. 73. Стара вене
цианска златна монета. 75. Висш военен чин. 78. Ан
глийска мярка за течности и зърнени храни. 80. Нем
ски физик — оптик, професор по теоретична физика в 
Йенския университет (1840—1905). 81. Инициалите на 
наш ведущ медицински институт. 82. Реномирана марка 
швейцарски часовници. 83. Австралийска птица, по
добна на щраус. 84. Швейцарски писател, виден пред
ставител на критическия реализъм, писал на немски 
език (1819—1890). 85. Вид палма в Африка и Мадага
скар, от листата на която се извличат влакна, които са 
здраво лико. 86. Популярна френска енциклопедия. 

ОТВЕСНО: 1. Лесноопитомяваща се полумаймуна, 
обитаваща лесовете на Мадагаскар Африка и Южна 
Азия. 2. Департамент в Северна Франция. 3. Марка 
английски леки коли. 4. Наименование на едно от най-
големите селски антифеодални въстания през Средно
вековието, избухнало в Северна Франция. 5. Студен и 
силен местен вятър, характерен за Далматинското, 
крайбрежие. 6. Река в Кения. 7. Марка товарни коли 
производство на ГДР. 8. Езеро в Етиопия. 9. Пресуване 
обработена овча или козя кожа, която се употребява 
за подвързия. 10. Вещество, което се отделя от клетките 
на животни и растения и има свойство да разтваря 
чужд белтък. 11. Бразилски футболист, млада надежда 

на бразилския отбор. 12. Меко и лепкаво вещество, 
от което се напразни пчелните пити. 18. Вид шотланд
ски танц. 20. Именит френски писател, автор на но
велата „Таманго" (1803—1870). 22. Агент, шпионин. 
24. Известен френски историк — византолог (1859— 
1944). 26. Виден съветски физик. 28. Органическо съе
динение — лесно изпаряваща се течност. 31. Името на 
първия човек (библ.). 33. Планинска система в САЩ 
(между щатите Ню Йорк и Кентъки). 34. Раздел от ме
ханиката, в който се изучават условията за равновесие 
на силите. 35. Крайпътен хотел. 36. Виден англий
ски физик, един от основоположниците на съвремен
ната квантова теория (род. 1902 г.). 38. Град в Републи
ка Сомалия. 39. Река в Бразилия, в басейна на р. Ама
зонка. 41. Сграда за подслон на транспортни средства. 
42. Радиоактивен химически елемент. 44. Продължите
лен период от време. 45. Героиня на Димитър Талев. 
50. Основно положение, основна мисъл, която се по
ставя за доказване. 51. Историко — географска област в 
Испания. 53. Виден древноримски поет. 54. Уред за 
извършване на известна работа или за произвеждане 
на енергия. 55. Гравиран камък, обикновено скъпо
ценен, който служи за украса на пръстен. 57. Джобен 
часовник с механизъм, който отмерва часовете с удари. 
59. Африканска държава. 61. Период от време. 63. 
Меден духов инструмент в коническа форма, употребя
ван някога от народите на Северна Европа. 64. Рено
мирана марка фотоапарати. 65. Химически елемент, 
бял, лъскав метал. 68. Малко сервизно помещение 
в жилище. 69. Степен на жизненост, на активност на 
организъм или тъкан. 71. Голяма съветска река в Да
лечния Изток. 72. Вокално произведение за един глас. 
74. Град в Япония, пристанище на о. Хонсю (Вътрешно 
Японско море). 76. Собственото име на съветска актри
са, народна артистка на СССР, гостувала у нас. 77. 
Жилещи насекоми. 79. Град в Япония. 

СТРАХИЛ НИКОЛОВ 

О Т Г О В О Р И Н А Т Е С Т А 

1. В първата колонка само Да
маск не е на река; останалите че
тири столици са разположени на 
големи реки. От петте държави във 
втората колонка само Люксембург 
е държава — град. Единствено Волга 
се влива в затворено море — Кас
пийско; останалите четири големи 
реки се вливат в океани. 

2. С две кибритени клечки могат 
да бъдат написани само пет букви! 
г, л, т, у, х, 

3. Излишната дума в първата ко
лонка е сода бикарбонат 

лите четири съединения са органич
ни. Втора колонка — четири елемен
та са кръстени на хора; само еле
мента германий прави изключение. 
Излишната дума в третата колонка 
е метан; останалите четири химични 
съединения са алкалоиди. 

4. Последното число на първия ред 
е 100; редът е образуван от квадра
тите на първите пет чифтни числа. 
За втори ред — 67; редът се образува, 
като към всяко предидущо число 
прибавим числото 13. Петото число 
на последния ред що бъде 162; ре

дът е образуван, като всяко преди
дущо число е умножено по 3. 

5. Думи с по три „н", „р", „т" има 
много, но не е лесно да се досетим 
веднага за тях, нали! Например: 
национален, неканен, наносен; ре
пертоар, карбуратор, пирографи¬ 
ране; тракторист, трактат. Разбира 
се, и много други. 

6. Древни мислители: Демокрит, 
Херодот, Сократ, Аристотел. Учени: 
Ломоносов, Берцелиус, Тимирязев. 
Линей. Изобретатели: ЕДИСЪН. Фул-
тън, Лодигин, Морз, 
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ДРЕВНИЯТ РЪКОПИС 
— Е, говорете! — каза инспектор Стрезов. — Имаме 

време, ще ви слушам! 
Той се облегна на стола си и загледа с интерес же

ната която седеше пред бюрото му. Тя беше към 
четиридесетте, със строго, спокойно лице и само за
червените й очи издаваха тревогите, които беше пре
живяла. 

— Много ви моля, помогнете ми! Ако можете да раз
берете една майка . . . 

— Надявам се — каза Стрезов. — Вие сте майката 
на Борис Михайлов, който беше задържан вчера вечер
та, нали? Защото е откраднал една старопечатна книга 
от колата на инженер Начев! Говорете, моля! Ще се 
опитам да ви разбера. 

— Подлъгали са го, другарю инспектор! Аз съм 
сигурна, че са го подлъгали! Моето момче има врагове... 
— жената изхлипа, но се овладя веднага . . . — и 
цялата тази работа, аз съм убедена, е скроена нарочно, 
за да го вкарат в затвора, да прекъснат учението му . . . 

— Добре, да започнем със самия случай! — каза 
Стрезов. — Историята е такава — трима младежи, 
между които е и вашият син, научават, че у библио¬ 
фила инженер Начев, чието хоби е да събира стари 
издания, има една много ценна книга. Рядко издание 
на приключенията на Марко Поло. Решават, че ако 
притежават тази книга, биха могли да я продадат скъпо 
на някой чужденец, който минава през нашата страна. 
Дотук мисля, че е така, нали? 

— Навярно, но . . . 
— Момент! Разпределят си задачите и хитро докар¬ 

ват работата дотам, че Начев да изнесе тази книга 
от сбирката си. Залъгват го, той я оставя в колата си 
за минутка и когато се връща — книгата вече не е 
там. Разбира се, Начев веднага се усъмнява в младе
жите и ни насочва към тях. Книгата се намери в единия 
от тях и той призна, че книгата е била изнесена от ко
лата от . . . вашия син. 

Стрезов натисна един звънец на бюрото си. Вратата 
се отвори, на прага настана Варадин. 

— Донеси онази книга, Варадине! — каза Стрезов. — 
Там, от лейтенант Николов . . . той знае. 

Когато след минута Варадин се върна с книгата, 
Стрезов я разтвори и я показа на жената пред себе си. 

— Ето, за тази книга става дума! 
Това беше дебел том, в тежка кожена подвързии, с 

обковани краища. Стрезов прекара ръка по пожълтя
лата първа страница и продължи: 

— Опитът за кражба си е опит, другарко Михайлова, 
и вашият син е виновен! Но ние ще ви помогнем, 
защото наистина този млад човек е бил подлъган, и то 
с определена цел. Работата е много по-дълбока. 

— Какво . . . какво имате пред вид? 
— Книгата е фалшива, една съвсем неизкусна ими

тация. Библиофилът Начев не може да не знае, че 
държи в сбирката си имитация. А и вашият син, само 
ако беше малко по-наблюдателен, веднага щеше да 
разбере, че има пред себе си имитация на старопечатно 
издание! 

И Стрезов отново поглади с ръка пожълтялата стра
ница. 

Какво му даваше основание да твърди това? 

ЛОГИКАТА РЕШИ: 

ЗАГАДЪЧЕН СЛУЧАЙ 

Във всички страни цифрата седем се пише с хоризон
тална чертичка с изключение на англосаксонските 
страни. Следователно най-вероятно е кутията цигари 
да е на англичанина Ферфакс. 
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