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Увод

„Една страница история струва колкото един
том логика.”  Оливър Уендъл Холмс - младши
„Историята е полезна не защото четем в нея
миналото, а защото четем в нея бъдещето.”
Жан-Батист Сей
„Историята е философия в примери.”  Тукидид
„Трудно е, оказва се, да пишеш историята.”
Салусти
„Световната история е присъдата над света.”
Фридрих Шилер

Само колко много мисли и сентенции са изказани и написани за тази
наша „свещена крава” Историята. И всичко това единствено и само за да
ни се покаже, че който не я познава, или с други думи не е прочел поне
една книжка, написана от хора, които я изучават, тълкуват и проповядват, в този и само в този й вид, значи нищо не знае за нея. Зародила се
още в мрачните дълбини на човешкото самоосъзнаване приказката за
„Имало едно време един цар...” малко по малко се трансформирала в
„По време царуването на...” минала, в един прекрасен момент, през
варианта „През лето Господне ...”, за да се стигне до „През ..... година
на ...... в битката при ...“ и се продължи с повествование, което бързо
завладява нашето съзнание и ни повежда по незнайните, но прекрасни
пътища на жития и дела, довели до велики събития и предначертали
героични бъднини.
Но всъщност какво е това История. В синонимните речници на българския език като тълкувания на думата история са дадени значенията:
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минало, еволюция, развой, летопис, хроника, повест, разказ, анекдот,
случка, приключение, предание, легенда, та дори и слух. С други думи
нещо, което би могло да бъде както действително, реално, случило се
някъде и някога, така и въображаемо и иреално, плод на човешките
фантазии и въжделения, несъществувало и нереализирано. И някак си
съвсем спонтанно възниква мисълта за Карл Май.
Написал повече от 80 тома с романи за североамериканските индианци и екзотиката на Ориента този велик автор описва една невероятна
картина на живота по тези места. Но забележете – публикувайки първия
си роман още през 1875 г., чак до 1899 г. Карл Май никога не е посещавал Ориента, а в многоописваната от него Америка кракът му стъпва за
пръв път едвам през 1908 г. След смъртта му къщата в градчето Радебойл, близо до Дрезден, е превърната в музей, където, покрай многото
други неща, са изложени „сребърната карабина“ на Винету и карабината
„Хенри” и „Мечкоубиеца“ на Олд Шетърхенд (фиг. 1). Единственото лошо
в случая е, че в романите на Карл Май за Дивия Запад и живота на индианците няма абсолютно никаква автентичност и прилика с реалния свят.
С други думи дори и изложените в къщата-музей оръжия никога не са
съществували – всъщност това са реплики, но не на реално съществували оръжия, а на авторовите фантазии.
Но това съвсем не пречи много хора
да възприемат така представените
предмети за действителен факт – щом
ги има значи са съществували.
И не само с предметите е така. Колко много неща се приемат за действителни само защото са били написани
някога – щом е написано, значи се е
случило, значи така е било! И колкото
по-древен е източникът – толкова за
по-достоверно се приема написаното.
Но какво става, когато същите тези
древни източници започнат да си противоречат!? На кого да се доверим,
кой да бъде предпочетеният, а кой
Фиг. 1
пренебрегнатият? И като така, избрал
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за реално едно повествование, историографът се вижда принуден да
продължи в същия дух да подбира едни, а да отхвърля други писания.
А когато такива, утвърждаващи дадената теза, няма, дори ако трябва, и
да ги напише.
Лесно е обаче, да се каже „да ги напише”. Сега разполагаме с безброй
видове хартии, моливи, химикалки, флумастери, маркери, пишещи машини, компютри и какво ли още не. А тогава? Какво всъщност е имало
тогава?! На какво се е писало, как и с какво? Четем за огромни библиотеки с десетки и дори стотици хиляди свитъци, събрали мъдростта на
древните векове! Вярно, че по някое време от дълбините на безкрайната степна пустош изниква и връхлита незнайният див варварин, опустошаващ и изгарящ всичко по пътя си и най-вече (изглежда е имал някакъв специален афинитет към това) изпречващите се на пътя му и явно
застрашаващи с нещо неговото съществувание библиотеки с цялото
тяхно хилядотомно съдържание! А там, където появата на дивия варварин е била невъзможна, или по-скоро логически неоправдана, винаги е възниквал пожар, предизвикан по невнимание или пък от завист.
Но дали всичко това е било наистина така? Нека затова да разгледаме,
като начало, какви са били възможностите за писане в онези далечни,
древни времена. На какво и с какво се е писало и най-вече колко хиляди
тома биха могли да бъдат изписани.
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ЗА ПАПИРУСА,
ПЕРГАМЕНТА,
ХАРТИЯТА И МАСТИЛАТА
„Главното навсякъде е да се започне,
началото е най-важната част от работата.”
Авсоний

Официалната историография ни учи, че като най-древен материал,
на който се е писало някога, се явява папирусът. Правен от стъблата на
едноименното растение (фиг. 1) в употреба за писане папирусът се бил
появил в Египет още през додинастическия период, или, с други думи
казано, някъде около 5000 г. пр. Хр. и малко по-късно. Стъблото на растението се изчиствало от кората, влажната, лепкава сърцевина се нарязвала на ивици, които се подреждали върху гладка повърхност така, че
краищата им се застъпвали,
а върху тях се поставял още
един слой ленти под ъгъл
от 90о. Цялото това нещо се
бъхтело с чук, за да се слепят
ивиците една с друга, след
което отгоре им се поставяла тежест. След пресоването така полученият лист се
изглаждал с помощта на някакъв гладък предмет като
камък, раковина или парче
дърво. И ето, че материалът
Фиг. 1
за писане бил готов. Да, ама
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не! Дълги години, та дори векове, тайната, или по-скоро технологията за
производството на папируси, била
изгубена. Докато в един прекрасен
момент на Хасан Рагаб (фиг. 2), египетски дипломат, военен инженер
и изобретател, не му хрумнало да се
опита да разгадае и възстанови технологията на това производство. Техническите познания и съвременните
технологии му позволили най-сетне,
през 1965 г., да възстанови процеса
за производството на папируси. Но
Фиг. 2
колко по-сложен се оказал той!
Нарязаната на ленти с дължина около 40 см сърцевина (такива са
и посочените от Плиний Стари в неговата „Естествена История” размери) се оказало, че трябва да бъде кисната във вода в продължение на
две-три денонощия. След това лентите се изваждали, поставя ли се на
равна гладка повърхност и се валцували. След валцуването те отново се
накисвали във вода, този път само за денонощие и отново се валцували.
Следвало трето, последно, киснене, отново за едно денонощие, и чак
тогава се започвало производството на папирусния лист.
Върху равна повърхност – маса – се поставя парче кожа, на нея се
слага парче плат, а отгоре се поставят ивиците папирус на два слоя,
пресичащи се под ъгъл от 90о (фиг. 3). Отгоре отново се поставят парче
плат и кожа, след което цялото това нещо се слага в преса за две денонощия, като парчетата плат се сменят
на всеки шест часа. След изтичането
на двете денонощия кожата се сменя с картон и отново се пресова за
две денонощия. Чак тогава листът за
писане, наречен папирус, е готов за
употреба. Така, при използването на
съвременни материали и технологии,
се получава, че за изработването на
един лист папирус с размери 40х40
Фиг. 3
см са необходими около 8-9 деноно9
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щия и няколко десетки часа ръчен труд. А за да се получел един свитък,
(а както се твърди такива в огромно количество се съхранявали в Александрийската библиотека) краищата на отделните листове се прилепвали един към друг. Интересно тогава, с колко плоски и съвършено гладки
камъка са разполагали по онова време египтяните, използвайки ги като
преса, за да могат да организират такова масово производство на папируси, че да захранят Александрийската библиотека с 400 000 до 700 000
свитъка, както официално се представя, плюс откритите в Оксиринх,
древноегипетски град, намиращ се на около 160 км южно от Кайро и
на около 300 км южно от Александрия, древногръцки, древноегипетски, древносирийски и други подобни папируси? А както се били изразили Бърнард Пайн Гринфил и Артър Съридж Хънт (фиг. 4), приятели и
състуденти от Оксфорд и откриватели на тези изпозабравени древни
произведения през 1896 г., те буквално се „търкаляли“ под краката, като
за това тяхно вековно съхранение, може би, са спомогнали както сухия
климат, така и липсата на новозастроено селище върху древните руини
(друг е въпросът, че от построения по-късно, съвсем наблизо до древното поселение, нов град, на това място непрекъснато били изхвърляни
старите и непотребни вече градски и всякакви там архиви, както и всевъзможни други умотворения, също писани на папирус). Да не говорим
за откритите край Мъртво море, за унищожените в океана от подпалени и опожарени библиотеки, частни колекции и сбирки, както и за незнайното количество изгнили и разпаднали се папирусни свитъци по
влажните и мрачни помещения на ранносредновековните европейски
замъци и манастири!
Но не само камъни – колко хора би трябвало да са
били ангажирани с производството на папируси, за
да може да се натрупа такова огромно количество свитъци?! Да, вярно, че всички
те не са били изработени в
един и същ период от време, но нека не забравяме,
че само сухият пустинен
Фиг. 4
климат е в състояние да
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опази папирусните свитъци от изгниване и унищожаване в по-кратки
срокове. Защото в Европа и по Средиземноморското крайбрежие влажният въздух си е оказвал влияние винаги. Затова свитъците, откривани
по разни места в Европа, са нещо изключително рядко – още през XVIII
– XIX в. сл. Хр. се е считало, че запазил се папирус на повече от 200 години е едно изключително явление. С други думи, ако приемем, че една
не малка част папируси са били изгнили и загубени безвъзвратно, без
да са били включвани към бройката в изгорелите библиотеки и сбирки,
то тогава и без това неимоверно огромното общо произведено количество би нарастнало още повече! А както ни учи официалната история,
папирусът, като единствен материал за писане, е бил разпространен и
в древна Гърция, и в Рим, и в цяла Европа от дълбока древност та чак
до VIII в. сл. Хр., когато малко по малко бил изместен от пергамента. На
него са се писали не само научни трактати, държавни решения, съдебни
документи, теософски разсъждения и религиозни тълкувания, но и литературни творби, стихове, поеми, пиеси, философски умозаключения
и какви ли не още художествени произведения. Интересното в случая,
обаче, е това, колко ли е струвал един лист или един свитък папирус и
как е ставало закупуването му? Защото всеки един труд се заплаща и
всеки един продукт си има своята цена – най-проста икономика. И ако
държавният глава или някой виден юрист са имали финансовите възможности да си го позволят, то дали някой начинаещ, а и не само начинаещ, поет, прозаик или философ би могъл да си позволи този лукс
да заплати една определено не малка цена (по онова време процесът
на изработването безусловно е бил значително по-бавен и трудоемък
и, респективно, с по-висока себестойност) за да изпише върху един
пергаментен лист (свитъкът определено е бил по-скъп) моментните си
хрумвания, които много е вероятно дори и да не са се харесвали на никого. А сред откритите до днес папирусни свитъци всъщност огромното
мнозинство са точно такива произведения: поемите на Пиндар, Ивик,
Сафо, Омир, Минерм, Стезихор, Христодор, Филоксен; комедиите на
Менандър, Аристофан, Кратет; трагедиите на Еврипид, Софокъл, Есхил;
историите на Тукидид, Тит Ливий, Плиний, Плутарх, Полибий, Страбон;
философските трактати на Зенобий, Посидоний, Антифонт, Посикрат,
Талес, Химерий, Диоген, Питагор; различни апокрифни писания и още и
още. Изобщо един пълен икономически абсурд – забележете: през 1455
г. Йоханес Генсфлайш цур Ладен цум Гутенберг отпечатва в силно рели11
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гиозната Европа около 180 бройки от своята „42-редова Библия”, станала по-късно известна като „Гутенберговата Библия”, но въпреки това не
успява да пласира продукцията си и да върне взетия за целта заем, за
което кредиторът му Йоханес Фуст го осъжда и като компенсация съдът
му присъжда новоконструираната и изработена само в един единствен
екземпляр печатна преса плюс половината от тиража на отпечатаната
Библията. Но това е друг въпрос.
Според същата тази официална историография следващият по древност материал, върху който се е писало, се явява пергаментът, или, както е
прието да се нарича в професионалните среди на историците, пергамен.
Наименованието му идва от името на древния град Пергам в Мала Азия.
Според Херодот и Ктесий пергамен, във вида му на обработена в някаква
степен животинска кожа за писане, се е ползвал още през V в. пр. Хр. Но
чак по време управлението на цар Евмен І – 263-241 г. пр. Хр. – или Евмен
ІІ – 197-158 г. пр. Хр. – обработката му била усъвършенствана и качеството
съответно повишено. Това било подтикнато както от повишаването цените на готовите папирусни свитъци и на самото растение, така и от, както
ни го представя Плиний Стари, желанието на Птолемеите да запазят лидерството на Александрийската библиотека, като най-голямо книжовно
хранилище, за която цел износът и продажбите на папирус в чужбина
били забранени. Проблемът бил, че в Пергам набирала сили местната
библиотека, която към ІІ в. пр. Хр. вече притежавала повече от 200 000
тома! И понеже Пергам не бил нападан от варвари, а от цивилизованите
римляни, то съдбата на библиотеката му, в аналите на историята, била решена по следния начин: като сватбен подарък за Клеопатра (колко мило
– като че ли бъдещата младоженка си е нямала друга работа, освен по цял
ден да чете всякакви книжки!) Марк Антоний разпоредил библиотеката
на Пергам да бъде откарана в Египет и томовете й да се влеят във фондовете на Александрийската библиотека, което пък спомогнало всички
тези ръкописи да изгорят заедно накуп повреме на пожара, предизвикан
от действията на император Аврелиан през 273 г. сл. Хр. при потушаване
бунта на царица Зенобия. Колко удобно! Но както и да е. Важното е, че
през ІІ в. пр. Хр. бил създаден следващият по вид материал за писане.
Интересна е технологията за изработването на пергамент – не от всяка кожа се получава, а и не от всяка възрастова категория животно става. Например, ако се одере един вол кожата му би могла да се нареже и
обработи на парчета достатъчни поне за една книга. Обаче за изработ12
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ването на пергамент се използвала кожата не на старите едри добичета,
а на новородените животинчета на възраст не повече от 1.5-2 месеца. И
при това от конска и магарешка кожа пергамент не се правел. В случаите, когато ставало въпрос за изписването на особено важни кралски
укази, религиозни канони и други ценни и отговорни документи дори
се стигало до използване кожата на още неродени животни – от нея се
изработвал най-качествения и фин продукт, наречен велен.
Самият процес, пък, бил следният: одраната кожа се накисвала във
вода за едно денонощие, което спомагало за премахването на полепналата по нея мръсотия и изчистването й от кръвта. След това измитата
кожа се накисвала в дървени или каменни вани, пълни с някаква форма
на алкохол, за изчистване от космите и мазнините, в продължение на
около осем до десет денонощия. Обикновено алкохолът представлявал
течността от изгнили и ферментирали плодове и растения, нещо като
бира или вино, а продължителността на престоя в него зависела както
от концентрацията на разтвора, така и от температурата му. Затова през
зимата времетраенето на процеса се удължавало значително, понякога
дори и двойно. Два или три пъти на ден кожите във ваните се разбърквали хубаво, което гарантирало цялостното и равномерно проникване
на разтвора в тях. В последствие алкохолната баня била заменена от
накисване във варов разтвор, което значително подобрило и ускорило отделянето на мастните тъкани и косми от кожите. Подобряването и
усъвършенстването на технологията довело през късното средновековие до възможността обработваната кожа да бъдела разделяна на слоеве, като от външния, този от към козината, слой се правело шевро за
кожарската и обувна промишленост, а от вътрешния слой се изработвал
пергамента за писане.
След изкисването в алкохолния или варов разтвор кожата отново се
потапяла във вода за окончателното й измиване, след което се разпъвала на правоъгълни рамки за изглаждане и сушене. Но ако случайно
е била престояла твърде дълго във ваните или пък разтворът е бил поконцентриран от необходимото, то тогава кожата ставала прекалено
отслабена, не можела да издържи на обтягането и се късала. По време
на сушенето последните остатъци от косми и мазнини се отстранявали чрез изстъргване с полукръгъл нож (фиг. 5), като в същото време на
бъдещия пергамент се придавала и необходимата дебелина. Следвало
изглаждане и шлифоване с помощта на парче пемза, след което в кожа13
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та се втривал тебеширен прах, който попивал последните остатъци от мазнините,
останали от предишните операции, правел пергамента по-бял, а също така и предотвратявал разливането на мастилата, с
които се е писало. Чак тогава, след всичките тези операции, пергаментният лист
за писане бил готов! Да, наистина твърде
голям лукс за да бъдела една фриволна
мисъл увековечавана за вечни времена!
Тогава никак не е чудно, че много бързо
средновековните, а и по-раншните, писачи са стигнали до решението да изтриват
старите, вече никому ненужни текстове
и на тяхно място да бъдело нанасяно ноФиг. 5
вото, необходимо за момента писание. А
това, че след векове на някого би му хрумнало, че по-древният текст може би е бил
много по-ценен надали е притеснявало
чак толкова създателите на палимпсеста.
През 105 г. пр. Хр. китайският чиновник Цай Лун (фиг. 6) отправил доклад до
императора на Поднебесната относно
усъвършенствания от него процес за изработване на хартия. То, не че преди него
в Китай, както ни го представя официалната история, хартия не се е правила, но
материалите, които дотогава се използвали, като некачествените обрезки от
копринени пашкули, конопени влакна,
Фиг. 6
изгнили парчета копринен плат и др., водели до получаването на хартия, която била много ронлива, лесно се
късала, а тушът, с който се писало по нея, се разтичал и размазвал надписите. Новият продукт бил значително по-качествен и траен.
И така Цай Лун смесил влакна от черница, дървесна пепел, дрипи и
коноп и всичко това накиснал във вода. Получената смес се варяла на
бавен огън до получаването на сравнително хомогенна каша. След това
14

... или поглед върху Историята като на Приказка

кашата се изливала в дървена рамка със сито от бамбукови влакна и се
пресовала. Така полученият лист се сушал на слънце, след което се доизглаждал с помощта на гладки камъни (фиг. 7). След нововъведенията на
Цай Лун процесът продължил бързо да се доусъвършенства – за повишаването здравината на хартията започнали да добавят нишесте, лепила, естествени оцветители и какво ли още не. В началото на VІІ в. сл. Хр.
способът за изработване на хартия станал известен в Корея и Япония, а
към средата на следващия век попаднал и при арабите. Някъде около ХІХІІ в. хартията най-сетне се била появила и в Европа, измествайки бързо
животинския пергамент. Обаче европейската хартия се отличава твърде много от китайската – различните климатични условия и географски
райони обуславят и разпространението на различни растителни видове. Така в Европа като основен материал за производството на хартия
станал ленът и по-точно стари полуизгнили парцали и дрипи от дрехи,
изтъкани от него.
Интересна е технологията на получаване на ленената нишка – официалната история ни убеждава, че ленената тъкан е била позната на човечеството още от най-древни времена. Твърди се, че той е бил част от
земеделската култура по днешните земи на Швейцария още през Каменната и Бронзовата епохи. С ленени дрехи са се обличали и египетските
фараони. В ленено платно са повивали и умрелите в Египет. Тази тъкан
била също така широко разпространена и по Каспийското и Черноморското крайбрежия, Близкия
Изток и къде ли не. А изработването й, в същност, не е
чак толкова просто.
Linum, както е наименованието му на латински, е
растение от семейство Ленени – Linaceae. От този род са
познати повече от 100 (или
по-точно 108) вида едногодишни или многогодишни
растения, като най-важен и
единствено полезен за текстилната промишленост се
Фиг. 7
явява обикновеният или кул15
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турен лен (фиг. 8) – едногодишно растение с височина
на стъблото 60-150 см и сравнително права цилиндрична
форма. Лошото в случая е, че
този вид лен не расте свободно в природата в количества,
необходими за промишлено
производство. За целта се налага той специално да бъде
сят, а посевите да се плевят
Фиг. 8
и почистват от вредители.
След обирането му, което се извършва заедно с корените, стеблата се
събират на малки купчинки за частично изсушаване, при което плодниците със семената се премахват и така очистените стъбла се полагат на
предварително засята с трева площ за да се овлажняват от образуващата се роса. Така се активират микроорганизмите, живеещи в стъблата на
лена, които разрушават слепващите вещества вътре в растението. Това
позволява отлепянето на влакната от твърдата сърцевина. Този процес
може да продължи няколко седмици, в зависимост от времето, като през
целия период стъблата се обръщат постоянно за по-равномерното му
протичане. Така обработените стебла се сушат, а след това се очукват, за
да се отделят влакната едно от друго. Очуканите и разчесани влакна се
осукват на тънка нишка, от която вече може да се тъче платно.
Но за да се стигне до обирането на реколтата от лен, трябва да се
мине през един не чак дотам лек процес на отглеждане. Съвременните учебници по растениевъдство описват лена като растение с много
слабо развита коренова система. Затова той изисква богати на лесно усвоими хранителни вещества и добре аерирани, постигано с три или четирикратно годишно преораване, почви. Бидейки силно влаголюбив, на
него му е нужна добра както почвена, така и въздушна влажност. Той не
може да бъде засяван последователно на едно и също място, тъй като се
засилва размножаването на причинителите на гъбни болести, основно
на фузариум – род анаморфни плесенни гъби, които увреждат влакната. Добри предшественици за отглеждането на лен са торените окопни
(картофи, моркови, ряпа и др.), зърнените бобови и житните култури.
Подходящи за отглеждането му са и рано разораните тревни полета и
16
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целини. На същото място той може да бъде засяван едва след шест години. Ленът е много взискателен и към качеството на подготовката на
почвата. Веднага след прибиране на какъвто и да било зърнен посев се
извършва оран на 20-25 см. Изораната площ се поддържа чиста от плевели през есента, в зависимост от заплевеляването, чрез култивиране
или преораване на 10-12 см дълбочина (при силно заплевеляване). При
тревни полета се извършва лющене на 6-7 см, за да се подрежат и просъхнат кореновите шийки на тревите и люцерната и след това оран на
дълбочина 20-25 см. Пролетната предсеитбена подготовка е много важна – обикновено се извършва ранно пролетно брануване, а при нужда
предсеитбено култивиране на дълбочина 35 см. Преди сеитбата на лен
почвата трябва да се заравни с влачка. В планинските райони на наклонени терени площта се изорава напролет на дълбочина 18-20 см, след
което се извършва плитка повърхностна обработка.
Ха сега си го представете всичкото това в древността!
Но изработването на хартията едва сега започва – в същност всичко
това се явява просто една прелюдия към самото й производство. Защото
ранната европейска хартия се е правила от стари полуизгнили разкъсани
ленени парцали и дрипи, както и от остатъчни материали при производството на ленената тъкан. А за да се натрупа необходимото количество
такива, е нужно наличието на доста голям брой дрехи и то в ограничен
район (надали някой по онова време би тръгнал да обикаля страни и народи, за да събира стари парцали), както и на една добре развита лека
промишленост, продукт на едно силно развито земеделско стопанство.
Самият процес на производство на средновековната европейска ленена хартия представлявал горе-долу следното:
Първоначално самите парцали били оставяни да изгниват в ями, изкопани в земята. В последствие технологията се развила и парцалите,
след известно първоначално сортиране, бивали промивани в съдове с
отвори за оттичане на водата, след което се оставяли да гният четирипет дни. Разпадащите се мокри парчетии се нарязвали на дребно и в течение на няколко часа се промивали в течаща вода. Следвал нов период на разлагане от около една седмица, ново промиване, ново гниене,
пак промиване и така няколко пъти, докато парцалите не се разпаднели
до състояние на водниста маса, която изливали в огромен казан, пълен
с вода, в който, с помощта на тупалки, всичко това се разкашквало окончателно. Когато произвежданата хартия била предназначена за писане,
17
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към тази каша се добавяло и лепило, тъй като на обработената с лепило
хартия мастилото не се разтича. Загребвайки от казана необходимото за
един лист количество каша, майсторът на хартия го изсипвал в дървена
рамка с формата на правоъгълник и ситна мрежа от долната й страна и
я разтръсквал над казана, за да се оттече водата. След това, когато листът придобиел нужната форма, рамката се обръщала върху парче филц
или кърпа и той падал върху нея. Отгоре му се поставяло ново парче
филц или кърпа, следвал нов лист хартия и така докато не се натрупат
двадесеттридесет листа. Целият този куп се поставял в преса и се притискал силно (фиг. 9). До изобретяването на вертикалната винтова преса
от италианския художник и архитект Донато Браманте през 1508 г. майсторът на хартия и чираците му притискали поставяната върху купа листа плоча с телата си или с някой голям камък. Накрая пресованите листа
се окачвали на връвчици за окончателното им изсушаване, а готовите
листа се сортирали и продавали на пачки. Тази хартия много напомняла
на китайската и била грапава и ронлива. На цвят била сива или жълта.
За да се получела бяла хартия готовите листа се миели, изсушавали, пак
миели, изсушавали и така, докато листът избелеел.
Първите хартиени листове, поради по-слабия натиск, се отличавали с
по-голяма дебелина и мекота. Те имали и малко по-различен формат от
съвременните листа – били по-широки и къси. Тази хартия обикновено я
наричат бомбицина. Поради по-високата си влажност от по-малката степен на пресоване тя се явява идеална среда за подхранване на микрогъбични плесени. Дори и при
нормални условия на съхранение още на втората седмица
върху такава хартия може вече
да се забележат следите от
появилата се плесен. Пресата
на Браманте дала възможност
да се увеличи многократно
силата на натиск, като по този
начин получаваните листа хартия вече били много по-тънки,
по-плътни и с по-малко съдържание на влага. Това значителФиг. 9
но повишило тяхната дългот18
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райност, но въпреки всичко средновековната европейска ленена хартия
била толкова великолепна хранителна среда за плесени и гъби, че дори
през XVI в. Кембриджският университет все още приемал като залог за
заем само полици, изписани на пергамент. Неотдавна, през 2007 г., световните медии съобщиха една тревожна новина – „Кодекс атлантикус”,
или най-голямата сбирка от чертежи и рисунки на Леонардо да Винчи, е
нападната и разядена от плесен. И това е при съвременните условия на
съхранение само около 500 г. след изработването на тази хартия. Химическото материалознание определя хартията като неравновесен термодинамичен материал с продължителност на живота от порядъка на 800
– 1000 г. С други думи надали до днешно време биха могли да се запазят
здрави хартиени листове, изработени преди Х – ХІ в. сл. Хр. Че дори, като
се има пред вид ранните условия на производство и съхранение, и изработени значително покъсно. В приетите през 1992 г. стандартни норми
на Германия за производството на хартия DIN 6738 като дълготрайност
е отбелязано: хартия LDK 640 – „..минимум 50 г...“, LDK 670 – „...минимум
100 г...“, LDK 1280 – „...няколко стотин години...“ и за най-качествената, найздрава и дългоустойчива съвременна хартия LDK 2485 – „...повече...“ (но
не и вечно).
Но не само на какво, любопитно е и с какво се е писало в онези времена. И по-точно какво ли е било мастилото и как се е получавало!
В съвременния език съществуват две основни наименования на използваните видове течности за писане – туш и мастило. Сега те се различават доста една от друга, но интересното е, че в древността рецептите
за получаването им са били абсолютно идентични. Единствената разлика била в гъстотата и то не винаги. А и изискванията към двете групи са
съвсем еднакви:
1. Възможност за добро намокряне и адхезия както със самия пишещ
инструмент, така и с материята, върху която се пише. При липсата на
тези две способности мастилото и тушът не се задържат нито на върха
на пишещото устройство, нито върху материята за писане – при опит да
се пише върху пластмаса, например, мастилото се събира на отделни
капки, които много лесно се оттичат, а при изсъхване се разпрашават.
2. Наситеност и устойчивост на цвета в продължение на дълъг
период от време при нормални условия на съхранение – някои видове
мастила произведени в края на ХІХ и началото на ХХ в. на основата на
различни химически оцветители много бързо избледнявали както на
дневна, така и на силна изкуствена светлина.
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3. Умерено разтичане и попиване по отношение на материала, върху който ще се пише – с мастило за писалка на филтърна и попивателна хартия практически е невъзможно да се пише, но с гелово мастило,
използвано в пълнителите на химикалките с движещо се топче, това е
възможно.
4. Умерена скорост на засъхване на мастилото както по пищешия
ръб на инструмента за писане, така и в отворени мастилници.
5. Относително ниска себестойност, достъпност и безопасност
на компонентите.
И така, след като се научили да пишат, древните се захванали с проблема за изнамиране на вещество за писане. Официалната история ни
учи, че още в древен Египет, преди да се появи папирусът, за оцветяването на издълбаните в камък йероглифи са се използвали туш и мастило. Те били познати също така от незапомнени времена и в Индия, и в
Китай, където още през ХІІІ-ХІІ в. пр. Хр., според легендата, тушът бил изобретен от китайския философ Тиен Льо, макар в някои други източници да се твърди, че той е бил познат в Китай още през ІІІ-то хилядолетие
пр. Хр. Любопитно е върху какво ли тогава са писали?
Черният туш, както ни учи историята, бил познат също така и в древен Рим, но там била позната и рецептата за изготвянето и на едно друго
вещество за писане – пурпур. Във връзка с огромната трудност по изготвянето му то получило статута на „придворно мастило”, с което били
писани само най-важните държавни документи. Векове наред тайната
по изготвянето на това мастило била забулена от мрака на „средновековното невежество”. Едвам през ХІХ в. немският химик-органик Паул
Фридлендер, след поредица от дългогодишни изследвания и опити,
успял да разгадае рецептата и да получи известно количество от това
мастило. И забележете – за получаването на 1,5 гр пурпур на Фридлендер му се наложило да обработи 12 000 бр. молюски от рода Hexaplex
Trunculus, Purpura Haemostoma, Murex Brandaris и др. Но за сметка на това
рецептата за изготвянето на обикновения черен туш била съвсем проста. Както в Рим, така и в Египет, Китай, Индия и навсякъде другаде, където се правели туш или мастило, тя била горе-долу следната:
Римска рецепта за туш:
1) 5 супени лъжици сажди (или ситно смляни дървесни въглени)
2) 2 чаени лъжички гума арабика
3) 4 супени лъжици оцет
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Саждите се поставят в смесителен съд, добавя се гума арабика и се
разбърква внимателно. Изсипва се оцетът, като бъркането продължава
до получаването на хомогенна смес. Единственото неясно нещо тук е
до колко древните римляни са различавали супена от чаена лъжичка и
дали изобщо са имали такива!
Използвайки саждите от изгарянето на различни видове дървесина
на мастилото и туша се придавал и различен оттенък. В някои райони
като слепващо вещество добавяли гума арабика, другаде животински
желатин, на трети места горели кости, смола и т.н., но в общи линии рецептите били много сходни: изгаряло се нещо, за да се получели черни
мазни сажди, смесвали се те с някакво слепващо вещество от рода на
гума арабика или животински желатин, получената смес се разреждала с някакъв алкохол за по-бързо съхнене и ето ти готовото мастило
или туш. При тази сравнително проста, лесна за изпълнение и ефикасна
схема любопитна е появата през ХІІ в. в средновековна Европа на една
много усложнена и излишно трудоемка рецепта за производството на
мастило. Според нея отрязаните през пролетта клони от глог се оставят
да изсъхнат. След това кората се очуква от стъблото и накисва във вода
в продължение на осем дни. Операцията продължава с варене на кората, докато сместа в казана се сгъсти и почернее. По време на варенето
се добавя вино (или винен оцет), след което готовата смес се изсипва в
специални мехове и се оставя да съхне на слънце. След изсушаването
прахът се смесва с вино (оцет) и желязна сол и се загрява на огън за да
се получи окончателното мастило. Интересно какво ли все пак е наложило възникването на тази рецепта?
Нека накрая се опитаме с няколко думи да обобщим казаното дотук.
Според официалната история в древен Египет явно се е вихрило такова
огромно производство на папирусни листа, свитъци и лодки (да не забравяме, че древните египтяни на папирусни лодки, каквато е и „Ра” на
Тур Хейердал, са обикаляли цяла Африка и околностите й), че в един момент популацията на растението папирус, виреещо обилно и залесило
гъсто долното и донякъде средното течение на Нил, се стопила и сега то
се среща доста нарядко. И сигурно е било така, защото малотрайността
на папирусните листа и свитъци – според редица научни изследвания
от областта на химическото материалознание продължителността им
на „живот” не надхвърля много период от 200 г. – най-вероятно е налагала производството на все нови и нови количества до пълното изчерпване на растителните запаси.
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Пергамент, или пергамен, пак според тази официална история – изготвянето му в средновековна Европа било изцяло основна грижа на
монасите. Но ние видяхме колко трудно и най-вече колко икономически неизгодно е неговото производство за едно раннофеодално слабо
развито стопанство. Още повече, че денонощието на самите монаси е
било ангажирано с много други, различни от кожарското производство
неща (това би могло да се наблюдава и днес все още в някои ортодоксални манастири). А и видяхме колко много вода е необходима за тази
цел, което пък довело до обособяването на ранните кожарски работилници по речните брегове в и извън населените места. За това появата
на т.н. палимпсести е може би един съвсем естествен процес, предизвикан не от религиозни христианско-морални, а от чисто икономически
нужди – разполагайки със средства за закупуването само на няколко
пергаментни листа или свитъка съвсем естествено е да изтриваш непрекъснато старата ненужна вече информация и да записваш на нейно
място нещо по-ново и актуално.
За хартията и по-точно за средновековната европейска ленена хартия се оказа, че е необходима висока аграрна култура в областта на растениевъдството, както и наличието на големи земеделски площи (нали
си спомняте, че ленът може да се засява на едно и също място през не
по-малко от шест години). Освен това чак след конструирането на вертикалната преса вече е можело да се получат сравнително качествени
хартиени листа. Но дори и те, от гледна точка на термодинамиката, са
доста неустойчиви, а и са лесно податливи на гъбични инфекции (ръкописите на Леонардо).
Обобщените факти и данни за развитието на земеделието, кожарската и обувната промишлености, техническата революция, икономиката и
културата в Европа ни насочват по-скоро към втората половина на ХV в.
като възможност за началото на цялата тази огромна литературна дейност приписвана на древните историци, философи, прозаици и поети. А
и факт е, че почти всички те се появяват след този момент като преводи
на латински (от гръцки), немски, френски и италиански (от латински),
както и в оригинал, но на някое неизвестно до този момен произведение на някой древен титан на мисълта. В някоя от следващите глави ще
се опитаме да разгледаме и въпроса доколко тези преводи са оригинални или са фалшификати и най-вече измислици, а сега ще се запознаем с
някои от най-главните творци на древната световна История. И така:
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ЗА
РАЗКАЗВАЧА
НА ПРИКАЗКИ
„Всички историци ни обещават истина
и нито един не я предава без изопачение.”
Шарл дьо Сент Евремон

И така, вече имаме лист, мастило, хванали сме в ръка пачето перо,
или каквото е там нещото, с което ще пишем, и може да започнем. Излиза, че писането е било едва ли не основното занимание на древните.
Защото дори само един бегъл поглед върху броя на античните автори
би ни накарал да се замислим по въпросите за изкарването на прехраната, свободното време, античната икономика, достъпът до информация и т.н.. И ако информацията е била нужна изключително само за историците и географите, то за морето от поети и поетеси, драматурзи и
прозаици, професионални писачи на дитирамби (представете си, имало е дори и такива!), на речи (логографи), философи и какви ли още не
единствено необходимо е било наличието на бурна и екстравагантна
фантазия и богато дар слово. Но те нас не ни вълнуват от гледна точка
на влиянието им върху написването на Историята, но пък са интересни като факт за мощното разрастване на литературата в античността,
говорещо за високо икономическо развитие, наличието на свободен
трудов потенциал, много добър икономически стандарт и най-вече за
наличието на огромни количества от произвеждани листа и свитъци от
папирус, пергамент и хартия. За излишъка от наличие на последните видяхме вече до колко звучи логично, във връзка с трудностите свързани
с даденото производство, необходимите познания и добре развитото
селско стопанство, а за другите ще говорим тепърва. Но нека сега се
съсредоточим върху самите антични разказвачи на Приказки.
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