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Проф. д-р Елисавета Карамихайлова с основание може да се нарече „първата
дама на българската физика”. Защото тя наистина е първа – първата жена
хабилитирано лице в най-старото висше училище в България - Софийския
университет „Св. Климент Охридски”. Наред с това д-р Е. Карамихайлова е първият
ядрен физик на България, посветила на ядрената физика повече от 40 години от
живота си. През 20-те години на ХХ век като сътрудник на Радиевия институт във
Виена тя се занимава с подобряване качествата на един от основните методи за
регистриране на ядрени лъчения – сцинтилационния метод. В началото на 30-те
години, заедно с други сътрудници на Радиевия институт, провежда изследвания
с облъчване на берилиеви мишени с алфа-частици, а по-късно облъчва с неутрони
ториеви ядра. Това са пионерски изследвания в ядрената физика, които правят
чест на нашата сънародничка. През 1935 -1939 г. работи в Кеймбридж, усвоява и
прилага методите на ядрената спектроскопия.
Избрана през 1939 г. за доцент в Софийския университет, д-р Карамихайлова
става организатор на първия системен курс с практически занятия по атомна
физика, основател и пръв ръководител на Катедрата по атомна физика в
нашата Алма матер. По-късно ръководи Лабораторията по радиоактивност
във Физическия институт на Българската академия на науките и става първия
професор по радиоактивност и ядрена спектроскопия и първата жена – професор
по физика в България.
Била е истинска дама, но не в светския смисъл на тази дума – аристократ
по дух, човек с голяма обща култура, незлоблива, чудачка, която се надсмивала
над недостатъците си. Свободно говорела и пишела на немски, английски и
френски език, подкрепяла талантливите млади учени и използвала големите си
международни научни връзки, за да им издейства стипендии и специализации в
чужбина. Човек с огромна духовна сила и висока етика. Много човешка топлина,
грижи, знания и поощрения в работата си са получили всички, които са работили
с нея.

В представената книга авторите се опитват да възпроизведат важни епизоди от
живота на проф. д-р Елисавета Карамихайлова (първа част) и да направят сравнително
пълен преглед на нейните научни изследвания и приноси (втора част). Спомените на
нейните асистенти и сътрудници (Приложение 1) допълват портрета на тази уникална
за нашата страна личност.
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ПЪ РВ А Ч А С Т

ЖИЗ Н Е Н П Ъ Т

Родът Карамихайлови
Елисавета Карамихайлова се ражда и израства в семейството на
интелектуалци, чийто корени са от Шумен – град, който през вековете винаги
е бил люлка на богата духовна и материална култура – тракийска, римска,
византийска, българска. В близост до Шумен се намират първите две столици
нa българската държава – Плиска и Велики Преслав, както и култовият
център Мадара.
Шумен е един от най-активните центрове на българското Възраждане.
През 1828 г. в града е основано първото килийно училище за девойки, а през
1856 г. – първото Девическо класно училище и първото читалище. През 1846
г. са основани първите училищни самодейни колективи. На 13 март 1850 г. в
Шумен се състояла първата в България театрална постановка, а през 1851 г. е
основан първият български симфоничен оркестър. Тук са творили бележитите
шуменци–възрожденци Добри Войников, Васил Друмев, Сава Доброплодни,
Панайот Волов, Нанчо Попович, Илия Р. Блъсков и други. Градът е родно
място и на големия български композитор Панчо Владигеров.
Карамихайлови са били голям и известен род в Шумен, произхождащ от
Яни Карагьозлу – търговец, вероятно чехлар, женен за дъщеря на свещеник,
наричана баба Хаджийка, защото като малка баща й я водил заедно със
сестра й на Божи гроб. Синът им Михал Янев Кара-Михайлов учил в гръцко
училище, но бил изключен заради предизвикателно държание при посещение
на гръцки владика. Подпомогнат от свой състоятелен чичо, той открива малък
дюкян, в който продавал стоки на едро и дребно. Оженва се за Жеча, внучка
на хаджи Ласко – един от първите хора в Шумен. Макар и завършила само
трето отделение, тя била много умна жена, до която се допитвали за съвет
сестрите и съседите й. Въпреки че не е успял да завърши образованието си, за
което Михал Кара-Михайлов цял живот съжалявал, макар и не много заможен,
той дава на децата си добро възпитание и висше образование. Двамата си
синове Иван и Васил, изпраща да учат в Роберт колеж в Цариград, тъй като в
Шумен нямало пълна гимназия. Иван – бащата на Елисавета Карамихайлова,
става лекар – хирург, а Васил е един от известните адвокати по онова време.
Той живее във Варна, защитава дела във Виена, Цариград и др. Тъй като в
Шумен имало училище за момичета само до трети клас, дъщерята Елена също
отива в Цариград, където завършва Американския колеж за момичета. Наймалката дъщеря – Магдалена (поч. 1926 г.), учи пиано в Мюнхен.
Любов към музиката проявява от малка и Елена Карамихайлова (18751961). Въпреки че директорката на Американския колеж за момичета се
опитва да я убеди да се посвети на правото, тъй като според нея България
напредва и в скоро време жените ще имат същите права като мъжете,
Елена – раздвоена между пианото и рисуването, след дипломирането си с
дипломна работа на тема „Моето и твоето” заминава за Виена, за да продължи
музикалното си образование. Там решава, че няма достътъчно музикален
талант и учи три месеца в частното училище по рисуване на словенеца проф.
Треблов. След завръщането си в Шумен продължава да рисува. По покана от
Американския колеж за момичета в Цариград преподава в него две години
(1898-1899) математика, география и рисуване, а на българките, които учат
там – английски език и граматика. Поради успехите й в рисуването управата
на колежа й предлага да продължи художественото си образование в Париж
на тяхна издръжка, но тя отказва, тъй като смята, че това я обвързва. Решава
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да продължи уроците си по пиано във
Виена, но там - в прекрасните галерии,
сред творбите на класиците, разбира, че
призванието й е живописта.
„...Заминах за Мюнхен. Постъпих в
Академията за дами, защото там още
деляха мъжете от жените. Академията
беше основана от едно женско дружество
по същата програма, както и мъжката.
Учих там 6 години, откупиха ми за
Академията
един
детски
портрет.
Останах още една година в Мюнхен,
като си взех едно ателие да работя
самостоятелно. Приеха ми една работа
за една изложба в Сецесиона. Да остана
по-дълго ми беше невъзможно. В 1910 г. се
върнах в България. Тук в София изложих
няколко картини в изложбения салон на
ул. „Аксаков”, но не се харесаха, намираха
ги много модерни...”1
Снимка 1. Елена Карамихайлова.
Автопортрет, 30-те години на ХХ век.

До края на живота си Елена
Карамихайлова рисува като независим

художник. Тя е сред основателите на
дружеството „Родно изкуство”. Участва
след 9 септември 1944 г. във всички
художествени изложби. Удостоена е със
званието „Заслужил художник”. Елена
Карамихайлова е утвърдена майсторка
на женския портрет – в началото рисува
портрети на градски жени, а по-късно – и
на български селянки. Последните години
от живота си прекарва през лятото в Земен,
където рисува много пейзажи. Тя е сред
създателите на българския импресионизъм.
Характерни за картините й са светлината
и
вибрациите
на
въздуха.
Нейното
творчеството „...е един символ на голямата
й любов към човека, към българската
жена, към майката и родната ни природа,
от които се излъчва искреност и най-вече
– преклонение пред красотата...”2. Картини
на Елена Карамихайлова (Снимки 1 и 2)
има в Националната и Cофийската градска
художествена галерия. Картинната галерия
в родния й град Шумен носи нейното име.
1

Снимка 2. Елена Карамихайлова. Пред
огледалото, ок. 1912 г., Cофийска градска
художествена галерия.

Из „Животоописание” на Елена Карамихайлова, 50-те години на ХХ век.

2 Из книгата на Драган Тенев „Тристахилядна София и аз между двете войни”, София, Български
писател, 1997, с. 144-146.
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Семейството

Снимка 3. Елисавета Карамихайлова (в средата) със сестра си Райна
и брат си Иван. Снимката е предоставена от г-н Димитър Вачов.

Елисавета Карамихайлова се ражда на 3 декември 1897 г. във Виена,
където баща й следва медицина. След завършване на висшето си образование
д-р Иван Карамихайлов (15.11.1866 - 25.05.1961) от 1 октомври 1904 г. до
1 октомври 1907 г. специализира в Клиниката по хирургия на Университета
във Виена. На 28 юли 1896 г. сключва православен брак с музиколожката
Мери Слейд, която произхожда от богат и известен английски род.
Многообещаващата музиколожка след женитбата се отдава на семейството и
на възпитанието на трите си деца: Елисавета, Иван и Райна (Снимка 3). Тя
не жали нито време, нито труд, за да им преподава на немски език освен
целия курс на виенските основни училища, също и пиано, пеене, рисуване и
родния си английски език. „Майка ми, Мери, по баща Slade, англичанка по
народност... кръгло сираче още на 18 години, следваше и специализираше
по пиано и композиция, също във Виена. След мен се родиха още сестра ми
Райна и брат ми Иван. Майка ми се занимаваше с нас... Ходехме на курсове
по гимнастика и плуване. Тя сама се научи да чете
и пише на български и ако и да не умееше да говори,
сама преведе учебника по отечествено знание за ІV
отделение на немски, за да мога да науча нещо за
историята на моята родина.”3 В спомените си за
старите лекари писателят Георги Данаилов разказва,
как преди да издъхне след тежка пневмония,
Мери Карамихайлова (Снимка 6) „повикала мъжа
си, протегнала ръката си, докоснала неговата”,
благодарила му за съвместния живот и го помолила
смъртта „да не промени нищо в този дом”4.
Въпреки възможностите за блестяща кариера
във Виена, талантливият хирург д-р Карамихайлов
се завръща през 1907 г. със семейството си в
България, защото страната му се нуждаела от
неговите лекарски знания. Започва да оперира в Снимка 4. Елисавета
Карамихайлова като
ученичка, 1906-07 г.

3

Из „Животоописание” на Е. Карамихайлова [14].

4 Георги Данаилов. Старите лекари. В: За Жан-Жак Русо и други глупости. Литературен форум,
Библиотека Българска сбирка, С., 1997.
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Снимка 5. Елена
Карамихайлова.
Племенницата ми (Елисавета
Карамихайлова), 1912 г.
Портретът е разнообразен
с отражението на образа в
огледалото. С психологическо
прозрение е уловен
характерният израз на
момичето.
Източник: А. Василиев,
И. Михалчева. Елена
Карамихайлова (монография).
Изд. „Български художник",
1956.

Снимка 6. Мери Карамихайлова

малката
операционна
зала на училището за
медицински
сестри.
На 19 март 1909 г. е
избран за управител
на
новосъздадената
болница "Червен кръст",
чийто
приемник
е
днешният
институт
„Пирогов”,
където
работи до 7 юни 1911
г.
Управителният
съвет
на
Червения
кръст с председател
Иван Евстатиев Гешов
гласува доверие на виенския възпитаник, като му
дава правото да урежда болницата по най-добрия
според него начин. От началото на Балканската
война и в последвалите я войни до края на
Първата световна война (1912-1921) д-р Иван
Карамихайлов е на военна служба като хирург на
фронта, където активно участва в организирането
на хирургическата помощ в армията (Снимка 8).
Благодарение на неговите „бащинските грижи”
и „веща ръка на отличен хирург” много ранени
войници са запазили живота си и са възстановили
напълно здравето си. По време на войните д-р
Карамихайлов служи доброволно – без каквото и да
било възнаграждение. Нещо повече – със средства
на съпругата му са оборудвани полеви болници, а
Мери, Райна и Елисавета Карамихайлови дежурят
като санитарки при ранените в
болницата на БЧК. За неговата
„ревностна и крайно полезна
дейност” по време на войните
през 1919 г. е награден с ордена
„Св. Александър" ІІІ ст. с мечове.
Илюстрация
за
признанието
на благородната му и високо
патриотична дейност е благодарственото писмо от началника
на
военната
разпределителна
служба д-р Ораховац: „Считам за
свой дълг да изкажа на д-р Карамихайлова... най-голяма благодарност за положените от него старания, неуморни грижи и вещина
по даване със свойственото нему
изкуство помощ на многоброй-

Снимка 7. Мери Карамихайлова с децата си Райна, Елисавета и Иван
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Снимка 8.
Д-р Иван
Карамихайлов
(седналият в
средата) като
военен хирург.

ните ранени, които имаха
щастието
да
попаднат
в
неговите
ръце...
Д-р
Карамихайлов работи деня и нощя без да се гледа
на всички несгоди, резултатите от неговата деятелност
бяха
бляскави,
защото ТОЙ ВЛАГАШЕ ДУШАТА СИ НА ДЕЛОТО,
НА
КОЕТО
СЛУЖЕШЕ...
Той, известният хирург,
към когото се отнасяха с
особено уважение и чуждестранните му другари, не
се спираше пред никаква
работа, стига тя да беше
от полза на болните...
Едно съсловие, в редовете
на
което
има
такива
светли
личности
като
д-р Карамихайлов, може с
открито лице да гледа пред
себе си...” (23 март 1914 г.)
След 1921 г. д-р Иван
Карамихайлов отново завежда Хирургическото отСнимка 9. Благодарствено писмо от военния министър до д-р
Иван Карамихайлов (27 март 1914)
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деление в болница "Червен кръст". Един от
инициаторите за организиране на общественото здравеопазване у нас, в периода 19211938 г. той е член на УС на БЧК. Показателен
факт за морала на д-р Карамихайлов е, че
когато идва време за пенсионирането му,
във ведомостите не откриват името му, тъй
като е работил без заплащане. Получавал е
много благодарности и отличия за дейността
си като хирург, като през 1950 г. е удостоен
със званието „Народен лекар”. Според Георги
Данаилов той е бил първият хирург у нас,
предложен за това почетно звание, но то не
можело да се присъжда „без съответната
кадрова проверка”, тъй като имало опасност „да
се допусне някоя идеологическа неразбория”.
Важното
чиновниче, пред което се изправил
Снимка 10. Д-р Иван Карамихайлов
достолепният 90-годишен лекар, дори не
го поканило да седне и му задало въпроса,
защо за времето от 1912 до 1918 г. е отказал да получава заплатата си. Д-р
Карамихайлов „погледнал чиновника в очите и високо изрекъл: – Ами защото
аз не можех да вземам пари тогава, когато българските войници умираха, за
да могат да живеят ето такива като вас!”5
Д-р Карамихайлов (Снимка 10) е бил строг, взискателен и изключително
сърдечен човек с висок морал и чувство за национален дълг. Цялостната
му дейност е пример за за всеотдаен труд и възрожденско себеотрицание,
което дава отпечатък върху формиране
на характерите на неговите деца – същите
човешки добродетели, които притежава и
дъщеря му Елисавета.
Представителната сграда на Съюза
на архитектите в България на ул. „Кракра”
№ 11 (Снимка 11) е известна не само
на столичани. Но малцина знаят, че
старата й част с фасадата към улицата
е бившият дом и частната хирургическа
клиника на видния столичен хирург
д-р Иван Карамихайлов, открита през
1920 г. В устава на клиниката е описана
подробно структурата й: 3 стаи за болни,
амбулатория, операционна, чакалня, кухня,
баня и т.н., посочени са и задълженията на
персонала и таксите. Но не е споменато, че
бедните пациенти са лекувани безплатно.
Със семейството на д-р Карамихайлов
живее и неомъжената му сестра –
Снимка 11. Домът на семейство
Карамихайлови на ул. „Кракра” № 11
художничката Елена. До омъжването си
(днес сграда на Съюза на архитектите в
за византолога австриеца Паул Витек тук
България). Тук е била и клиниката на д-р
живее и дъщеря му Райна (1899-1936), която
И. Карамихайлов.
5

Пак там.
11

умира млада от туберкулоза. Синът Иван (Буби) (1901-1960) като баща си
завършва медицина във Виена и специализира хирургия. След завърщането
си в България работи в Клементинската болница. След 9 септември 1944 г.
е интерниран от София и работи като завеждащ хирургическо отделение в
болниците в Дряново и Горна Оряховица. Има два брака, но няма деца от тях.
В този дом, под звуците на рояла на майка си, между картините на леля
си и многото книги на чужди езици израства и прекарва по-голямата част от
живота си Елисавета (наричана от близките си Лили). Високоинтелигентната
и хуманна среда на семейство Карамихайлови оставя дълбок отпечатък върху
формирането на личността и възгледите й. „...Всекидневието на семейството
на хирурга било аскетично и еднообразно, ако непрестанната надпревара
със смъртта може да се нарече така. През цялата седмица Мери и Иван
работели в клиниката и общували само със своите болни, но в неделя вечер,
всяка неделя вечер, точно в осем часа, госпожа и господин Карамихайлови
приемали гости. В осем часа обаче вратата на трапезарията се затваряла...
Вечерята била винаги една и съща: печен, студен свински бут и горещи
картофи. Виното и то винаги било едно и също, червено естествено. Покъсно в гостната Мери сядала на рояла и свирела на посетителите, а
понякога двамата с доктора изпълнявали песни от Франц Шуберт. Той
пеел много вдъхновено и малко фалшиво „Горският цар”. Порядъкът
при тези вечери бил свят и никой не дръзвал да го нарушава...”6 Въпреки
превратностите на времето атмосферата в дома на семейство Карамихайлови
остава непроменена през годините, за което свидетелства споменът на
бившия й асистент акад. Христо Я. Христов: „Винаги ще помня сбирките в
дома на проф. Карамихайлова. Помня този дом от 1942 г., вече с олющена
мазилка сред големите дървета в двора... От многолюдното семейство
Карамихайлови бяха останали Елисавета Карамихайлова, нейният баща –
вече пенсионер, и леля й – народната художничка Елена Карамихайлова...
Помня просторния хол с камина и големи сводести прозорци... Мога
да си представя, че в началото на века този дом е стоял просторен и
внушителен всред младите дървета и храсти и е показвал стабилността
в кариерата на д-р Карамихайлов и обезпечеността на семейството му...
За изтънчената духовна атмосфера на този дом... напомняха много неща.
Това бе роялът на майката (музиколожка по професия), картините на леля
й Елена Карамихайлова, огромната многоезична библиотека на бащата. Той
с примера си и начина си на живот сигурно е оказал огромно влияние върху
младата Елисавета...” [18, c. 111]
Година и половина след преместването на семейство Карамихайлови през
1907 г. в София, Елисавета, която заедно с брат си и сестра си вече е научила
български език благодарение на уроците на бащините си сестри и самия д-р
Карамихайлов, издържа изпит за завършено първоначално образование,
завършва Трета прогимназия и през 1912 г. постъпва в Първа софийска
девическа гимназия, където през 1917 г. завършва полукласическия отдел с
отличен успех, като допълнително държи матура по старогръцки език.
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Елисавета Карамихайлова във Виена

Източник: http://www.vienna4u.at/history.html

През есента на 1917 г. Карамихайлова заминава за
Виена – града, в който се е родила и с който са свързани
първите й спомени. Записва се във Философския
факултет на Виенския университет. Основан през 1365
г. той е най-старият университет в немскоговорещия
свят и един от най-големите в Европа, дал 9 нобелови
лауреати на науката. До 1897 г. – годината на раждането
на Елисавета Карамихайлова, в него не се допускало
да се обучават жени (в Софийския университет
Министерството на народното просвещение дава
съгласието си да се записват жени от учебната 1901/02
г.). Отначало Карамихайлова се интересува главно от
Снимка 12. Елисавета
математиката, но след първите практически занятия
Карамихайлова, началото
по физика решава това да бъде главният предмет
на 20-те години, Виена
на нейното обучение. Слуша и лекции по различни
философски дисциплини, история на изкуството, минералогия, астрономия и
др.
Карамихайлова завършва семестриално през 1920 г. Под ръководството
на проф. Карл Пршибрам от шестия семестър на следването си започва
да работи по докторската си теза на тема: „Über elektrische Figuren auf
verschiedenen Materialen, insbesonders auf Kristallen” (Електрични фигури
върху различни материали, особено върху кристали). През 1922 г. след строги
изпити тя защитава докторската си теза и получава научната степен Doctoris
philosophiae. (Снимка 13)
Научните интереси на Карл Пршибрам (Снимка 14) са в областта на
явлението радиолуминесценция. Той изследва и оцветяването на кристали,
и флуоресценцията на флуорити. Неговите изследвания привличат много
изследователи, голяма част от които са жени – той е сред учените, подкрепящи
женското присъствие в лабораториите на Радиевия институт.
От 1921 до 1923 г. (още преди да е защитила тезата си) Карамихайлова
работи заедно с проф. Пршибрам върху радиолуминесценцията и
радиофотолуминесценцията в Institut für Radiumforschung der Akademie der
Wissenschaften, наричан за по-кратко Радиевия институт (Radium Institute) във
Виена. Резултатите от техните изследвания върху радиолуминесценцията на
минерала кунцит и теоретичните тълкувания на получените резултати намират
важно практическо приложение по-късно. Те стават база на съвременните
методи на интегралната дозиметрия – определянето на сумарно погълнатото
лъчение от даден организъм за определен период от време. Едновременно с
това Карамихайлова се записва и като извънредна слушателка във Виенската
13

политехника, където посещава курс
от лекции по електротехника и радиотехника, като е допусната и до практическите упражнения в залите на
Електротехническия институт (Карамихайлова е една от малкото жени,
които прекрачват прага на Виенската
политехника по това време – жените
там са допуснати за студенти от академичната 1918/19 г.). Добитите знания
относно практическите приложения на
електро- и радиотехниката ще бъдат
от голяма полза за по-нататъшните й
научни изследвания.
През есента на 1923 г. Карамихайлова се завръща в София, където
благодарение на „любезната подкрепа
на г-да професорите по физика” е приета
да работи като „гостенка” в „една малка
таванска стаичка на Физическия
институт”, тъй като по това време не
е имало вакантно място за асистент. Но
през ноември същата година е поканена
Снимка 13. Копие от дипломата на Елисавета
Карамихайлова за доктор по философия на
от д-р Ханс Петерсон, пристигнал във
Виенския университет
Виена предишната година от Швеция,
да се включи в неговата група за
изследване на трансмутацията на атомите на леките елементи при облъчване
с алфа-лъчи. Това е едно от най-актуалните направления на ядрената
физика за онова време – пионерският етап на съвременното направление
“Ядрени реакции”. Скоро след пристигането
си във Виена Петерсон започва изследвания в
тясно сътрудничество с проф. Герхард Кирш от
Радиевия институт върху изкуствения разпад, като
използват сцинтилационните методи. Впечатлен
от приятелската и стимулираща атмосфера в
института, Петерсон създава силен изследователски
екип, към който се присъединява и Карамихайлова.
За нея това е възможност „да науча цяла една нова
област във физиката и да се отдам на собствени
изследвания”. Нещо повече – едно от интересните
за нея направления са изследванията върху
сцинтилационния метод, върху зависимостта
на интензитета на сцинтилациите от различни
фактори – въпроси, по които тя работи както заедно
с д-р Петерсон, така и самостоятелно, и скромно
отбелязва: „дойдох до известни резултати и още
Снимка 14. Карл Пршибрам
продължавам да работя в тази насока”7.
(1878-1973)
Източник: http://www.
Изследванията
на
луминесценцията
под
austria-lexikon.at/attach/
действието на йонизиращи лъчения на групата
Wissenssammlungen/
Biographien/
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на Петерсон са свързани с т.нар.
сцинтилационни детектори – един от основните начини за изследване на алфачастиците.
Карамихайлова
предлага
начин за измерване с тях не само на
алфа-частици, но и на протони (т.нар. Нлъчи). Нейните изследвания заемат важно
място в развитието на сцинтилационните
броячи в Радиевия институт. Отначало тези
изследвания са били скромно субсидирани
от шведски дарители (вероятно защото
Снимка 15.
Снимка 16.
Петерсон е швед по народност). По-късно
Елисавета
Фасадата на
Карамихайлова,
към тях проявява интерес Рокфелеровата Радиевия институт
1927 г.
фондация и те започват да се
Снимката е
развиват
в по-широк мащаб. Авпредоставена
от г-н Димитър
стрийското правителство разреВачов.
шава да се открие едно нещатно
място за помощник-асистент, на
което е назначена Карамихайлова. За да получи
щатно място е трябвало да приеме австрийско
гражданство, но тя не пожелава да смени
гражданството си.
Един от пионерите в изследването на
радиоактивността – Стефан Майер, е директор
на Радиевия институт (Снимка 16) по времето,
Снимка 17. Берта Карлик,
когато Карамихайлова работи там, а негов Елизабет Рона, х, Елисавета
заместник е проф. Пршибрам. Проф. Майер е не Карамихайлова.
само директор, той е като баща, ментор и приятел
на работещите в института. Благодарение на
неговите организационни, научни и човешки качества, Радиевият институт
се превръща в център за научно сътрудничество и комуникации [26]. През
първите 25 години повече от 25% от изследователите в института са чужденци.
В института цари атмосфера на приятелство – всички се чувстват членове на
едно семество – „Vienna Radium Familie”. Всеки се интересува от изследванията
на другите, предлага помощ и е готов да обмени идеи. Насърчава се участието
на млади учени и студенти, включително и жени, в научните изследвания

Снимка 18. Елисавета Карамихалова в лабораторията на Радиевия институт, Виена, 1934 г. Снимката,
на гърба на която има надпис: „Това е снимка срещу Нова година. На апарата има едно прасе – за
късмет”, е предоставена от г-н Димитър Вачов.
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(30% от общия брой през първите 25 години). Ролята на жените в Радиевия
институт е значима – те говорят свободно по няколко езика, посещават
за кратко време лабораториите на Мария Кюри в Париж, на Ото Хан и
Лизе Майтнер в Берлин, на Ръдърфорд в Кеймбридж. Изследователки като
Карамихайлова, Мариета Блау, Елизабет Рона, Берта Карлик (Снимка 17) са
си извоювали статут на сериозни учени и участват равноправно в основните
изследователски групи. Те не са технически лица или незабележими асистенти,
а независими учени със собствени идеи и експерименти, пълноправни
участници в европейското научно общество. Когато през 1927 г. Чадуик
посещава Радиевия институт, той е впечатлен от ролята в конструирането
на научната апаратура и в експериментите на трите „перфектни млади
жени” – Карамихайлова, Карлик и Рона [27]. Не случайно Радиевият институт
е описван като „Меката за жените”, чиято
роля в областта на радиоактивността е
твърде значима. Всички те, включително
и Карамихайлова, са оставили имената си
сред учените, осъществили важна стъпка
към познанията в ядрената физика, които
промениха изцяло живота на човечеството.
В Радиевия институт Карамихайлова
(Снимка 18) има щастието да намери
приятели за цял живот и да участва в научни
изследвания с известните физици Ханс
Снимка 19. Мариета Блау (1894-1970) в Петерсон,
Елизабет Рона, Мариета Блау
Радиевия институт, ок. 1925 г.
(Снимка 19), Берта Карлик. Трудовете й,
Източник: Maria Rentetzi. Marietta Blau
публикувани през този период, са многократно
(1894–1970). Jewish Women’s Archive.
http://jwa.org/encyclopedia/article/
Интерес
представляват
цитирани.
blau-marietta
съвместните й изследвания с Х. Петерсон и
Б. Карлик върху сцинтилационния метод за
регистриране на алфа-частици и протони (по тази оригинална и остроумна
методика впоследствие са направени редица научни изследвания), върху
зависимостите между яркостта на сцинтилациите и енергиите на частиците
и др. Специално внимание заслужава публикуваната през 1931 г. статия на
М. Блау и Е. Карамихайлова „Върху проникващото лъчение на полония” (М.
Blau и Е. Kara-Michailova. Über die durchhdringende Strahlung des Poloniums),
в която авторките установяват, че полоният освен алфа-лъчи, дава слабо по
интензитет, но силно проникващо гама-лъчение [20]. Опитите са инициирани
от изследванията на немските физици Боте и Бекер, с които започва „сагата”
по откриването на неутрона.
При съвместните си изследвания на изкуственото превръщане на
тория чрез облъчване с неутрони Е. Карамихайлова, Елизабет Рона и Ернст
Фьон откриват добавъчна активност на облъчените проби, но не успяват да
намерят обяснение на явлението. Резултатите от тези изследвания публикуват
през 1935 г., като отбелязват, че ще продължат опитите си, но междувременно
Карамихайлова заминава за Англия. Подобни опити доведоха по-късно
до откриване на деленето на ядрата под действието на бавни неутрони,
характерно за елементи от средата на Менделеевата таблица (лантан и барий),
което е доказателство за ново физично явление – делене на атомните ядра при
захват на неутрони. Според цитат-индекса за физическите науки за периода

16

1920-19298 името на Карамихайлова присъства (наред
с имената на Р. Зайков, П. Бахметьев, Иван Странски,
К. Попов) в престижните световни научни издания –
позоваванията са предимно за статията й в съавторство
с К. Пршибрам, свързана с дисертационния й труд.
Повечето от статиите на Карамихайлова през
„Виенския” период са предимно в съавторство. Това се
дължи както на спецификата на нейните изследвания,
така и на личностната й нагласа, въпреки че през
1934 г. публикува и 4 самостоятелни работи. Този
период от живота й съвпада с кандидатстването й за
изследователски стипендии на английски, френски и
американски секции на Международното дружество на
Снимка 20. Проф. д-р
жени с висше образование, на което Карамихайлова е Стефан Майер (1872-1949)
член от 1929 г., и с трудности от финансов характер Източник: http://www.nist.
gov/index.html
– през 1933 г. мястото й в Радиевия институт е
съкратено, а на финансова подкрепа от къщи не е
можела много да разчита. Но тъй като Карамихайлова иска да довърши
започнатите изследвания, тя приема предложението на своята съученичка
и приятелка Мария Стойкова-Вачова, чийто съпруг е назначен за български
търговски представител във Виена, да живее у тях и полудневно да учи сина
й на немски език, а през останалото време продължава да работи в института.
През всичките тези 11 години на ползотворна научна работа и на обич и
подкрепа от многобройните си приятели в Радиевия институт Карамихайлова
не е прекъсвала връзките си с България и опитите си да се завърне и да
работи в родината си. През 1926 г. участва в конкурс за доцент по физика в
Софийския университет „не от амбиция…, а от морално принципна гледна
точка” (писмо до баща й, 18.11.1926 г.), въпреки че „…със сигурност знам,
че тук не допускат жени и го правя само, за да удовлетворя едно желание на
моя баща и да покажа на хората тук (в София – бел. авт.), че не мързелувам
в чужбина” (писмо до проф. Майер, 3.01.1926 г.). Такова е било желанието на
баща й и тя се съобразява с него, въпреки че се чувства „морално задължена
към Pettersson” и към другите си колеги, с които извършва научните
изследвания, подробно описани в същото писмо до баща й. За нещастие,
а може би за щастие на Карамихайлова (и на българската ядрена физика),
кандидатурата й не е одобрена – рецензентите подготвят доклади само за
конкурентите й Георги Наджаков и Михаил Георгиев, оправдавайки се с
това, че хабилитационният й труд е в ръкопис (за редовен доцент е избран Г.
Наджаков) и тя продължава да трупа опит и знания във Виена.
Източник на информация за работата на Карамихайлова в края на
виенския й период са нейните писма до проф. Стефан Майер (архив на
Stefan Meyer в Radium Institute), публикувани за първи път в България и
преведени от Цветанка Софрониева [17]. Според писмо от Карамихайлова
до проф. Майер от 29.VІІ.1933 г. изследванията й са свързани „с ядрени
гама-излъчвания, алфа-луминесценция, измервания на лъчения от алфапрепарати”. От писмото става ясно, че Карамихайлова е пътувала до Лондон
във връзка с кандидатстването й за стипендия. В Кейбридж се среща с
Чадуик, който я съветва през октомври „непременно да напиша на лорд
Ръдърфорд относно моя работен план”. Отбелязва, че всички „в Кеймбридж
8
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бяха изключително любезни и с голяма готовност ми обясниха всичко”.
Изпълнена с „щастливи спомени от пътуването”, тя описва преживяванията
си при посещенията на „хубавите готически черкви, рисуваните стъклописи”
из английските градове, които посещава, срещите си с „толкова любезни
хора”. Това е характерно за широките интереси на Карамихайлова – при
научните си пътувания тя не пропуска случая да се запознае с местните
културни забележителности. В последващо писмо до проф. Майер (25.ІХ.1933
г.) тя подробно описва хода на изследванията си (за съжаление недоведени
до край в рамките на необходимите за кандидатстването срокове) и се
обръща с молба към него за уверение, че предстои те да се отпечатат, като
скромно отбелязва, че получените резултати не принадлежат „на елитната
класа на научните съобщения”. Въпреки самокритичността си тя се надява,
че те съдържат „някои неща, които си заслужават да бъдат публикувани”.
По-натътък тя подробно описва почти готовите за публикуване в 3 статии
изследвания и моли проф. Майер за препоръка, също необходима за
получаване на изследователска стипендия от Рокфелеровата фондация.
Финалът на писмото звучи борбено: „В края на краищата, ако този път не
получа стипендията, ще опитам отново! Досега всичко винаги и свършвало
добре. Преди 10 години също мислех: сега вече свърши с работата! Въпреки
това тя продължи.” В изпратеното мило писмо в същия ден на получаването
писмото на Карамихайлова проф. Майер я уверява, че може да разчита на
неговата подкрепа и че изпраща исканите потвърждения и препоръки
и изразява облекчението и радостта на всички от института, че тя ще има
възможност да продължи изследванията си. В изпратеното веднага уверение
за работата на Карамихайлова проф. Майер съобщава, че тя е провела „освен
публикуваните работи цяла поредица от изследвания, които по външни
причини предстои да бъдат публикувани в най-близко време.” Той изрежда
практически приключените изследвания, които се ангажира да внесе през
октомври и ноември с предложение за отпечатване в поредицата „Съобщения
на Радиевия институт”, издание на Виенската академия на науките –
факт, който показва високата оценка, която дава на изследванията: „За
възбуждането в берилий чрез проникващо лъчение от алфа-лъчи” и „За
възбужданата светлина посредством гама-лъчи в газове” (това са част от
самостоятелните публикации на Карамихайлова през 1934 г.).
А ето как проф. Майер (Снимка 20) описва Карамихайлова в препоръката
си относно кандидатстването й за изследователската стипендия (25.09.1933
г.): „…отличен ученик, както и самостоятелен и въодушевен изследовател…
извън служебните си задължения тя се постави в жертвоготовна служба
в името на института, при което бе изключително полезна също в голям
брой изследвания на други учени… тя сътрудничеше в работата по атомен
разпад, по проблемите на луминесценцията, а също така участваше
съществено в изследванията за периода на разпад на радиевата еманация
в човешкото тяло, макар че нейното име не се споменава в публикациите.
Превъзходно школувана в експерименталната и теоретичната работа.
Много съвестна и напълно може да се разчита на нея, неуморно прилежна,
със завидна самокритичност и благодарение на отзивчивата й натура е
ценена и обичана от всички в Radium Institute. Тя винаги е била скъпоценна
опора и това със сигурност ще се потвърди и във всяка лаборатория, която й
предлага работа.” [17] Според спомените на сътрудниците на Карамихайлова
в България тя е запазила тези черти на творческата си и човешка дейност до
края на живота си.
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В Кеймбридж
След две неуспешни кандидатствания
за изследователски стипендии (Research
Fellowship) на английски, френски и
американски секции на Международното
дружество на жените с висше образование,
най-после през 1935 г. тя спечелва
конкурс за тригодишна стипендия „Alfred
Yarrow Research Fellowships” (основана
от сър Алфред Яроу за подпомагане на
научните изследвания на талантливи
жени учени) на колежа „Гиртън” (Girton
College) на Университета в Кеймбридж,
Англия. Приета е да участва в научните
изследвания в Кавендишката лаборатория,
на която директор тогава е бил е бил
лорд Ръдърфорд (Снимки 22 и 23), а след
неговата смърт през 1937 г. – Уилям Л.
Брег, също Нобелов лауреат. По време
Снимката е предоставена от г-н Димитър
на пребиваването на Карамихайлова в
Вачов.
Кавендишката лаборатория там работят
бъдещите Нобелови лауреати Дж. Чадуик,
Дж. Кокфорд, П. Блакет, М. Борн, Е. Епълтън – щастливо обстоятелство
за Карамихайлова, което също допринася за нейното професионално
утвърждаване.
Университетът в Кейбридж е основан през ХІІ век, но в него въпреки
многобройните петиции не се допускали жени. През 1869 г. Емили Дейвис
основава колежа за жени „Гиртън” (Снимка 23), който давал възможност на
учащите в него да получават неофициално академично образование. През
1882 г. официално всички лекции и демонстрации (вкл. и Кавендишката
лаборатория) стават отворени за жените.
За разлика от Радиевия институт във Виена, Кавендишката лаборатория
е предимно мъжки свят. Експериментите са проекти на изследователи мъже,
въпреки че Ръдърфорд като широко скроена
личност и за разлика от много други мъже учени
е приемал жени учени в своята лаборатория (в
Кейбридж чак през 1923 г. се позволява на жените
пълен достъп до университетската библиотека).
Сред немногото негови сътруднички–жени е Елисавета Карамихайлова.
Самият факт, че една жена и чужденка
(едва ли добра комбинация през 30-те години в
Европа) е била приета да работи в най-известната
по онова време лаборатория по атомна физика, е
висока оценка за качествата на Карамихайлова
като изследовател. След изтичането на трите
години, тя остава в Кавендишката лаборатория
още 10 месеца “благодарение на оказаното ми
Фотос 22. Лорд Ръдърфорд
(1871-1937)
гостоприемство” на издръжка на баща си, за да
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довърши започнатите изследвания. По време
на престоя си в Англия посещава и научни
институти в Норвегия, Швеция, Дания,
Холандия, Белгия и Франция и завързва
приятелски и научни връзки с колеги ядрени
физици от тези страни.
Информация за престоя й в Англия
съдържат писмата до баща й (18.07.1936 г.),
до проф. Майер (26.10.1935 г.) и до Мария
Вачова – приятелката, която й подава ръка
през трудната 1933 г. В писмото си до гжа Вачова от 16.10.1935 г.9 Карамихайлова
подробно описва обстановката, в която
живее в колежа: „Имам стая, спалня и една
малка стая с мивка, гардероб и стенно
шкафче. Има много чекмеджета, удобно
писалище, ... етажерка за книгите...” От
писмото става ясно, че битовите условия
Снимка 21. Кавендишките професори
в колежа допринасят за създаване на
по физика.
творческа обстановка и социални контакти
Източник: http://www.phy.cam.ac.uk/
history/years
(„След вечеря има обичай един други да се
каним на кафе”); има удобен транспорт
до града; медицински грижи; питателна храна; пиана, „на които можеш
да свириш с часове”; чудесен парк... – т.е. освободени от всекидневните
грижи, стипендиантките могат да се отдадат само на научните изследвания
(днешните български докторанти могат само да мечтаят за подобни битови
условия).
В писмото си до проф. Майер от 26.10.1935 г. тя изразява съжалението
си, че не може да бъде заедно със своите колеги на отпразнуването на
25-годишнината от основаването на Радиевия институт, на който пожелава
„да проведе още много плодотворни изследвания” под ръководството любимия
професор, разкрива копнежа си по Виена: „…Всичко е много хубаво, но все
пак не е Виена! …Аз никога няма да забравя какво дължа на Вас, уважаеми
г-н професоре, а също и благодарение на института, и се надявам, че отново
ще мога да се върна да работя при Вас.” Споделя и безпокойствата си: „Тъкмо
се занимавам с изработването на
апаратурата на Lea. Работя много
бавно. Има толкова много неща, с
които трябва да се свиква… Още
не съм разбрала всичко, което се
прави в Кавендиш, но изглежда
има няколко изследвания по бетаи гама-лъчите на актиниевите
продукти... Има много обучаващи се
изследователи в Кавендиш, които
работят твърде усърдно...” Скромно
– в неин стил, съобщава, че преди 8
Снимка 22. Ърнест Ръдърфорд – директор на
Кавендишката лаборатория (1919-1937), Нобелов
дни е била поканена на чай от лейди
лауреат по химия (1908) в разговор с Джон
Ръдърфорд (първото от честите й
Радклиф през 1935 г.
Източник: http://www.phy.cam.ac.uk/history/
9
20

Светът на физиката, 4, 2010, с. 427.

гостувания у семейство Ръдърфорд
по време на престоя й в Англия).
Че то не е единствено става ясно
от писмото до баща й от 18.ІІІ.1936
г.: „Бях пак канена у Rutherfords.
Много харесвам Lady-то. Хич не са
аристократични! Да видиш (туй е
private) как го скастри тя, когато
той поиска втора чаша чай преди да
беше дала на другите гости. Просто
го сконфузи. А той пет пари не дава.
A great joke!... Бяха поканени все
хора от лабораторията... Стояхме
Снимка 23. Колежът „Гиртън”.
в градинката им...” В писмото тя
Източник: http://tune.pk/item/photos/60/
съобщава и за визитата си същия
B3X99XU9X8UD/Girton-CollegeCambridgeEngland
ден у лейди Томпсън, съпругата на
„стария прочут Sir J. J. Tompson”, при който
е учил нейният учител проф. Пршибрам.
Описва я като „много мила, типична
анличанка от фините кръгове”. Писмото
изобилства с описание на пътувания,
разглеждане на забележителности, нови
приятелства. Споменава за посещението
на виенската си приятелка и съавторка
Елизабет
Рона,
на
която
показва
забележителностите на Лондон и най-вече Снимка 24. Картичка от Е. Карамихайлова
предоставена
лабораторията, където „всички бяха много с изглед от колежа „Гиртън”,
от Димитър Вачов.
услужливи... даже и Lord`а видяхме”. Радва
се, че може да се реваншира за оказваното от Е. Рона гостоприемство по време
на посещение в Будапеща, както и да посрещне Фриц – сина на проф. Майер.
Описва посещения на музеи, концерти, катедрали, екскурзии из природата...,
срещи с приятели и колеги от различни националности на чаша чай или кафе.
Както във Виена, така и в Кеймбридж Карамихайлова е приемана сърдечно
и с доверие, радва се на признание и уважение. Чуждестранните й колеги я
наричат „Кара” (публикациите си в чужбина тя подписва с фамилията КaraMichailova), но може би не само от първата сричка на името й, а от сara – мила,
скъпа на италиански език, което отговаря на характера й и отношението им
към нея.
Подробно описва и посещението си в отговор на нейно
писмо при проф. Блекет в лабораторията му в Лондон, с
когото дълго разговаря „относно догодишните си планове
за космическите лъчи, по които той е специалист” –
изследвания, които са й „присърце”. В продължение на
близо 3 часа тя разглежда големия магнит, установката за
фотографиране на космическите лъчи, с която се правят
„великолепни снимки”; запознава се със сътрудници на
проф. Блекет и в разговорите с тях обменя опит и идеи –
„много поучително и интересно”.
Снимка 26. Елисавета
Карамихайлова прекарва 4 години в Кавендишката
Карамихайлова, края
на 30-те години на
лаборатория. Отначало тя изследва енергията на гама-лъчи,
ХХ век
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отделяни от актиния. В публикацията с резултатите от изследванията си тя
изразява благодарността си за разрешението, дадено й от лорд Ръдърфорд, да
работи в Кавендишката лаборатория. Изследванията й върху спектроскопията
на гама-лъчението имат не само количествен, но и качествен характер. Тя
прилага сцинтилационния метод за определяне честотите и интензитетите на
отделните линии в гама-спектъра, с което навлиза и в нова област на ядрената
физика – ядрената спектроскопия. Забележителни и често цитирани са
резултатите от съвместните й изследвания с д-р Дъглас Ли по йонизацията на
газове при високи налягания, при които те изучават процесите на вторичната
и третичната йонизация. На тази база по-късно Ли продължава изследването
на йонизацията в биологични обекти и полага основите на радиобиологията.
На 22 юни 1938 г. Карамихайлова е удостоена от Университета в Кеймбридж
с научната титла Мaster of Arts (Magister Artibus) (Снимка 27).
В края на престоя си в Кеймбридж Карамихайлова получава покана от
австрийския физик проф. Адолф Смекал да участва в научни изследвания
във Физическия институт на Университета в Хале, Германия, но отказва, тъй
като все още се надява да се върне да работи и да бъде полезна в България.
А може би е била наясно с профашистките възгледи на проф. Смекал – тя е
чужда на тях, както и на комунистическата идеология.

Снимка 27. Дипломата на Е.
Карамихайлова за „Магистър Арбитус”
от Кеймбридж.
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В Софийския университет

През 1938-39 г. следва още един неуспешен опит на Карамихайлова да
работи в България. Ценни съвети относно изискванията за хабилитация в
Софийския университет получава от рецензента си проф. Г. Наджаков, който
й обръща внимание, че от нея се „иска да представите много по-издържана
хабилитация при сравнителна преценка, защото сте жена и следователно
ще трябва да се борите и с още съществуващите предразсъдъци в
някои членове на Съветите, които по начало смятат, че една жена не е
подходяща за научна работа, особено пък когато е поставена при нашите
мъчни условия за работа.” (писмо от Г. Наджаков, 3.01.1939 г.). Нейни
конкуренти в конкурса за доцент, обявен след пенсионирането на проф.
Александър Христов, са радиоинженерът Гр. Узунов и асистентите Петър
Паунов, Ростислав Каишев и Емил Джаков, който според Наджаков наймного отговаря на изискванията на Факултетния съвет. Обаче като уредник
на Физическия институт той обещава „да направя всичко, което зависи от
мене... за да можете да продължите и тук работата си, защото имам
амбицията всички, които могат да допринесат за издигане на физиката
в България, да бъдат привличани за работа”. Поради уважението си към
Карамихайлова като „научна работница” и имайки пред вид неопитността й
„относно българските закони и традиции по заемане на доцентски места”,
Наджаков й обръща внимание върху „формалната и съществената страни,
на които трябва да отговаря една хабилитация”, като я съветва да подаде
документите си в срок (5 май) в конкурса за по-подходящото за нея място на
пенсионирания проф. Петър Пенчев – пионер в радиоактивните изследвания
у нас.
Карамихайлова не се колебае да участва и в третия конкурс за доцент, в
който представя 18 статии и хабилитационна работа. В рецензията си проф.
Наджаков посочва сериозните научни приноси в трудовете на Карамихайлова
и знанията й в областта на радиоактивните изследвания, като обръща
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внимание и на работата й
в два от трите най-големи
радиологични институти и
богатата „немска и английска култура”.
Противно на неговото мнение е теоретикът проф.
Георги Манев, който в рецензията си подкрепя конкурента й П. Паунов (третият участник в конкурса
– асистентът Саздо Иванов,
се отказва преди четенето
на рецензиите), тъй като
бил се трудил в България,
въпреки по-слабата му научна продукция. Вероятно самият Паунов е преценил,
че Карамихайлова е поподходяща за доцентското
място, тъй като се отказва от
участието си в конкурса след
прочитание на рецензиите
на заседание на Факултетния
съвет, след което проф.
Снимка 28. Покана на Колоквиума по опитна физика за
Манев заявява, че ще под„научна среща” с общ реферат и опитни демонстрации на Е.
кре
пи Карамихайлова като
Карамихайлова (6 март 1942)
единствена кандидатка поради качествата на научните й публикации и необходимостта от лектор на
овакантеното място. Подробно описание на „одисеята” с кандидатстванията
на Карамихайлова за доцентско място в Софийския университет има в
изследванията на доц. Жоржета Назърска [16]. Най-после „желязната завеса”, спусната на вратата на Софийския университет за доцентски места
за жени, е повдигната - с решение на Академичния съвет от 12.12.1939 г.
д-р Елисавета Карамихайлова е назначена за редовен доцент по „Опитна
атомистика с радиоактивност” в Катедрата по опитна физика и метеорология
на Софийския университет. Най-после се осъществява мечтата й да се
завърне в родината си и да бъде полезна за българската наука – така, както
баща й – хирургът Иван Карамихайлов, в началото на века се завръща в
България, защото страна му се нуждае от лекарските му знания.
Изборът на Карамихайлова е посрещнат радушно в българските
академични среди. Свидетелство за това е съобщението на биолога проф.
Стефан Консулов10 в сп. „Беседа” (№ 6, февруари, 1940 г.):
„...Това е първият случай, дето една жена ще работи като редовна
преподавателка в нашата Алма матер.
Изборът на г-ца Карамихайлова е станал единодушно както във
факултетния, тъй и в академическия съвет. Това показва, че и в двете
10

Публикацията на съобщението на проф. Консулов е предоставена от доц. Евгения Русинова,
на която авторите изказват благодарност.
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инстанции не е имало
различия
в
мненията
относно достойнството на
кандидатката...
Веднага след свършването
на
университета
в чужбина... тя започна
да работи научно в найтрудната област на съвременната физика: радиоактивност и атомистика...
Г-ца
Карамихайлова
със
своите качества е спечелила
доверието на първи хора в
науката в тези два прочути
института
(Радиевия
институт и Кавендишката
лаборатория – бел. авт.) и с
някои от тях е работила
съвместни научни трудове...
Всички трудове на г-ца
Карамихайлова са излезли
в
първостепенни
научни
издания.
Научният актив на
г-ца Карамихайлова е добре
известен
на
компетентните лица у нас и те
са много доволни, че такава
Снимка 29. Покана до преподавателите и асистентите по
надеждна сила влиза в физика
и математика от декана на Физико-математическия
нашия университет. Всички факултет Г. Наджаков за заседание относно разглеждане
българки могат да бъдат учебния план и учебната програма (13 април 1945 г.)
доволни, че една тяхна
сестра, със своите качества и със своя тред, е могла да се издигне до найвисокото стъпало на нашия духовен живот.
В началото на лятното полугодие
г-ца Карамихайлова ще чете своят
встъпна лекция.”
Е. Карамихайлова пристига в
България
от
световноизвестните
научни центрове – Кавендишката
лаборатория в Англия и Радиевия
институт във Виена. Вероятно преходът
е бил шокиращ – от „ ония тъй хубави
условия за работа... великолепната
лаборатория (в Кеймбрдж – бел. авт.)
и единствени в света традиции,
Снимка 30. Елисавета Карамихайлова със
благодарение на които до такъв
студенти (випуск 1941) пред сградата на
възход
стигнаха
тамошните
Физико-математическия факултет. На първия
открития” (писмо от Г. Наджаков,
ред в средата - Йорданка Пачева.
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3.01.1939 г.), до лабораторията на
Софийския университет, въпреки че
според Наджаков вече може „съвсем
бавно и постепенно... да се мисли
за експериментална работа...” Той
съобщава, че е успял да издейства кредит
от около 200 хил. лв. „за обзавеждане
на едно скромно механическо ателие”,
но все още Физическият институт е
зле с помещенията и не е оптимист за
решаването на този проблем в близките
от 5-10 години дори и „при най-добро Снимка 31. Елисавета Карамихайлова с
и студенти в Геофизичната станция
желание, като се има предвид нашата вколеги
Панагюрище (края на 40-те години на ХХ
мудност по обществените работи”.
век). На първия ред отляво надясно: шеста
–
Христина Попова (впоследствие доцент в
Карамихайлова
започва
работа
катедра „Физика” в Медицинска академия),
във Физико-мaтематическия факултет седма – Д. Нонова (впоследствие доцент в
по време, когато там науката е добре катедра „Аналитична химия” при Химическия
„охранявана” от мъже. Но очевидно тя факултет, накрая – Павел Марков (бъдещ
чл.-кор. на БАН). На предпоследния ред
бързо намира общ език с колегите си отляво надясно: втора – Йорданка Пачева,
и през 1941 г. е избрана за секретар до нея – Антония Пеева. На последния ред
на Факултетния съвет, в работата на отляво надясно: трети – Разум Андрейчин. Над
Карамихайлова – Малина Попова, вдясно –
който участва равноправно веднага Христо Я. Христов.
след назначението си – от края на
декември 1939 г. През 1940 г. й възлагат
рецензия за дисертацията на Разум Андрейчин и през 1942 г. – за избора за
професор на Емил Джаков. Чужда на балканската завист и злопаметност, тя
ще напише за бившия си конкурент за
доцентско място “отличен преподавател
и способен изследовател”. Във връзка
с проектирането на нова сграда на
Физическия факултет през 1943 г. я
изпращат на научна командировка във
Виена, Ваймар и Лайпциг [16]. Участва
активно с реферати в работата на
Колоквиума по опитна физика (Снимка
28), инициатор за създаването на който
и главен уредник е проф. Г. Наджаков, а
подуредници са доцентите Емил Джаков
и Елисавета Карамихайлова.
Карамихайлова пренася в България
от университетите във Виена и Кембридж
не само научен опит и знания, но нещо
много повече – европейския дух, култура,
Снимка 32. Страница от одобрената
начин на общуване и ще предаде всичко
програма за лекциите по опитна физика
това на своите студенти и сътрудници. Ще
с радиоактивност – едногодишен курс,
„изпитен, 4 часа лекции лекции седмично, по отдаде всичките си сили за създаване на
един час семинарни упражнения (реферат,
добре подготвени български специалисти
дискусии, опитни демонстрации и 4 часа
в областта на ядрените изследвания.
лабораторни упражнения”. На първата
Голямо внимание Е. Карамихайлова
страница с дата 22 март 1949 г. деканът Л.
Кръстанов е написал: „Съгласен”.
отделя на организацията и осъвре26

меняването
на
учебния
процес.
Пренася в Софийския университет
традициите на университетите във
Виена и в Кеймбридж да се четат
не само основни, но и специални
курсове по най-новите проблеми;
наред с основния (първи системен
у нас) курс по атомна физика,
чете
и
специални
курсове
по
спектрален анализ, луминесценция,
радиоактивност и ядрена физика.
През
1941 г, когато започва да чете
Снимка 33. Е. Карамихайлова. Рисунка, правена
лекции с курс по „Опитна атомистика
по време на Факултетен съвет във Физикоматематическия факултет от асистенката
и радиоактивност”, е назначен и
Антония Пеева (50-те години на ХХ век).
първият й асистент – бъдещият акад.
Хр. Я. Христов. През 1945 г. се обособява Катедра по атомна физика и
Карамихайлова става първият й ръководител (!). Още в началото осъществява
сътрудничество с други катедри „за взаимна научна работа” (аналитична
химия, минералогия и др.).
С много старание Е. Карамихайлова организира през 1946 г. съответните
практическите упражнения. Оборудва учебна лаборатория за изучаване
на атомни и радиоактивни процеси. Предоставя собствената си научна
си апаратура, с която е работила в чужбина (за избягване на проблемите с
митницата при пренасянето на сандъка с нея у нас й съдейства Г. Наджаков,
който също е донесъл научната си апаратура след специализацията в Париж).
Останалото оборудване е изработено собственоръчно, с помощта на майстортехник. Йонизационните камери са били изработени в работилницата на
факултета от алуминиевите тенджери на фабрика „Титания”. Обърнати надолу
и снабдени с електроскопи със станиолови листчета, те били наблюдавани с
увеличителни лупи с окулярна скала за отчитане; за Гайгер-Мюлерови броячи
използвали туби от лекарствени препарати; за Уилсънова камера – стъклен
звънец от вакуумна инсталация. Цялата електроника е била монтирана в един
шпертплатов сандък, в който били доносените от чужбина лампи. Имало и посложна апаратура. Въпреки неголямата си точност опитите ясно показвали
същността на явленията.
Тогавашният й асистент Хр.
Я. Христов поетично и увлекателно разказва за най-интересното според него
упражнение – определяне
числото
на
Авогадро: „Няма да
забравя танцуващото
звездно небе от алфачастици, еднакво пленително с това на
среднощните звезди.
Снимка 34. Е. Карамихайлова и Е. Джаков със студенти (50-те години
на ХХ век).
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Едното от тях говореше за Вселената, а другото – за микросвета.” [18, c.
110]
Друг неин асистент, по-късно ръководител на Катедрата по атомна физика
– проф. Цветан Бончев, споделя: „Когато през 1939 г. Е. Карамихайлова
постъпва на работа в Катедрата по опитна физика, единствената
възможност, която й се предоставя, са йонизационните камери, в чиято
конструкция влиза канче или малка тенджера, метална пръчка, изолирана
с парченце янтар, и листче варак, залепено на горния край на тази пръчка
с ушна кал.” [2, c. 137] Въпреки допотопната техника в тези трудни условия
за работа, благодарение на упоритостта, ентусиазма и импровизацията
Карамихайлова и нейните помощници успяват да организират учебната
и изследователската дейност в областта на радиоактивността в Софийския
университет.
В началото на учебната 1951/52 г. Карамихайлова създава първия
студентски кръжок по атомна физика, в който учи студентите на дисциплина,
наблюдателност, сръчност в експеримента и критично отношение към
получените резултати – качества, които ще им помогнат в бъдещата работа.
След окончателното си идване в България Карамихайлова близо 20 години няма научни публикации – в предишния период от 20 години тя има 19
публикации в най-престижните европейски научни списания. В Софийския
университет тя се опитва да продължи изследванията си по многократната
йонизация, прилага за изучаване на космичните лъчи съвсем новата и
много актуална за времето си методика на фотоплаките. Когато започва
тези изследвания, тя разполага само с микроскоп, тъмна стая за промиване
на плаките и тетрадка за записване
на резултатите (ръкописни бележки
и плаки от тези изследвания се пазят
в
Националния
политехнически
музей). Карамихайлова първа поставя
и изследва фотоемулсионни плаки
на връх Мусала, но главната и найтрайна насока в изследователската
й работа остава до края на живота й
изследването на радиоактивността на
природни обекти: питейни и минерални
води, почви, лечебни калове, скални
материали и др. (пръв започва да
работи системно по количественото
определяне
радиоактивността
на
изворни води в България проф.
Петър Пенчев). Акад. Хр. Я. Христов
разказва за експедициите за събиране
на радиоактивни проби, на които
е ходела със свои сътрудници, „по
Снимка 35. Писмо от Ирен Жолио-Кюри до
най-отдалечените
и
неживописни
Е. Карамихайлова относно дадена по нейна
молба препоръка на М. Белински до професор,
кътчета на страната, за да събира
занимаващ се с радиотехника (22 ноември
води и минерали, които считаше
1946 г.). Очевидно Е. Карамихайлова е имала
интересни от научна гледна
намерение да продължи изследванията си върху за
полония, тъй като И. Жолио-Кюри й предлага да точка”; за себеотрицанието, с което
й изпрати полоний, за да изпълни работната си
тя се отдава на работата си и изказва
програма.
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съжалението си, че голяма част от материалите не са съхраненени [18, c. 111].
Той описва Е. Карамихайлова като чужда на „аристократизма в науката”
– няма задача, която е под нейното научно достойнство, към която тя да не
подходи без каквото и да било възгордяване с типичната за нея отговорност и
прецизност. Като илюстрация припомня как те двамата заедно са обикаляли
няколко дни да търсят изчезнал радиоактивен препарат в Александровската
болница. Обследвали са безрезултатно с Гайгер-Мюлеров брояч върху дървена
носилка всички възможни отделения, хранилища, перални, сушилня и т.н.,
като накрая намират препарата затрупан „с всякакви марли и памуци” в
близко поле с болнични отпадъци. И докато за Христов търсенето е изглеждало
безнадеждно, то за Карамихайлова е било въпрос на отговорност при
изпълнение на задълженията й в работата. [18, c. 110] Тя, въпреки мизерната
материална база, благодарение на отличната си подготовка получава
коректни резултати. „За точността на нейните резултати – пише проф.
Цв. Бончев – може да се съди от факта, че много по-късно, през 70-те години,
сътрудниците на катедрата, използвайки съвременна апаратура, получиха
същите резултати за концентрацията на радона в някои минерални
извори, каквито са били определени на времето с помощта на йонизационна
камера.” [2, c. 138]
Драстичната разлика с условията на работа в чужбина не я отчайва, а
сякаш я амбицира да подготви добри специалисти за българската ядрена
физика. Създава неповторима задушевност и творческа атмосфера за
младите хора около себе си. Спазвайки традициите от Виена и Кеймбридж,
често кани на гости в дома си асистентите си и дори студенти. Разказва
им за големите учени, с които е работила, за науката, за живота. Смята, че
добри специалисти могат да се създадат само с любов и култура – като ги
насочваш там, където ще им бъде най-интересно и където ще бъдат найполезни. В Основния фонд на Националния политехнически музей се пазят
много документи, които свидетелстват за упоритостта, с която Карамихайлова
използвала авторитета и богатите си международни връзки в научните
среди за издействане конкурси и специализации в чужбина на младите
специалисти. Не е случайно, че всички, които са работили с нея, говорят с
любов и признателност за своята ръководителка.
След 9 септември 1944 г. Карамихайлова попада в списъка на
„неблагонадеждните” учени – поради „буржоазния произход” и контактите
й с учени отвъд „Желязната завеса”. В Софийския университет още в
началото на 1945 г. е започнала чистката на „враговете на режима” –
учени и преподаватели, които са от буржоазен произход или не изповядват
комунистическата идеология. Въпреки че Карамихайлова остава до 1955 г.
ръководител на катедра „Атомна физика”, тя не е желана в университета.
Вероятно причините са не само политически – възможно е типично по
нашенски да е била обект на завист от някои колеги – поради това, че е родена,
живяла и работила на Запад; поради научната й продукция, произхода,
културата, владеенето на езици... Не й позволяват да пътува зад граница
не само частно, но и да участва в международни научни форуми; спряна е
дори кореспонденцията й с чужбина. Само веднъж получава разрешение да
говори пред научен форум в Цюрих. В последния момент я спират, взимат
й доклада и друг заминава с него за Швейцария. До края на живота си тя,
изследователката, заслужила място сред пионерите на ядрената физика в
Европа, никога повече няма да се срещне и да обменя идеи с приятелите си,
да пътува из Европа и да се наслаждава на културните й забележителности...
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В Българската академия на науките

Въпреки застъпничеството на бившия си асистент Хр. Я. Христов и проф.
Г. Наджаков Карамихайлова е принудена да напусне Софийския университет
и през 1955 г. постъпва на работа като старши научен сътрудник в създадения
през 1947 г. Физическия институт на БАН. Назначена е за ръководител на
новосъздадената секция „Радиоактивност и ядрена спектроскопия”, която
ръководи до смъртта си на 22 април 1968 г. Вероятно това е станало не
без застъпничеството на директора на института акад. Георги Наджаков,
но в Българската академия на науките тя е високо ценена от колегите си и
се радва на почит и уважение (за разлика от ръководството на Софийския
университет, БАН, чийто зам.-председател по това време е Г. Наджаков,
е толерантен към т.нар. „буржоазни учени” и ги назначава на работа в
структурите си). През 1960 г. Физическият институт се разширява с Атомна
научно-експериментална база (ФИ с АНЕБ), а през 1962 г. Карамихайлова е
избрана за професор към същия институт.
Научната й дейност в академията е продължение на тематиката
й в Софийския университет - изследването на радиоактивността на
природни обекти. Със своите сътрудници разработва нови чувствителни
методи за изследване на естествената и изкуствената радиоактивност на
природните обекти от геологичен или биологичен произход. Заедно със
сътрудниците си се включва се в
интердисциплинарния екип на проф. А.
Пухлев, който има задачата да изясни
причините за ендемичния нефрит
в България. Обикаля контролните
райони за събиране на проби от
минералните извори, за да изследва
радиоактивността
им,
определя
съдържанието на редица естествени
радиоактивни елементи в почвите и
водоизточниците в тях, в резултат на
което е било направено почти пълно
Снимка 36. В една от стаите на Физическия
картиране на изследваните райони.
институт на БАН, намираща се на тавана на
сградата на днешното Централно управление
Заедно със своите сътрудници
на БАН, пл. „Народно събрание” (50-те години
Карамихайлова се заема да изследва
на ХХ в.)
радиоактивните
замърсявания
в
Седнали отляво надясно: М. Борисов, А.
Стригачев, Е. Ватева, Р. Зайков, Бойчева, Д.
района около Бухово, където се
Калицин. Прав вляво - Н. Пашов. На преден
изгражда
металургичен
завод
за
план - Е. Карамихайлова.
преработване на уранова руда. Във
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Снимка 37. Заседание на разширения
научен съвет на Физическия институт с
Атомна научно-експериментална база (ФИ
с АНЕБ) при БАН (1962). Отляво надясно:
Г. Наджаков, Е. Джаков, В. Христов, Р.
Андрейчин, А. Держански, П. Камаджиев, Б.
Бетев, Р. Зайков, Е. Леяровски, К. Киров, И.
Мишев, Гр. Стайнов, Т. Драгнев, Г. Делчев,
Н. Пашов, М. Михайлов, М. Борисов, Е.
Карамихайлова, С. Иванов, П. Марков.

връзка с провежданите през 50-те
години на миналия век мощни ядрени
ескплозии в атмосферата, през 1957-1958
г. изследва изкуствената радиоактивност
на валежи и атмосферни аерозоли в
София (предоставя резултатите от тези
изследвания през 1959 г. за докладване на
Международна младежка конференция по
мирно използване на атомната енергия в
Москва на Н. Балабанов). Изследванията
й показват повишен радиационен фон
в България като следствие от ядрените
взривове. По нейна инициатива и
под нейно ръководство през 1961 г.
изследванията в секцията се разширяват
в ново направление – масспектрометрия
на радиогенните изотопи на оловото
– крайни продукти от разпада на
естествените радиоактивни семейства на

урана и тория.
В началото на 60-те години на миналия век започва да публикува в
български списания някои резултати от научните експедиции за изследване
на естествената радиоактивност на водоизточници и почви на територията
на България. Другите резултати са запазени като служебни доклади. Много от
събраните проби остават неизмерени дълго време след смъртта й, затрупали
работния й кабинет… Благодарение на покойният Христо Камбуров част от
тях са съхранени в Националния политехнически музей.
Подобно на много други физици, работили с големи дози радиоактивни
вещества по времето, когато вредата от облъчванията не е била достатъчно
известна, проф. Елисавета Карамихайлова заболява от рак – вероятно от
продължителното въздействие на радиоактивните лъчения при работата
й. Умира през 1968 г. Интересен факт е, че когато проф. Майер публикува
през 1927 г. книга върху радиоактивността, той описва възможността за
поражения при работа с
радиоактивни вещества, но
подценява опасността от
облъчванията и не въвежда
правила за безопасност в
Радиевия институт. Той
даже
характеризирал
страха на Карамихайлова
при влизането й в стаята,
в която се пазел 1 грам
радий, като „истеричен”,
въпреки че тя след това се
оплаквала от трудности при
преглъщането и подутини
по езика.
Във Физическия инсСнимка 38. Лабораторията по радиоактивност на екскурзия
титут на БАН Карами(1963)
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хайлова има значителен принос в обучението на кадри и създаване на
експерименталната база в изследването на радиоактивността. С нейно участие
са изградени редица направления: ядрена спектроскопия, космически лъчи,
ядрени методи, масспектрометрия и др. Под нейно ръководство са работили и
са се утвърдили като изследователи физиците Благой Амов, Христо Камбуров,
Катя Дойчинова, Тодор Димчев, радиохимиците Костадин Костадинов,
Христо Райчев, Вера Михайлова; инженерът електроник Иван Ванков.
„Проф. Карамихайлова работеше с вдъхновение и учеше младите около
себе си на това – с примера на целия си живот... изследванията й винаги бяха
теоретично обосновани и практически насочени... Почти всички проблеми,
с които тя се е занимавала, са били продължени. А това, от своя страна,
е следствие от нейната широка обща и специална култура... Тематиката
на проф. Карамихайлова, особено у нас, бе пряко свързана с практиката.
Това, което ние днес с много усилия и понякога излишна декларативност
се стремим да постигнем, тя скромно и незабелязано вършеше на дело.”
(Хр. Я. Христов, [18, с. 109 ])
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За личността на проф. Елисавета Карамихайлова

Сътрудниците й разказват, че била малко чудачка. Въпреки че преди
завръщането си в България е била част от научния елит на Европа, не се е
правела на велика – разказваше приживе нейната студентка и асистентка
доц. Антония Пеева. Лекциите й били много интересни. Бъдещите физици
не ги пропускали и заради необикновения й начин на изразяване - тя
произнасяла неправилно някои български думи и често вмъквала в речта си
немски и английски думи, които звучали като нецензурни изрази и водели до
недоразумения и смях. Често канела студентите си в къщи на сладолед, който
правела по оригинална английска рецепта.
На недоброжелателни или обидни думи от страна на някои колеги
реагирала с типичната за нея доброта, великодушие и хумор, като казвала, че
в момента някои хора са раздразнителни поради високата концентрация на
положителни йони във въздуха. Била толерантна към всички и за всичко.
Споменът на проф. Н. Балабанов е за „60-годишна, но доста подвижна
жена, невисока, но с „висок” глас, леко попрегърбена, но не и с уморен вид”,
която му предоставя всичките резултати от измерванията си и литературата,
която притежава, за да може той – студент по онова време, да подготви
изказването си на Международна младежка конференция по мирното
използване на атомната енергия в Москва. [2, с.132]
Като „човек с голяма духовна сила и висока етика”, която „носеше
достойно, стоически и героически принадлежащата й част от човешката
неволя” – я описва акад. Хр. Я. Христов. С огромно уважение и преклонение
пред личността на проф. Карамихайлова той описва атмосферата на
културност и хуманност около нея, въпреки че не е получила приживе у нас
топлината и уважението, които е заслужавала.
Доц. Антония Пеева разказваше, че когато преди няколко десетилетия
Мариета Блау идва с научна делегация в България и пожелава да се
поклони на гроба на колежката и приятелката си, никой у нас не е знаел
къде е погребана. Тогава бившите студенти на Елисавета Карамихайлова,
уведомени предварително за намеренията на М. Блау, открили запуснатия
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гробищен парцел, намерили черен гранит и вдигнали паметник на любимата
професорка.
Отдадена на науката, Е. Карамихайлова остава неомъжена. Такава е
съдбата и на М. Блау, Е. Рона и Б. Карлик – направили значителна кариера
в науката, но не успели да съчетаят изследователската работа с женитба и
майчинство. Но самотата не деформира характера й и не я отделя от хората.
Така, както навремето проф. Ст. Майер е бил като баща на сътрудниците
си в Радиевия институт, така тя се отнася майчински със своите студенти
и сътрудници. С напътствия, консултации, отзивчивост и любов помага на
сътрудниците си да намерят своя път в науката и се радва на успехите им.
Създава сред тях „едно неизменно чувство на общност и колегиално доверие”,
като постига това „по един виртуозен начин” (акад. Хр. Я. Христов). Зорко
следи за спазване правилата за работа с радиоактивни вещества, забранява
им да влизат в хранилището с радиоактивните елементи, за да не се облъчат,
защото са млади и животът е пред тях, радва се на успехите им и създава
сред тях чувство за общност и доверие.
Завещава цялото си имущество с бащината си къща на ул. „Кракра” на
БАН, а също и тялото си, за да бъдат изследвани ефектите от облъчването
върху човешкия организъм. По това време обаче никой у нас не се чувства
компетентен да се заеме с подобно проучване.
Освен научно наследство от повече от 40 труда, оставя след себе си цяла
плеяда от стойностни ядрени физици, които продължават делото й. И това е
най-голямото признание за достойно извървения й жизнен път, за който найточно определение дава акад. Хр. Я. Христов:
„Проф. д-р Елисавета Карамихайлова несъмнено остава една голяма
личност в историята на нашата физика… Тя е един от съотечествениците
ни, които най-много допринесоха името на България на много места да се
произнася с уважение… Проф. Карамихайлова живя с науката, чрез науката
и за науката. От нея трябва да се поучим на това, как трябва да се уважава
науката и как да се обичат хората.” [18, с. 112]
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В ТО РА Ч А С Т

ИЗС Л Е Д О ВА ТЕЛ С К А
Д ЕЙ Н О С Т

Виенският университет и развитието на
физиката до началото на ХХ век

Виена е една от найкрасивите европейски столици (Снимка 1). Градът е
разположен в подножието
на Алпите, покрай река
Дунав – на местата, където
реката си пробива път от
планината към равнината.
По тези места се пресичат
дунавската
плавателна
магистрала и оформеният
покрай нея търговски път
с трансевропейския, който
свързва
прибалтийските
Снимка 1. Стара Виена, 1893. Худ. Чарлз Греъм. World’s
и централноевропейските
Columbian Exposition Collection at the Field Museum.
страни със Средиземноморието. Благодарение на
своето благоприятно разположение, градът се е развил като един от найзначимите културни центрове на Европа.
Не е случайно, че Виенският университет (Снимка 2) е един от найстарите в Европа. Той е основан през 1365 г. от император Рудолф IV. През
първите няколко столетия в него са се развивали основно хуманитарните
направления. Истински разцвет на природните науки – и по-специално на
физическите, настъпва през средата и втората половина на XIX век.

Снимка 2. Виенският университет.
Източник: http://wwwt.oeaw.ac.at/smi/download/Stefan_Meyer_Biography_vers.1.3.pdf
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През 1847 г. във Виена е създаден Институт по физика и негов пръв
директор е Християн Доплер (1803–1853) (Снимка 3). Той се занимавал с
изследване на аберацията на светлината, теорията на цветовете, теорията
на микроскопа и др. През 1842 г. теоретично обосновал зависимостта на
честотата на звуковите и светлинни колебания, възприемани от наблюдателя,
от скоростта на движение на източника на колебания или на наблюдателя.
Този закон, наречен на неговото име – „закон на Доплер”, е влязъл във
всички учебници по физика. Той се използва в астрофизиката за определяне
на скоростта на движение на звездите. С негова помощ е установено
разширяването на Вселената.
От 1865 г. като професор във Виенския университет работи Йохан
Лошмит (1821–1895). Неговите основни научни изследвания са в областта на
кинетичната теория на газовете. С неговото име са свързани първите опити
за оценка на размерите на газовите молекули (1865). Той е определил броя на
молекулите на идеален газ при нормални условия в единица обем – „число на
Лошмит” (по съвременни данни 2,68.1025 m-3) и пръв е пресметнал диаметъра
на газовите молекули (10-9 m).
За основател на австрийската физическа школа се смята Йозеф Стефан
(1835–1893) (Снимка 4). Той е завършил Виенския университет и става
преподавател там през 1858 г. От 1863 г. е професор, а от 1866 г. – директор
на Института по физика към университета. Й. Стефан е работил в следните
области: оптика, акустика, електромагнетизъм, кинетична теория, теория на
топлинното излъчване. Въз основа на експериментални данни през 1879 г. е
установил съществуването на зависимост на енергията, която нагрято тяло
излъчва, от четвъртата степен на неговата абсолютна температура. Няколко
години по-късно тази зависимост е била теоретично обоснована от неговия
ученик Л. Болцман.
Лудвиг Болцман (1844-1906) (Снимка 5) е най-авторитетната фигура на
Виенската школа по физика. Завършил през 1866 г. Виенския университет,
той с прекъсвания много години е преподавал в него. Болцман се смята за
един от основателите на класическата статистическа физика. Изключително
разностранен учен, той е работил особено плодотворно в областта на
кинетичната теория на газовете, термодинамиката и теорията на излъчването.
През 1868 г. извежда закона за разпределението на газовите молекули според
скоростите им. Неговата формула стои в основата на цялата класическа
статистическа физика.
През 1872 г. Болцман извежда основното кинетично уравнение на
газовете, което се превръща в база на физическата кинетика. През същата
година успява да докаже връзката между ентропията на една физическа
система и вероятността за нейното състояние. На тази основа доказва
статистическия характер на втория принцип на термодинамиката. Пак през
1872 г. той формулира известната H-теорема, с която полага основите на
теорията на необратимите процеси.
През 1884 г. от термодинамични съображения Болцман доказва
закона за излъчването, който заслужено е известен като „закон на СтефанБолцман”. Постоянната, която свързва двете величини, е приета като една от
фундаменталните физически постоянни на физиката и също носи имената на
двамата. Като една от фундаменталните постоянни на съвременната физика е
приета т.нар. „постоянна на Болцман”. Тази постоянна влиза в редица важни
съотношения във физиката: в уравнението за състоянието на идеален газ; в
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израза за средната енергия на топлинното движение на частиците; свързва
ентропията на физическата система с нейната термодинамична вероятност.

Снимка 3. Християн Доплер

Снимка 4. Йозеф Стефан

Снимка 5. Лудвиг Болцман

На границата между XIX и XX столетие във физиката се разиграват
драматични събития, намерили особено силна изява във Виенския
университет. След значителните успехи на молекулно-кинетичната теория
през първата половина на XIX век, в края на същото столетие много учени
започват да изразяват съмнения в идеите на атомизма. Редица физици
и химици се обявяват против атомната идея за структурата на материята.
Основният аргумент на противниците на идеята е, че никой не е наблюдавал
атоми и молекули, че те са само мислени конструкции.
Главен опонент на Л. Болцман против неговата кинетична теория на
газовете и атомистичното учение бил друг виенски профессор – Ернст Мах
(1838-1916). Този учен има определени приноси в областта на акустиката и
оптиката. Но много по-голяма известност той е получил с философските си
възгледи. От 1895 до 1901 г. Мах е ръководил Катедрата по философия във
Виенския университет. Много известни физици, в това число и Айнщайн, са
били под влияние на неговата теория на познанието.
Според Мах в природата не съществува друга реалност освен нашите
усещания – те са единствените съществени елементи на света. Атомният
свят не може да бъде наблюдаван, следователно той не съществува реално.
Физикът философ дори сравнявал вярата в съществуванета на електрони и
атоми с признаването за съществуване на дяволи и вещици.
По-късното развитие на физиката напълно опровергава разбиранията
на Мах. Айнщайн го сочи като „един интересен пример как философските
предубеждения пречат дори на учен със смело мислене и тънка интуиция
правилно да интерпретира фактите”.
Л. Болцман дълго време бил самотен в борбата за утвърждаването на
атомизма. Той бил човек с изключително висока култура, но същевременно
деликатен и лесно раним, дълбоко преживявал критиките и неразбирането на
идеите му. Не издържал на горчивините и нападките и през 1906 г. сложил
край на живота си. Все пак в последната си статия написал: „Онези, които с
разсъждения за диференциалните уравнения мислят, че са се отървали от
атомизма, приличат на хора, за които гората е скрила дърветата.” [7, с.
171]
Друга ярка личност във виенската физическа колегия бил Фридрих
Хазеньорл (1874-1915) – последовател и ученик на Й. Стефан и Л. Болцман.
През 1907 г. той е избран за професор в университета и с встъпителната си
лекция силно впечатлил Е. Шрьодингер – първокурсник по това време и бъдещ
изявен учен. Наред с проблемите на класическата физика (кинетична теория,
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термодинамика, електродинамика и оптика на движещите се тела) Хазеньорл
се занимавал с теория на относителността и квантова физика.
През 1904-1905 г. Хазеньорл извел формула за електромагнитната
маса, както и формула за взаимната връзка между масата и енергията.
Той определил, че масата на електромагнитното поле е свързана с неговата
енергия E: m = a.E/c2, където a е постоянен коефициент. В първоначалните
варианти на неговата теория този коефициент имал стойност 4/3, но по-късно
пресмятанията показали, че a=1. Това означавало съвпадение с изводите на
теорията на относителността.
През 1911 г. Ф. Хазеньорл направил опит да обобщи планковата рецепта
за квантуване на хармоничния осцилатор. Приложено към атомния модел на
Томсън, неговото правило за квантуване позволява да се получи серията на
Балмер. Получаваните оценки за честотата на излъчването и за размерите
на атомите съвпадали по порядък с експерименталните резултати. По-късно
обаче, заедно с модела на Томсън и разработките на Хазеньорл изгубили
своето значение.

Снимка 6. Участници в първия Солвеевски конгрес (1911). Седнали отляво надясно: В.
Нернст, М. Брилюен, Е. Солвей, Г. А. Лоренц, Е. Варбург, Ж. Перен, В. Вин, М. Кюри,
А. Поанкаре. Прави: E. Голдшмит, М. Планк, Г. Рубенс, А. Зомерфелд, Ф. Линдеман, М.
де Бройл, М. Кнудсен, Ф. Хазеньорл, Остелет, Е. Херцен, Д. Джинс, Ъ. Ръдърфорд, Г.
Камерлинг-Онес, А. Айнщайн, П. Ланжвен.

Интересен епизод от биографията на учения е участието му в
първия Солвеевски конгрес (1911) – единствен представител на Виенския
университет. В този исторически конгрес (Снимка 6) са участвали всички
изтъкнати европейски физици: В. Нернст, М. Планк, А. Зомерфелд, В. Вин, Ъ.
Ръдърфорд, лорд Релей, М. Кюри, П. Ланжвен, А. Поанкаре, А. Айнщайн, Ван
дер Валс, Г. Камерлинг-Онес и др. Председател на конгреса е бил знаменитият
Х. Лоренц. За съжаление, проф. Ф. Хазеньорл загива по време на Първата
световна война.
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През разглеждания период във Виенския
университет работи още един ученик на Болцман,
който има заслуги за преосмислянето на класическата
физика – Франц Екснер (1871-1926) (Снимка 7).
Интересен щрих от неговата биография е свързан с
откриването на рентгеновите лъчи.
Известно е, че когато В. Рентген открива
неизвестните дотогава лъчи (той ги нарича Х-лъчи),
изпратил статията със своите изследвания освен до
научното списание, още на няколко свои колеги в
различни европейски градове. Ф. Екснер бил между
Снимка 7. Франц Екснер
тях. Още в навечерието на 1896 г. той получил
статията на Рентген с първите рентгенови фотографии в света. Оценявайки
важността на събитието, виенският физик споделил новината във вестниците.
Така немското откритие станало известно най-напред в Австрия.
През 1919 г. Екснер предложил статистическа интерпретация
на видимото детерминистично поведение на макроскопичните тела,
предполагайки, че то представлява резултат на огромен брой вероятностни
процеси на субмикроскопично ниво. В своите „Лекции за физическите основи
на науката” Екснер заявил:
„От множеството събития... може да се изведе закон, справедлив
за средното състояние на това множество, докато отделното събитие
(микроскопичното) може да остане неопределено. В този смисъл принципът
на причинността се изпълнява за всички макроскопични явления, но не
е задължително да действа за микроскопичните. От тук следва също,
че законите на макросистемите не са абсолютни закони, а по-скоро
вероятностни; дали те се изпълняват винаги и във всички случаи, още
предстои да се изясни... Всяко отделно физическо измерване, колкото и да
е специализирано то, дава само средни стойности, обусловени от милиарди
отделни движения, ...а да се предскаже изход от отделния процес във
физиката е невъзможно.” [7, с. 251]
Както се вижда, вероятностната концепция на Екснер коренно се
различава от традиционното разбиране за вероятността, използвано
в класическата статистическа механика. В класическата физика
вероятностните твърдения са били само израз на нашето незнание на
всички детайли за отделното събитие. Новата концепция за вероятността
не само приема, че макроскопичният детерминизъм е статистически ефект,
но предполага, че този извод се отнася и за отделните микроскопични или
субмикроскопични събития. В това отношение Екснер изпреварва много от
физиците и философите по онова време.
Това признава по-късно Е. Шрьодингер в свое академично слово: „Франц
Екснер, на когото съм благодарен за извънредно голямото съдействие,
беше първият, който обсъждаше възможностите и предимствата на
аказуалното (в смисъл на некласическа детерминираност) разбиране на
природата.” [7]
Определен интерес представляват изследванията и приносите на друг
възпитаник, по-късно преподавател във Виенския университет – Артур
Хааз (1884-1941). Те се отнасят към спектроскопията, квантовата теория,
структурата на атома и към историята на физиката. През 1910 г. той
предложил свой модел на атома, основан на представите на Дж. Дж. Томсън.
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Според неговия модел атомът е положително заредена еднородна сфера,
вътре в която по кръгови орбити се въртят отрицателно заредени електрони.
Техният брой е такъв, че да компенсират положителния заряд на сферата.
„Моделът на Хааз” позволявал за пръв път постоянната на Ридберг (R) да
се изрази чрез елементарния заряд на електрона, неговата маса и постоянната
на Планк (h). В известен смисъл неговата формула изпреварила с три години
знаменитата формула на Н. Бор за тази спектроскопична константа R.
А. Хааз представил своята работа във виенското Химико-физическо
дружество. В непубликуваната си автобиография той нарекъл своята теория
„най-великото постижение” в живота си. На 10 март 1910 г. работата била
обсъдена и ...отхвърлена, дори осмяна. Директорът на института по физика
Ернст Лехер нарекъл работата на Хааз „карнавална шега”, а авторитетният
теоретик Ф. Хазеньорл я оценил като наивен опит да се смесят два съвършено
несвързани предмета – квантовата теория (дотогава все още разглеждана
като част от учението за топлината) и спектроскопията – раздел от оптиката.
Въпреки че била отхвърлена, работата на Хааз не пропаднала съвсем
безследно. В своя доклад на първия Солвеевски конгрес през 1911 г.
А. Зомерфелд споменал за „модела на Хааз”. На конгреса присъствал и
Ръдърфорд, но не е известно дали е разказал подробно за дискусиите на
специализиращия при него Н. Бор. Самият Бор споделял, че е научил за модела
на Хааз по-късно, след като през 1913 г. вече е получил своята формула.
Някои специалисти по история на физиката смятат, че макар и косвено,
моделът на Хааз е повлиял за развитието на атомната теория. „Макар и
появила се случайно и основана на нездрави предположения, може да се говори
за голямата историческа роля на тази работа за развитието на понятията
на квантовата теория.” [7]
Не може да не споменем за присъствието във Виенския университет на
още един известен учен – Ервин Шрьодингер (1887-1961). Той е завършил
университета през 1910 г. и е работил в него до 1920 г. – с прекъсване, заради
участие във войната. Изследванията на Шрьодингер са били в твърде широк
диапазон, в това число и по разпределението на излъчването и съдържанието
на радий в атмосферата (1912-1913).
Както е известно, по-късно централно място в творчеството на
Шрьодингер заемат неговите работи по квантова механика. Той високо
оценявал ролята на своите учители в университета Хазеньорл и Екснер.
Във всъпителното си слово при избирането му в Берлинската академия
Шрьодингер заявил:
„Старият виенски институт на Л. Болцман, трагично завършил
живота си скоро преди моята поява там, където се трудеха Фриц Хазеньорл
и Франц Екснер и през който минаха много други ученици на Болцман, ми
даде възможност да проникна в идеите на този могъщ ум. Кръгът на тези
идеи стана за мен като първа любов в науката; нищо друго не ме е така
привличало и, изглежда, никога вече няма да ме привлече.” [7]
С този кратък обзор искахме да покажем ролята, която Виенската
физическа школа е играела в развитието на науката в края на XIX и началото
на XX век. Тази роля, без съмнение, е определяла авторитета на Виенския
университет сред световната научна общественост, както и творческия дух на
изследователската дейност в него. В тази среда и в този дух е била закърмена
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и заредена българската студентка Елисавета Карамихайлова, учила във
Виенския университет през годините 1918–1922.
Характеристиката на този университет би била непълна, ако не
споменем за още някои личности и събития през онези години, които също
са способствали за неговия авторитет. Не е безинтересно да се знае, че в
Медицинския факултет на Виенския университет от 1902 до 1938 г. (почти
четиридесет години!) е работил основоположникът на психоанализата Зигмунд
Фройд. През 1922 г. (годината на дипломирането на Е. Карамихайлова)
Катедрата по философия, създадена някога от Е. Мах, била поета от Морис
Шлик. Под негово ръководство през 20-те години на ХХ век бил организиран
философски кръжок, станал известен с името „Виенски кръг”. Към него се
присъединили Р. Карнап, Х. Хан, Ф. Франк, В. Крафт и др., които създали
движение на неопозитивистите.
Неопозитивизмът, или логическият позитивизъм, противопоставял
просветителската си нагласа на романтичните и националистични тежнения в
следвоенна Австрия и Германия, които по-късно намират израз в риториката
на „кръвта и земята”. Девизът на неопозитивистите бил да се слуша не „зова
на кръвта и земята”, а гласът на разума, с който говори емпиричната наука.
Според тях гласът на разума в науката е легитимен, защото се подчинява на
законите на логиката, а зовът на „кръвта и земята” е незаконен – той е израз
на емоционалната и необуздана воля.
Неопозитивистите (или логически емпиристи, както те самите са се
наричали) били въодушевени от програмата на логическия атомизъм – с
помощта на модерната логика да се схване напредъкът на познанието от
сетивни данни към обобщения, закони и теории. Според тях логиката на
науката не се занимава с протичането на мисълта при учените, а с нейното
логическо обоснование. Преведено на езика на правото, това означава
следното: жизнените проблеми, които се решават чрез правосъдието, не
са важни; важно е да се спазват законите и формалните процедури на
правораздаването.
Неопозитивистите от „Виенския кръг” са оказали влияние на
философските школи в другите европейски държави и в САЩ. Когато през
1938 г. Германия анексира Австрия, членовете на клуба напускат страната,
тъй като са имали либерални убеждения, а много от тях били с еврейски
произход.
Съществени фактори, които навярно са влияели върху бита и
поведението на Е. Карамихайлова и по време на следването й, и по-късно,
когато вече е работела във Виена, са били от една страна богатият културен
живот на австрийската столица, а от друга – бурните политически събития
в нея. Със своето музикално образование младата българка добре се е
вписвала в духовната атмосфера и традициите на града, признат за център
на европейската музикална култура. За това са съдействали и музеите на
великите композитори Бетовен, Хайдн, Моцарт и Шуберт, а също театрите
и галериите, историческите и архитектурни паметници и, разбира се,
великолепната природа около града.
Но обстановката във Виена след Първата световна война не е била
спокойна. Постъпването на Е. Карамихайлова във Виенския университет
съвпада с революцията в Австрия, която смъква монархията. Някогашната
мощна Австро-Унгарска империя се разпада на няколко държави. Австрия е
обявена за република.
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Обстановката в републиката през 20-те години на ХХ век се
характеризира с остри класови стълкновения, многобройни стачки и
демонстрации, дори с улични боеве. Тежки последствия за страната нанася
и световната икономическа криза през годините 1929-1933. През 1929 г.
започва и фашизирането на държавния строй. През 1933 г. Парламентът е
разпуснат, свободата на печата и на събранията е отменена. Провъзгласена е
фашистка система на управление.
За живота на нашата сънародничка по време на продължителното й
пребиваване във Виена (1918–1935) е написано в първата част на книгата.
Няма съмнение, че като всички млади хора тя е обичала разходките покрай
реката и по живописните хълмове около нея, посещенията на музеите и
другите забележителности на града. Но навярно по-голяма част от времето
си е отделяла на учението, на работата, на изследванията. Няма никакви
сведения за каквито и да е политически пристрастия у Е. Карамихайлова, за
участия в протести и демонстрации, още повече, че като чужденка тя е стояла
настрана от политическите събития.
Без да търсим пряко влияние на събитията във Виена и Виенския
университет върху убежденията на Е. Карамихайлова, не може да не
допуснем, че част от духа на тези събития е проникнала в нейната култура
и поведение. Разбира се, над всичко е доминирала вековната европейска
култура и традициите на западната цивилизация. Много точно това
е предадено от професор Леон Митрани, който в спомените си пише:
„Елисавета Карамихайлова беше стопроцентов европеец, възпитана и
образована в чужбина... Цялото й държание, дори езикът и произношението
й, издаваха нейната принадлежност към Европа”.
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Участието на виенските физици в изучаване на
явлението радиоактивност
Както е известно, радиоактивността е открита през 1896 г. от френския
физик Анри Бекерел. С право се смята, че това е едно от най-големите
открития в науката, поставило начало на ядрената физика и на нейните
огромни приложения.
Веднага след откриването на радиоактивността се оформят три големи
центъра за нейното изследване:
● Париж – главно чрез работите на Мария и Пиер Кюри;
● Монреал (Канада), където Ърнест Ръдърфорд работи от 1898 до 1907
г.;
● Виена – в Университета и в Австрийската академия.
Водещи
личности
във
виенския
център
за
изследване
на
радиоактивността са Стефан Майер (Снимка 1) и неговият колега и приятел
Егон Швайдлер.
Стефан Майер (1872-1949) завършва Виенския университет (ученик
на Екснер) през 1896 г. От 1902 г. завежда Катедрата по физика в него, а
от 1920 до 1938 г. е професор в университета. Егон Швайдлер (1873-1948)
също е випускник на Виенския университет и професор там от 1926 г. до
пенсионирането си през 1938 г.
Научавайки за откритието на Бекерел и за първите резултати на
Мария и Пиер Кюри, двамата учени веднага се включват в изследванията
на това странно явление. Те първи определят периода на полуразпадане
на радиоактивния елемент полоний, открит през 1898 г. от М. Кюри. През
1899 г. Майер и Швайдлер наблюдават отклонение на лъчите, изпускани
от елемента радий, под действието на магнитни
полета (радият също е открит от М. Кюри през 1898
г.). Малко по-късно, работейки с по-силни полета, Ъ.
Ръдърфорд установява наличието на две съставки в
радиоактивните лъчи, които той означава с „алфа” и
„бета”. Третата съставка – „гама”-лъчите, е открита
през 1899 г. Идентифицирането на алфа-, бета- и гамалъчите става през следващите години.
Един от големите приноси на виенския тандем Швайдлер и Майер е в установяването на
статистическия характер на радиоактивното разпадане. През 1904 г. Швайдлер допуска: първо, че радио-

Снимка 1. Стефан Майер, 1910.
Източник: http://wwwt.oeaw.ac.at/smi/download/Stefan_Meyer_Biography_vers.1.3.pdf
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активността е свойство на атомите (атомните ядра още не са открити); и,
второ, че радиоактивното разпадане на атомите е случайно явление. Тези
предположения му дават основание да приложи теорията на вероятностите:
вероятността за разпадане на един атом в интервал време Δt e W=λ.Δt, където
λ е една константа, характерна за конкретния радиоактивен елемент.
Такова допускане е твърде смела крачка в разбирането на природните
процеси. Според него, вероятността за разпадане на един атом не зависи
от времето, което е протекло от момента на неговото образуване. За атоми,
създадени току-що, и за атоми на същия елемент, образувани преди милион
години, съществува еднаква вероятност за разпадането им в определен
момент. Това е в противоречие със „здравия разум”, по-точно - с класическото
разбиране за причинност. Големият немски учен М. Лауе в своята „История
на физиката”, написана по-късно, коментира това тълкуване по следния
начин: „Физиката за първи път се сблъсква с процес, който не се поддава на
причинно обяснение. До днес ние не знаем защо даден радиоактивен атом се
разпада именно в този, а не в друг момент на времето.” [15]

Снимка 2. Празнична закуска по случай защитата на хабилитационните тези на Стефан Майер и Фриц
Хазеньорл (1899). Седнали отляво надясно: Ст. Майер и Фр. Хазеньорл. Е. Швайдлер е прав – първият
отляво надясно. Източник: [26]

Експерименталното потвърждаване на вероятностния характер на
радиоактивното разпадане е направено от Ст. Майер през 1906 г. Прави
впечатление много доброто сътрудничество между двамата учени. През 19061907 г. те изследват разпаданията на някои от членовете на ураниевото
и актиниевото семейства въз основа на което предлагат размествания на
радиоактивните елементи в периодичната система. С аналогични изследвания
по това време се занимава и Ото Хан в Берлинския университет.
Благоприятно обстоятелство за активното включване на виенските учени
в изучаване на явлението радиоактивност е и това, че на територията на
Австрия по онова време се намира единственият източник на уранова руда
– в гр. Йохаймстал (сега гр. Яхимов в Чехия). Това подтиква австрийското

45

Снимка 3. Радиевият
институт във Виена,
1910. Източник: [26]

правителство да разреши изграждането на Институт за изследване на радия
(Снимка 3) към Академията на науките (1908).
Средствата за построяване на института са осигурени от австрийския
индустриалец Карл Купелвизер, също випускник на Виенския университет.
Известен с дарителската си дейност, той преди това е осигурявал средства за
построяване на болници и други обществени сгради. През 1908 г. Купелвизер
подарява 500 хиляди крони на Австрийската академия за изграждане на
Институт за изследване на химическите и физически свойства на радия.
Сградата на новия институт е построена за две години и през 1910 г.
започва да действа. За сравнение ще споменем, че Радиевият институт в
Париж, въпреки приоритета на френските учени, е открит едва през 1915
г. За пръв директор на виенския институт е назначен Ф. Екснер, тъй като
неговият авторитет е бил важен фактор за откриването му, но още през
следващата година на този пост е назначен Ст. Майер (Снимка 4).
През второто десетилетие на ХХ век Виена запазва ролята си на водещ
център в изучаването на радиоактивността, наред с Париж и Манчестер,
където от 1908 г. започва работа Ъ. Ръдърфорд. Заслужава да се отбележи
постоянната връзка, сътрудничество и взаимно уважение, които съществуват
между Майер и Ръдърфорд. Още преди Първата световна война Ръдърфорд
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получава от Виенския радиев институт 250 милиграма радиев източник
(„на заем” – за временно ползване). С този източник неговите сътрудници
Гайгер и Марсден провеждат опити по разсейване на алфа-частици, с което
потвърждава теорията за ядрен строеж на атома (1912).
По това време в Радиевия институт постъпват млади учени като Виктор
Хес и Адолф Панет, които много скоро стават известни с откритията си.
Виктор Хес (1883-1964) завършва Университета в Грац, след което постъпва
като лаборант във Виенския университет. От 1910 г. е асистент там и
същевременно сътрудник в Радиевия институт.
По това време упорито се търсят причините за наличието на радиоактивния фон, който присъства при всички измервания на радиацията.
Господстващото мнение е, че той се дължи на радиоактивните елементи,
които са разпространени в земната кора, но съществуват и предположения за
извънземен произход на фона. През 1911-1912 г. В. Хес започва изследвания,
като монтира измерителна апаратура на балони, издигани на големи
височини над земната повърхност. Провеждайки системни изследвания на
йонизацията, той установява, че в атмосферата проникват неизвестни лъчи,
които йонизират нейните газове. За да се установи ролята на Слънцето в
тези процеси, изследванията са правени и през деня, и през нощта. Младият
учен стига до извода, че непознатите лъчи имат космически произход.
Своите резултати той публикува през 1912 г. Десетина години по-късно
американският физик Робърт Миликан нарича тези лъчи „космични”. За
своето откритие, направено във Виенския радиев институт, В. Хес получава
Нобеловата награда по физика през 1936 г.
Адолф Панет (1887–1958) работи в Радиевия институт от 1912 до 1918
г. В началото на този период (1912–1913) в същия институт пребивава
унгарският химик Георг Хевеши (1885–1966). Двамата – Г. Хевеши и А. Панет,
разработват метода на изотопните индикатори, известен още като метод на
белязаните атоми. Същността на метода е във въвеждането на радиоактивен
изотоп в изучаваната система (механична, химична или биологична), който
впоследствие може
лесно да се открие и
да се измери количествено. Методът
намира
широко
приложение
във
физиката, химията,
биологията,
медицината, техниката
и др. През 1943 г.
на Г. Хевеши е присъдена
Нобеловата награда по
химия „за използване на изотопите
като
индикатори
при изучаване на
химични процеси”.
Както се вижСнимка 4. Стефан Майер в „магнитната стая” на Радиевия институт,
да, във Виенския
1912. Източник: [26]
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радиев институт са се зародили
идеи, които по-късно са оценени
като водещи във физиката и
химията. Съавторът на Хевеши
– А. Панет, е известен също с
определяне
на
възрастта
на
минерали според съдържанието на
хелия, образуван от разпадането
на радия.
През 1912 г. Ст. Майер и
В. Хес правят прецизни измервания на топлината, отделяна при
разпадането на радия. Топлинният
ефект при радиоактивното разпаСнимка 5. Среща на стари приятели в Мюнстер (1932). дане е наблюдаван още в ранните
Отляво надясно: Дж. Чадуик, Д. фон Хевеши, г-жа
години на изследванията, но
Гайгер, Х. Гайгер, Л. Майтнер, Ъ. Ръдърфорд, О. Хан,
приоритетът за точното измерване
Ст. Майер.
принадлежи
на
виенските
учени. За целта те използват
компенсационния метод. Той се състои в следното: вземат се два еднакви
съда, в които може точно да бъде отчитана разликата между температурите.
В единия съд се поставя определено количество радий, а в другия се монтира
проводник, по който се пропуска електрически ток. Законът на Джаул-Ленц
позволява точно да се определи количеството топлина, което се отделя в
проводника. Този метод се смята за най-прецизното измерване на топлината,
отделяна при радиоактивното разпадане.
Своят изследователски нюх Ст. Майер демонстрира и с предсказването
на явлението ядрена изометрия през 1918 г. Той допуска, че при някои
радиоактивни елементи с определен състав са възможни различни устойчиви
състояния. Експериментално явлението е открито от Ото Хан през 1921 г. при
елемента протактиний-234.
Вече споменахме за непрекъсната връзка между Ръдърфорд и Майер.
Тя не е преустановена дори по време на войната, макар и затруднена от
обстоятелството, че двамата принадлежат към враждуващи помежду си
държави. След обявяването на войната английските власти конфискуват
радиевия източник, предоставен от Виенския радиев институт за временно
ползване, като позволяват Ръдърфорд да го използва за изследванията
си. Самият Ръдърфорд смята това за несправедливо и многократно
настоява източникът да се закупи или върне на собствениците. Неговите
действия имат успех едва след приключване на войната. На 14 април 1921
г. той изпраща следното писмо на колегата си Ст. Майер: „Аз бях твърде
обезпокоен от Вашето съобщение за финансовото състояние на Виенския
радиев институт и положих всички усилия, за да събера известна сума и
закупя макар и неголямото количество радий, което Виенската академия
така великодушно ми предостави и което се оказа много полезно в моите
изследвания.” [6]
Няма никакви съмнения, че предоставеният „за временно ползване”
радиев източник се оказва изключителен полезен за Ръдърфорд. През
годините 1918–1919 той провежда важни изследвания с алфа-частици,
облъчващи различни елементи, в резултат на което осъществява първата
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ядрена реакция. А сумата, която английският учен
изпраща на Радиевия институт във Виена, също
се оказва много полезна. По това време Австрия
е обхваната от инфлация и институтът изпитва
сериозни финансови затруднения. Получените от
Англия пари помагат на Радиевия институт във
Виена да преодолее трудностите през най-тежките
години на инфлация.
Справедливо е да се споменат и имената на
други учени, които през онези години съдействат
за успехите на Виенския радиев институт. Това са:
Карл Пршибрам (1878–1973), Герхард Кирш (1890–
1952), Ханс Петерсон (пристигнал от Швеция) и
др. Но това, което силно отличава този институт
Снимка 6. Мариета Блау.
от сродните в другите европейски центрове, е
Източник: [27]
относително масовото навлизане на жени в неговия
състав.
„Феминизацията” започва с постъпването в института на Фредерик
Фридман, последвана от Стефани Хоровиц, Мариета Блау, Елизабет Рона,
Берта Карлик и др., между които и българката Елисавета Карамихайлова.
Можем да допуснем, че дамското присъствие е освежавало обстановката
в Радиевия институт и е създавало специфична атмосфера и насоченост на
изследванията.
Характерно за тематиката на института през 20-те години на миналия
век е провеждането на методични изследвания, свързани с регистирирането
на радиоактивните лъчения и подобряване на неговата ефективност. Става
дума най-вече за актуалните по онова време йонизационни методи, както и
за методите на сцинтилациите, фотоемулсиите и др.
Особен интерес представляват изследванията на Мариета Блау (1894–
1970) (Снимка 6), с която Е. Карамихайлова има съвместни работи. М. Блау
е випусник на Виенския университет и сътрудник на Радиевия институт
от 1924 до 1938 г. Изследванията й са насочени главно към регистирането
на радиоактивните и космическите лъчи. Има значителни успехи в
усъвършенстването на фотоемулсионната методика. През 1936 г. тя за пръв
път използва фотоплака за изследване на космичните лъчи. През 1937 г.
заедно със сътрудничката си Г. Вамбахер за пръв път наблюдават образуване
на „звезди” в следите на космичните лъчи. При взаимодействие на космичните
лъчи с ядрата на атомите, влизащи в състава на атмосферата, ядрата
се разцепват, в резултат на което се ражда голямо количество вторични
елементарни частици. Те образуват т.нар. „звезди”.
Тези открития на М. Блау са високо оценени от специалистите. През
1950 г. Е. Шрьодингер я предлага за Нобелова награда, но тя е присъдена
на Сесил Поуел „за развитието на фотографския метод за изучаване на
ядрените процеси”.
Друго направление, по което се работи във Виенския радиев институт
през 20-те години на миналия век, е изследване на ядрени реакции с
използване на алфа-частици в качеството на бомбардиращи агенти.
Изследванията се провеждат главно от Кирш и Петерсон, по-късно в тях се
включва и Е. Карамихайлова. За тези изследвания ще говорим в следващите
раздели.
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През 30-те години на миналия век в тематиката на Радиевия институт
се включва изучаването на влиянието на йонизиращите лъчения върху
биологичните системи. За целта се организират интердисциплинарни екипи
за изследване взаимодействието на лъченията върху животни и растения.
За съжаление промените, които настъпват по това време в Европа и поконкретно в Австрия, силно влияят върху дейността на научните институти
и на съдбата на техните сътрудници. Сред най-пострадалите между тях
е и Радиевият институт. Повечето от жените, които работят в него, са с
еврейски произход и антиеврейските закони ги принуждават да търсят
спасение в други страни. М. Блау емигрира в САЩ и работи последователно
в Колумбийския университет, в Брукхавънската национална лаборатория
и в Университета в Маями. Завръща се във Виена през 1960 г. Д-р Е. Рона
забягва в Будапеща, К. Пршибрам емигрира в Брюксел.
През 1938 г. Ст. Майер се пенсионира. Това съвпада с присъединяването
на Австрия към Германия. В историята на страната започва нов период, в
който тя се превръща в провинция на фашистка Германия.
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Първи изследвания на
Е. Карамихайлова във Виена
След семестриалното завършване на Виенския университет през 1920
г. Е. Карамихайлова започва подготовката на докторска дисертация под
ръководството на професор Карл Пршибрам. През 1922 г. тя защитава
дисертация и получава научната степен доктор по философия.
В дисертацията на Е. Карамихайлова са изучени електрични фигури,
наблюдавани още през ХVIII век от Лихтенберг и носещи неговото име.
Лихтенберговите фигури представляват звездообразни образувания, които
се появяват при електрично изпразване на острие, насочено срещу плоча
от диелектрик, покрит с някакъв материал (ликоподиев прах, сяра и др.)
На Фигура 1 е показана схема на опитна постановка за получаване на
Лихтенбергови фигури. Схемата е заимствана от излезлия през 1950 г.
учебник на Е. Карамихайлова по атомна физика [9].

Фигура 1. Схема на апаратурата за получаване на Лихтенбергови фигури.

Опитите могат да
се правят при различни
напрежения, с различни материали и дебелина
на
подложката
(парафин,
стъкло
и
др.). Карамихайлова е
изследвала
Лихтенберговите електрични фигури върху гипсови кристали и като нанасяла Фигура 2. Плъзгащи се електрически фигури
светочувствителен
пласт върху плочата, успяла да фотографира фигурите и техните изменения
при различните условия на експеримента. В резултат на това тя установила
зависимост на радиуса на фигурите от подаденото напрежение, както и от
диелектричната константа на плочата. При увеличаване на напрежението
фигурите започвали да се плъзгат (Фигура 2). Научният принос на
дисертацията е в „откриването на неизотропно разпространение на
плъзгащата се искра при неизотропни материали и установяване на връзка
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Фигура 3. Измерване скоростта на разпространението на фигурите чрез
измерването разстоянието r0 и дължината на жицата
светлината (и на жичната вълна).

L0, c – скоростта на

между размерите на фигурата и тензора на диелектричната константа.”
[18]
Наблюдаваните фигури илюстрират по своеобразен начин процесите на
йонизация и рекомбинация: подвижност на йоните, ударна йонизация и др.
Те могат да се фотографират, което позволява да се проследи развитието на
йонната лавина. Карамихайлова е предложила метод за измерване скоростта
на разпостранение на Лихтенберговите фигури (Фигура 3).
Нека припомним, че изучаването на процесите йонизация и рекомбинация
е изиграло важна роля както за създаването на експерименталните методи в
атомната физика, така и при разкриване строежа на атомите. На известен
етап от развитието на физиката Лихтенберговите фигури са намерили
практическо приложение при изучаването на посочените процеси, например
при т.нар. клинодограф.
С тези свои първи изследвания Е. Карамихайлова е навлязла в областта
на йонизационните процеси. Навярно от такива методически съображения
през 40-те години на ХХ век тя включва в практикума по атомна физика
в Софийския университет упражнение за наблюдаване и изучаване на
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Лихтенберговите фигури. Според акад. Х. Христов, неин асистент през онези
години, наблюдаваните явления били „не само интересни, но и изключително
красиви ... и доставяха огромна естетическа наслада на студентите,
разбира се и на мен.” [ 18, с. 106]
През първите години на пребиваването си в Радиевия институт Е.
Карамихайлова продължава да работи под ръководството на К. Пршибрам.
Двамата изследват процесите на радиолуминесценция (луминесценция,
възбуждана от радиоактивни лъчения) и радиофотолуминесценция
(предварително осветени образци се подлагат на радиоактивно облъчване).
Като образец се използва кунцитът – прозрачен силикатен материал. Авторите
установяват твърде интересни ефекти:
● при предварително облъчване минералът увеличава продължителността
на светене от една секунда до няколко минути;
● флуоресценцията (бързо затихващата луминесценция) на кунцита
без радиоактивно облъчване е в синята област на спектъра, а след
облъчването – в червената;
● образци, облъчени преди 15 години, при загряване отново стават
източник на радиофотолуминесценция;
● съществуване на зависимост между интензитета на флуоресценцията
и времетраенето на облъчването.
На основата на представите за възбуждането, угасването и
разрушаването на цветните центрове в кунцита, Карамихайлова и Пршибрам
дават теоретично обяснение на получените резултати. Може да се каже, че тези
изследвания – разбира се и много други подобни, стават по-късно основа за
разработването на един от съвременните дозиметри – термолуминесцентните,
които се използват за измерване на интегралната доза от йонизиращи
лъчения, погълната от даден организъм за определен период от време.
През следващите няколко години Е. Карамихайлова работи върху метода
на сцинтилациите за регистриране на алфа-частици и протони. С тези
изследвания тя напълно се включва в общата тематика на Радиевия институт
във Виена. Трябва да се отбележи, че виенските учени имат значителен
принос в разработването на експерименталните методи на ядрената физика
и по-специално на методите за регистриране на заредени частици.
Още през 1909 г. К. Пршибрам изучава процесите на кондензация на
положителни и отрицателни йони – изследвания, които няколко години покъсно намират приложение в първите конструкции на Уилсонови камери. Ст.
Майер и В. Хес са изследвали работата на йонизационни камери с различна
геометрия (1911). Със своите изследвания на фотоядрените емулсии М. Блау
е смятана за един от пионерите на тази методика. Но особено активно в
института се работи върху метода на сцинтилациите (Х. Петерсон, Б. Карлик,
Г. Кирш и др.)
Методът на сцинтилациите е изиграл важна роля при изследванията на
радиоактивните явления и по-специално при изясняване на атомния строеж.
Нека припомним, че с помощта на този метод са проведени изследванията
по разсейване на алфа-частици от различни материали, в резултат на които
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е открита ядрената структура на атома (1911).
Пак с помощта на този метод Ръдърфорд
установява
изкуственото
разцепване
на
атомните ядра с алфа-частици (1919).
Същността на метода е в следното.
Известно е, че екран от фосфоресциращ
цинков сулфид (ZnS) свети под действието на
падащи върху него алфа-частици. През 1903 г.
Крукс и др. са показали, че ако такъв светещ
екран се разглежда през увеличително стъкло
Фигура 4. Установка на Петерсон и
в тъмно помещение, на него може да се види
Кирш
появата на отделни кратковременни светвания
- сцинтилации. По-късно било установено, че
всяко светване се предизвиква от отделна алфа-частица, падаща на екрана.
Сцинтилации се предизвикват и от бързи протони, но те са много по-слаби от
сцинтилациите на алфа-частиците. Затова тяхното наблюдаване е свързано с
големи трудности.
Предимствата на сцинтилационния метод са в неговата простота и
нагледност. Основният му недостатък е в неговата субективност. Освен това,
използването му е свързано със значителна умора.
Тъй като сцинтилациите са много слаби, при тяхното отчитане се налага
да се наблюдава с око, адаптирано към тъмнината. Обикновено преди
началото на отчитането наблюдателят се намира в тъмна стая в продължение
на 20-30 мин. Но дори и при най-добри условия, броенето на сцинтилациите
бързо уморява очите, вследствие на което окото започва да пропуска някои
светвания. Затова един и същи наблюдател е трябвало да работи сравнително
кратко време. Ръдърфорд например препоръчвал след всяка минута броене
минута почивка. При това един и същ наблюдател не трябвало да брои повече
от един час на ден.
Петерсон и Кирш са предложили начин за фиксиране на окото
върху екрана с цел намаляване
на пропуските в броенето. Те
предложили
микроскоп
(Фигура
4), в който между обектива и
окуляра е поместена призма за
пълно вътрешно отражение, която
изменя направлението на хода на
светлинните лъчи. За фиксиране
на
окото
използвали
следното
приспособление: върху окулярната
диафрагма В от страната на окото
се поставя пръстен от бяла хартия R.
Пръстенът се осветява със светлина
от радиоактивна боя, нанесена
върху него от страната, обърната
към диафрагмата В. При правилно
положение на окото, наблюдателят
трябва да вижда целия осветен
хартиен пръстен; при неправилно –
Фигура 5. Прибор на Е. Карамихайлова и
Х. Петерсон
част от пръстена ще излиза от полето
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на зрението. Именно това обстоятелство било използвано за фиксиране на
направлението на окото. Използването на този микроскоп позволявал да се
защити окото от вредното действие на гама- лъчите, като се постави между
източника и окото съответен оловен филтър.
През 1925 г. Е. Карамихайлова и Х. Петерсон публикуват работата „Върху
измерването на относителната
Фигура 6. Разпределение сцинтилациите по яркост в
светимост
на
сцинтилациите” зависимост от размерите на кристалите на екрана.
(Über die Messung der relativen
Helligkeit von Szintillazionen) [24].
Изследването е проведено, за да се
отговори на съмнението, изказано
от някои автори, че въз основа
на яркостта на сцинтилациите,
предизвикани върху ZnS, може
да се реши дали частицата е алфа
или протон. Причината за това
съмнение е фактът, че яркостта
Фигура 6 А
зависи още и от скоростта
на частицата.
Авторите създават оригинална методика за отстраняване на посочената
неопределеност. Те създават прибор с два екрана,
предназначени
за
алфачастици и протони, които
се
наблюдават
едновременно през един окуляр,
за да се сравнят (Фигура
5). По пътя на сноповете
частици
поставят
абсорбиращи
пластинки,
докато сцинтилациите изФигура 6 Б.
равнят яркостта си. Сега
вече при поставяне на
еднакви абсорбери пред източниците,
частиците
с
различен
произход
биха
предизвикали
различни
сцинтилации.
Особено интересни от
методична гледна точка са
изследванията,
проведени
от Е. Карамихайлова заедно
с Б. Карлик. Резултатите
са
публикувани
през
1928 г.: „Към знанията
за
сцинтилационния
метод” (Zur Kenntnis der
Фигура 6 С
Szintillationsmethode).
[25]
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Авторите показват, че яркостта на сцинтилациите зависи от размерите
на кристалчетата ZnS, върху които попадат алфа-частиците. Затова при
зададена енергия на падащите алфа-частици яркостта на различните
сцинтилации не е еднаква. Тяхното разпределение по яркост зависи от
свойствата на използвания екран.
Б. Карлик и Е. Карамихайлова са изследвали разпределението на
сцинтилациите по яркост по следния начин. Между окото и екрана от ZnS
поставяли „сив” филтър и отчитали сцинтилациите по обикновения метод.
Същото правели с други „сиви” филтри, които отслабват светлината на
сцинтилациите различен брой пъти. Опитите били проведени с алфа-частици
с пробег 3,5 см във въздух за три различни енергии.
Получените резултати са приведени на Фигура 6 (А, Б, С). По абсцисната
ос е нанесена частта от светлината на сцинтилациите (в % ), погълната
от съответния сив филтър, а по ординатната ос – относителният брой на
сцинтилациите, наблюдавани при даден филтър. Фигура 6 А се отнася за
екран със сравнително големи кристалчета ZnS с приблизително едни и същи
размери; Фигура 6 В – за екран с кристалчета, имащи два различни размера;
Фигура 6 С – за екран от смес от кристалчета с различни размери.
От приведените криви се вижда, че разпределението на сцинтилациите
според яркостта в трите случая е твърде различно. При първия екран всички
сцинтилации имат приблизително еднаква яркост и затова всички престават
да се наблюдават почти едновременно при един и същи филтър. (Не съвсем
рязкото спадане на кривата при силно отслабване на светлината може да
бъде обяснено частично с нееднаквите пробези на различните алфа-частици,
а също и с това, че частиците изминават различни пътища през ZnS, с което
обуславят нееднаква яркост на сцинтилациите при една и съща енергия на
падащите частици.)
За втория екран (Фигура 6 В ) фигурата показва, че се отделят две групи
сцинтилации в съответствие с наличието на две групи кристалчета ZnS с
различни размери. При третия екран с най-различни кристалчета (Фигура 6
С) присъства набор от сцинтилации с всевъзможна яркост.
По такъв начин е показано, че при една и съща енергия на алфачастиците, сцинтилациите имат различна яркост, ако кристалчетата са с
различни размери.
Изследванията на виенските физици, в т.ч. и на Е. Карамихайлова,
са способствали за усъвършенстването на методите за регистириране на
заредени частици и особено на сцинтилационния метод, по чиито проблеми
нашата сънародничка е работила и има определен принос. Свидетелство за
това са многобройните цитирания на нейните трудове от водещи в областта
специалисти и в монографии, които служиха няколко десетилетия за
фундамент на експерименталната ядрена физика.
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Изследванията на Елисавета Карамихайлова
върху лъчите на полония (участвала ли е
българката в откриването на неутрона?)
През 1931 г. Е. Карамихайлова и М. Блау публикуват в Известията на
Виенската академия статия, озаглавена „Върху проникващото лъчение
на полоний” (Über die durchdringende Strahlung des Poloniums) [20]. Това
заглавие, откъснато от съдържанието на публикацията, е причинило по-късно
някои недоразумения. Години след смъртта на Е. Карамихайлова възниква
версията, че със своите изследвания тя е взела участие в откриването на
неутрона (докато тя е жива, такова тълкуване на нейните изследвания никога
не е правено; тя не би го допуснала).
Интересно е да се проследи генезисът на това твърдение. За пръв път
то се появява в статия на акад. Хр. Христов, посветена на 80-годишнината
на Е. Карамихайлова. Акад. Христов пише: „Е. Карамихайлова и М. Блау
установяват, че полоният, наред с алфа-лъчи изпуска едно слабо по
интензитет, но извънредно силно проникващо лъчение, което (както покъсно Чадуик установява) представлява поток от неизвестни по него време
неутрони.”11
Двадесет години по-късно, в доклад на Тържествено събрание,
организирано в БАН по случай 100-годишнината от рождението на Е.
Карамихайлова, проф. Благой Амов – един от нейните ученици, още повече
подсилва твърдението за ролята на нашата сънародничка в откриването
на неутрона. Той заявява: „Заслужава да се отбележи една статия на
Е. Карамихайлова и М. Блау, озаглавена „Върху проникващото лъчение
на полоний”, публикувана през 1931 г. Една година по-рано Боте и Бекер,
изследвайки ефекта на полониеви алфа-частици върху различни елементи,
откриват, че някои елементи, специално берилий, излъчват гама-лъчение
с голяма проникваща способност. Карамихайлова и Блау изследват
абсорбционните коефициенти на това лъчение, използвайки като Боте
и Бекер по-чувствителни Гайгерови броячи. Използват радиоактивни
източници от различни дъщерни продукти на радона и установяват, че
това лъчение е свързано с полония.”
След като проследява накратко изследванията, проведени в началото
на 30-те години на миналия век, довели до откриването на неутрона, Б.
Амов заключава: „Чадуик е обявен за откривател на неутрона, но заслуга
за това имат и изследователите, изучавали преди него свойствата на
тайнственото полониево проникващо лъчение, в т.ч. и нашата сънародничка
Е. Карамихайлова. Тя и Блау, както и Ирен и Фредерик Жолио-Кюри, са били
близо до това откритие, но за малко са се разминали с него.” [1]
През следващата година тази версия се подхваща и от други биографи
на Карамихайлова, включително авторите на настоящата книга, за да се
стигне до сензационната обява на в-к „Седмичен труд”: „Родната Мария Кюри
се разминава с Нобеловата награда. Елисавета Карамихайлова първа открива
неутрона, но закъснява с публикацията си за броени дни.”12
11
12

Бюлетин на Дружеството на физиците в България, 1977, бр. 2, с. 66.
Татяна Мачковска, в. „Седмичен труд, бр. 20, 16 май, 2012 г.
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Колкото и патриотично да звучи това заглавие, твърдението е съвършено
невярно. А патриотизъм, основан на лъжливи твърдения, може само да
вреди на нацията. За съжаление, тези неистини накърняват действителните
достойнства на Е. Карамихайлова и нейните изследвания.
Затова се налага да анализираме по-подробно изследванията през онези
години, в потока на които се включват и виенските учени. Може да се каже,
че тяхната предистория започва през 1912 г., когато ученикът на Ръдърфорд
Дж. Чадуик открива, че под действието на алфа-лъчите някои тела изпускат
гама-лъчи. През следващите двадесетина години алфа-лъчите се използват
като основен „снаряд” в ядрените изследвания и с тях са направени
забележителни открития.
Първото сред тези открития е изкуственото превръщане на елементите,
осъществено от Ръдърфорд през 1919 г. През пролетта на същата година той
изпраща за публикуване четири статии с общо заглавие: „Стълкновения на
алфа-частици с леки атоми”. Последната от статиите – „Аномален ефект в
азота”, съдържа ясен извод, че при стълкновение с алфа-частици атомите на
азота се разпадат, един от продуктите на което е водородният атом (протона).
Няколко години по-късно (1924) П. Блекет изследва бомбардирането на азотни
атоми с алфа-частици и след проучване на 25 хиляди фотографски снимки,
получени с Уилсонова камера, доказва, че при тези реакции се получават
протони и изотоп на кислорода.

→

14

7 N → p +

17
8

O

(1)

През следващите години интересът към реакциите, които водят
до изкуствено превръщане на елементите, силно нарастнал. Основно
изследванията са се провеждали от Ръдърфорд и неговите сътрудници, както
и от група виенски физици: Г. Кирш, Х. Петерсон и др. Били осъществени
реакции на алфа-частици с ядрата на редица леки елементи, чак до калия
(Z=19). При всички случаи, подобно на първата реакция (1), в резултат на
взаимодействието излитал дългопробежен протон. Но за някои от ядрата,
възникнали разногласия между английските и австрийски физици – за
три от елементите те получили различни резултати. Сътрудниците на
Ръдърфорд не са открили въпросната реакция при елементите литий,
берилий и въглерод. Виенчани обявили, че са успели да разцепят с алфалъчи и ядрата на тези елементи. Ръдърфорд оспорил техните резултати. Тази
ситуация е коментирана от А. Н. Вялцев, автор на монографии по история на
откриването на фундаменталните частици, по следния начин:
„Според теорията на вероятностите „спорът Манчестер и Виена”
в науката за микросвета, където „всичко се превръща във всичко”, би
трябвало да бъде разрешен в полза на Виена, в действителност той
завършил в полза на Манчестер. Непосредствена причина за заблужденията
на виенчани е било недостатъчно високото качество на техните опити,
а историческата причина за техните заблуди е невъзможността през 20те години да се предвиди, че при облъчването на спорните елементи се
образуват не протони, а предимно още неизвестните тогава неутрони.” [4]
За погрешните резултати в опитите на виенската група споменава покъсно в спомените си и О. Фриш. Той ги обяснява с участието на студенти
в експериментите. Според него студентите се стараели да „угодят” на своите
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ръководители и твърдели, че наблюдават сцинтилации там, където те не
съществували [13]. (Колеги преподаватели, внимавайте какви инструкции
давате на своите дипломанти!)
За окончателното разрешаване на създадената ситуация помогнала
серията експерименти, започната от немските физици В. Боте и А. Бекер
през 1930 г. Те бомбардирали различни материали с алфа-частици от
полониев източник. За детектор използвали Гайгер-Мюлеров брояч – новост
за онова време. При повечето от облъчваните елементи не наблюдавали
никакъв ефект. При облъчване на някои по-леки елементи (литий, бор,
флуор) забелязали слабо по интензитет лъчение, а когато алфа-частиците
бомбардирали берилиева мишена, броячът регистрирал сравнително мощно
излъчване. Изследвайки поглъщането на това лъчение от олово, авторите
стигнали до извода, че наблюдаваното от тях лъчение представлява поток
от гама-кванти, притежаващи висока прониквателна способност. В своята
публикация те написали: „Точното определяне на излъчванията изисква
многобройни измервания, още повече, че самият полониев препарат изпуска
гама-лъчи с още неизяснена природа, при това по-интензивни от повечето
изследвани вторични излъчвания.” [3]
В известен смисъл споменатата работа на М. Блау и Е. Карамихайлова
може да се разглежда като продължение на изследванията на Боте и Бекер.
Още повече, че те цитират статията на немските физици. И тръгват по
следите на „гама-лъчите с още неизяснена природа”, които полониевият
препарат изпуска. Но с това се отклоняват от верния път.
Боте и Бекер озаглявяват своето съобщение „Ядрено гама-излъчване на
леките елементи”, а статията на М. Блау и Е. Карамихайлова е със заглавие
„Върху проникващото лъчение на полония.” Разликата в заглавията на двете
статии отразява разликата в техните съдържания. Това, на свой ред, се
отразява на по-късната интерпретация на изследванията. В литературата
по ядрена физика се споменава за „берилиеви лъчи” или за „лъчи на Боте
и Бекер”, а проф. Амов в своя доклад (1997, БАН) говори за „тайнствени
полониеви лъчи”. Схематично, разликата в опитите на Боте – Бекер и Блау –

Po
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Pb

брояч

Po

Pb

брояч

Фигура 1. Схеми на опита на Боте и Бекер (вляво) и на опита на Блау и Карамихайлова

Карамихайлова може да се покаже със следния чертеж (Фигура 1):
Както се вижда, изследванията на австрийските учени не са пряко
продължение на опитите на немските им колеги, а тяхно „разклонение”,
имащо определена научна и методическа стойност.
За резултатите от изследванията на Блау и Карамихайлова може да
се съди по изводите в тяхната публикация: „Установено е съществуване
на проникващо излъчване при полония и е измерен коефициентът на
отслабване при абсорбция от олово (както по йонизационния метод, така
и с броячна тръба). Кривите на абсорбция бяха „следени” до 4,5 см и бяха
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Фигура 2.
Абсорбционни
криви

сравнени с направените при същите условия абсорбционни измервания на
RaB+C и ThR+C.” Техните резултати са показани на Фигура 2. Както се вижда,
в работата на Блау и Карамихайлова се изследват гама-лъчите, изпускани от
полониевите ядра.
По същество, продължение на изследванията на Боте и Бекер
представляват опитите на френските физици Ирен и Фредерик ЖолиоКюри през 1931 г. Именно те пристъпват към изучаване на свойствата на
изпусканото от берилий ново проникващо излъчване, възбудено от алфалъчите на полония. Техният експеримент има значителни предимства:
първо, активността на източника им е близо 30 пъти по-голяма и - второ, те
използват за регистриране на лъчите йонизационна камера.
В своите изследвания френските учени поставят на пътя на „берилиевите
лъчи” пред йонизационната камера различни екраниращи вещества. Оказало
се, че материали като олово, мед, сребро, алуминий не променяли тока в
камерата, но когато екраните били от водородосъдържащи вещества, токът
забележимо се увеличавал. Особено силен ефект бил наблюдаван при парафин
– йонизацията нараствала двойно.
Учените стигнали до заключението, че увеличаването на йонизацията се
дължи на протони, изпускани от екрана под действието на гама-лъчите на
берилия – процес, аналогичен на ефекта на Комптън (еластично разсейване
на гама-лъчи от електрони, открито от Комптън през 1923 г.). Като измерили
енергията на протоните, използвайки теорията на Комптъновия ефект, те
получили за енергията на гама-лъчите 55 MeV. И понеже дотогава не са били
наблюдавани гама-лъчи с такива високи енергии, те допуснали, че се касае за
нов вид взаимодействие на лъчите с атомните ядра.
Тук „на сцената” се появява главното действащо лице Дж. Чадуик.
Узнавайки за резултатите на френските си колеги, публикувани през
януари 1932 г., Чадуик незабавно продължил техните изследвания, като
повторил опитите и с други материали. Камерата последователно била
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напълнена с азот и аргон. Измерванията показали, че и в двата случая се
появяват частици с високи енергии. При обяснения в духа на Комптъновия
ефект, предполагаемите гама-кванти трябвало да притежават енергии до
90 MeV при азота и 150 MeV при аргона. Чадуик стигнал до убеждението,
че отъждествяването на „берилиевите” лъчи с гама-излъчване води до
противоречиви резултати. Неговото заключение било:
„Тези и други резултати, получени от мен в хода на работата,
трудно могат да бъдат обяснени, като се изхожда от предположението,
че изпуснатото от берилия излъчване е електромагнитно, ако при
взаимодействието трябва да се запазват енергията и количеството на
движение. Трудностите обаче изчезват, ако се предположи, че излъчването
се състои от частици с маса 1 и заряд 0, т.е. от неутрони.” [19, с. 165]
Ето това е отговорът! Ето това е откритието! И напълно логично е,
че то е направено в лабораториите на Ръдърфорд, а не в другите научни
центрове – в Париж или Виена. Едва ли това откритие би могло да се яви
като закономерен край на някои други изследвания, освен при изучаването
на взаимодействията на алфа-частиците с веществото. А в тези изследвания
школата на Ръдърфорд имала значителен аванс. Изследванията във Виенския
Радиев институт имали по-скоро радиохимичен характер.
Прави впечатление джентълменският реверанс, който Чадуик направил
към своите френски колеги. В края на статията той коментирал:
„Следва да се очаква, че преминаването на неутрона през веществото
трябва да напомня много на преминаването на кванти с голяма енергия
и не е лесно да се направи окончателен избор между тези две хипотези.
Досега всичко свидетелства в полза на неутрона, докато към квантовата
хипотеза можем да се придържаме само, ако в някакъв стадий се откажем
от законите за запазване на енергията и на количеството движение.” [19]
В своите следващи опити френските физици прецизно проверили
съображенията на Чадуик и се съгласили с неговите изводи. Именно те –
Ирен Кюри и Фредерик Жолио, са се разминали с откриването на неутрона и
съответно с Нобеловата награда, присъдена за това откритие на Чадуик през
1935 г. Обаче след по-малко от две години, в края на 1933 г. семейната двойка
Жолио-Кюри правят ново важно откритие – изкуствената радиоактивност, за
което получават Нобеловата награда по химия едновременно с Чадуик (1935).
Нека сега проследим изследванията на Е. Карамихайлова с полониевите
алфа-лъчи след откриването на неутрона. Публикация с резултатите от тези
изследвания излиза през 1934 г., но за подготовката й научаваме от писмата
на авторката още през есента на 1933 г.
По това време Е. Карамихайлова кандидатства за стипендия на
Международното дружество на жените с висше образование. В писмо до
Стефан Майер от 25.IX. 1933 г. тя подробно пише за работите, с които смята
да кандидатства за стипендията, като моли за неговата писмена подкрепа.
Ето извадка от това писмо:
„Работата „Върху възбудено проникващо лъчение на алфа-частици
в берилий” не е написана, защото след нов контролен опит, благодарение
на новия силен препарат стигнах до убеждението, че моята броячна
тръба е регистрирала също и неутрони. Това, което измервам, е също
една смесица, както при измерванията на Ирен Кюри по йонизационния
метод... В работата ще бъдат включени и резултатите от опитите ми
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над възбуденото проникване на лъчение, предизвикано чрез Ро-α в други
елементи. Аз мога да повторя намерените от моите предшественици
резултати и мога да допълня, че те са имали повече късмет. Не
съществуват други елементи, освен познатите вече, които, бомбардирани
с Ро-α, също имитират проникващи лъчи. Изпробвах голямо множество
елементи и не намерих нищо. При това ефектът на азота, който според

Фигура 3. Опитните постановки на Е. Карамихайлова (вляво) и на Д. Чадуик

Бете още не е доказан, е все още малък. Дали това са неутрони или са гамалъчи, и ако са гама-лъчи, то тогава дали те принадлежат към протоните,
това все още не знам. Това е един истински ефект на „подслушване.” [17]
Както посочихме, публикацията с тези резултати излиза през 1934 г. със
заглавие „Върху изкуствено възбудено ядрено гама–лъчение” (Über künstlich
angeregte Kern – Gamma – Strahlung). Както в писмото си до Ст. Майер, така и
в статията си Е. Карамихайлова преценява, че установката й регистрира смес
от неутрони и гама-лъчи, но тя съсредоточaва изследванията си върху лъчите.
На Фигура 3 са показани нейната опитна постановка и тази на Чадуик, за
да се види разликата в насоките на експериментите. Работата е в това, че
наред с реакцията Ве (α, n), в която е открит неутронът, съществува и друг
канал на взаимодействие на алфа-частиците с ядрата на берилия Ве (α, γ). Е.
Карамихайлова изследва гама-лъчите, предизвикани от тази реакция.
Както личи от писмото на Ст. Майер, той се отзовава бързо и положително
за качествата на тези изследвания, в резултат на което те са публикувани в
докладите на Виенската академия.
Направеният сравнително подробен анализ на изследванията на Боте и
Бекер, на Блау и Карамихайлова, на Жолио-Кюри и на Чадуик, позволява да
се направи следното заключение: не може да се говори за разминаване на
Е. Карамихайлова с откриването на неутрона. Тя, заедно със своите виенски
колеги, се е движела по други коловози в изследванията на реакциите с алфачастици – съседни, но други. Нейните изследвания имат определена методична
стойност и представляват принос в изясняване на взаимодействията на алфалъчите с веществото.
Тези бележки нямат за цел да отрекат изследванията на нашата
сънародничка, а да ги класифицират на правилното им място. Може да се
приеме, че преувеличаването на нейната роля в откриването на неутрона е
някаква проява на „комплекси” в българската наука, с които се опитваме
да се приближим до големите събития. Подобни случаи имаме и с други
български учени: проф. Г. Манев, проф. Р. Зайков, Джон Атанасов и др.
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Българските учени, в това число и физици, имат своя принос в световната
наука и той не бива нито да се омаловажава, нито да се преувеличава. Този
извод важи и за научните приноси на Елисавета Карамихайлова.
Ще припомним един от любимите анекдоти на великия Нилс Бор,
разказван в случаите на търсене на редки събития в ядрената физика:
„Някакъв джентълмен, завърнал се от сафари в Африка, дни наред
споделял своите богати впечатления в лондонските салони. Веднъж, както
разказвал за участието си в лов за лъвове, една дама го прекъснала:
– Извинете, сър. Вие самият колко лъва сте убили?
– Нито един – спокойно отговорил джентълменът.
– Това не е много, нали? – иронично попитала дамата.
– Така е, но не и когато става дума за лъвове.”
Нашата сънародничка д-р Е. Карамихайлова не е успяла да „улови“
неутрона (истински „лъв“ сред елементарните частици), но е участвала в
сафарито в ядрените джунгли, което по онова време не се е отдало на нито
един българин.
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Ново докосване до голямата физика
През 1935 г. в Известията на Виенската академия на науките е
публикувано съобщение „По въпроса за изкуственото превръщане на тория
чрез неутрони” (Zur Frage der künstlichen Umwandlung des Thoriums durch
Neutronen) с автори Е. Карамихайлова, Е. Фьойн и Е. Рона [21]. Заглавието
показва, че учените от Института за радия във Виена са се включили в найинтересното направление на ядрената физика по онова време.
След откриването на неутрона интересите на специалистите се насочват
към ядрените реакции, предизвикани от новата частица. Тези интереси
още повече се засилват след откриването на изкуствената радиоактивност
от съпрузите Ирен и Фредерик Жолио-Кюри (1934). Веднага след тяхното
съобщение, „Римската група” под ръководството на Енрико Ферми започнала
търсенето на радиоактивност, предизвикана от неутрони. През следващите
два-три месеца (април – юни 1934) били изследвани всички достъпни
елементи. За няколко години – до началото на Втората световна война, били
открити 400 нови радиоактивни изотопа.
Важен резултат от изследванията на реакции с неутрони е получаването
на ядра–продукти с един атомен номер по-голям от този на ядрото-мишена.
Това става благодарение на нарушаването на баланса между броя на
неутроните и протоните в ядрото („претоварване” на ядрото с неутрони), което
предизвиква изпускане на β-частици и възстановяване на „равноправието” в
„(n,p) – семейството”, т.е. в ядрото. Пример:
A

n +ZX →

A+1
*
ZX

→

A+1
Z + 1Y

+ β- + V˜

(Z – броят на протоните в ядрото; A – масовото число)

Съблазнителното в тази реакция е, че позволява да се получават
непознати дотогава нови елементи и изотопи. А най-привлекателна
перспектива се очертава на границата на Периодичната система на
елементите. Природата щедро е разпръснала в земната кора няколко десетки
химични елемента – това са своеобразни „Божи дарове”. Заедно с това тя е
поставила горна граница в разнообразието от елементи. Последният елемент
в периодичната система е уранът с атомен номер Z=92. Но в изследователите
вечно живее духът на Прометей – стремежът да се нарушават забраните и се
надникне в неизвестното. Същият стремеж карал учените да търсят начин
да надникнат в задурановата област. Естествено продължение на посочените
ядрени реакции с неутрони е обстрелването на ядрата на урана с цел

n+

238
92 U

→

β239
U
→
92
93X

(?)

получаване на елементи със Z>92.
Още през 1934 г. групата на Ферми бомбардирала с неутрони ядрата
на уран и торий. Като резултат било открито образуването на сложна смес
от радиоактивни елементи, които претърпявали редица превръщания с
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изпускане на β–- частици. След щателна проверка изследователите решили,
че това не са изотопи на урана и тория, нито на съседните по-леки елементи,
а са нови изкуствено получени елементи с атомни номера по-големи от Z>92.
Е. Ферми, Ф. Разети и Д. Агостино съобщили, че са открили елементи със
Z=93 и Z=94 и с правото на откриватели ги „ кръстили”: „аусоний” и „есперий”.
Откриването на нови елементи винаги е носило престиж в науката. С него
са се гордеели и авторите (понякога и колегите им) и разбира се, тези които
са отпускали средставата за научни изследвания. През 1935 г. диктаторът на
Италия Б. Мусолини не е пропуснал възможността да обяви откритието на
физиците в Рим за успех на своята власт.
С изследванията на реакциите „неутрон + тежко ядро” се заемат групи в
Берлин (О. Халбан, Ф. Шрасман и Л. Майтнер), Париж (И. Кюри, Х. Хапбан и
П. Прайсверк) и Виена. Както вече споменахме, през 1935 г. излиза съобщение
с резултатите на Е. Карамихайлова, Е. Фьойн и Е. Рона от Радиевия институт
във Виена.
Подходът на австрийските изследователи бил следният. Използвали
две проби с химически чист торий, като едната облъчвали с неутрони, а
другата служела за контрола (торият е радиоактивен елемент с изпускане
на α-частици.) След това сравнявали лъченията в двете проби. В облъчената
проба авторите открили добавъчна активност с време на полуразпадане 1015 минути. От резултата е ясно, че не са разполагали със силен неутронен
източник, което се е отразило на точността на експеримента. За да се
идентифицират продуктите на реакцията бил проведен анализ на пробите
чрез химически реагенти. Резултатите не давали възможност за категорични
изводи (както ще видим, в същото състояние се намират и другите групи).
Публикувайки своите първи изследвания, авторите отбелязали, че ще
продължат работата. Междувременно Е. Карамихайлова заминала на
специализация в Англия и изследванията били преустановени.
Като финални бележки за тези изследвания на нашата сънародничка
е интересно да добавим следния щрих: през 1935 г. групата на О. Хан,
облъчвайки торий с неутрони, констатира няколко разпадни вериги, между
които и следната (според тяхната версия):
233

Th(n,)

229

β 229

Ra →

β 229

Ac →

Th

В тази верига присъства продукт с период на полуразпадане 15 минути
– резултат, близък до този на Виенската група. Това обаче е предполагаема
реакция – в разбиранията от 1935 г. За да се докаже нейната реалност било
необходимо освен радиотехнически анализ за търсене на продуктите от
веригата още и регистриране на α-частиците, които съпътствали получаването
на предполагаемия радий–229. Изследванията не потвърдили наличието
на α-частици. Няколко години по-късно било установено, че в посочената
радиоактивна редица продуктите на разпадане нe са радий (Z= 88) и актиний
(Z= 89), а барий (Z=56) и лантан (Z=57).
Тъй като разглежданите изследвания са свързани с едно от най-главните
открития в ядрената физика, смятаме за полезно да припомним някои от
подробностите при тяхното провеждане.
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Веднага след съобщението на италианските физици за откриване на
трансуранови елементи, Ида Нодак, известна немска физикохимичка,
изказала идеята за възможно разцепване на ядрата на урана под действието
на неутроните. Тази идея обаче била сметната от специалистите като
дилетантска и отхвърлена. Объркването около тълкуването на въпросните
реакции продължило поне три години. През 1938 г. О. Хан, Х. Щрасман и
Л. Майтнер съобщили, че след облъчване на уран с неутрони са получили
задуранови елементи с атомни номера Z=93, 94, 95 и 96. Тези автори са били
смятани за най-добрите радиохимици в света и авторитетът им временно се
наложил. Бъркотията продължила.
Историята на науката познава много примери, когато трудни задачи са
били решавани значително по-рано от своето време. Но в случая с деленето на
урана едва ли трябва да се съжалява за „пропуснатото” време.
През 1938 г. И. Кюри и нейният югославски сътрудник П. Савич получили
като един от продуктите на реакцията (n + U) радиоактивно вещество с период
на полуразпадане 3,5 часа. Те го нарекли елемент R (3,5 г). Констатирайки, че
продуктът R (3,5 г) се отделя заедно с лантана, те стигнали до заключението:
„Като цяло свойствата на R (3,5 г) са такива, каквито са свойствата на
лантана.” Заключението е правилно, но не е казана решителната дума, че
това е лантан.
Необходими са били още няколко месеца, за да се потвърди
предположението на Кюри и Савич. В края на 1938 г. Хан и Щрасман с
точен радиохимичен анализ показали, че при облъчване на уран с неутрони
се получават елементи от средата на периодичната система. В началото
на м. януари 1939 г. излязла тяхна статия със заглавие: „Доказателство
за възникване на редкоземни метали при облъчване на уран с неутрони и
техните свойства” (Über den Nachweis und das Verhalten der bei der Bestrahlung
des Urans mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle).
Само след броени дни тези удивителни от тогавашна гледна точка
резултати били обяснени от Л. Майтнер (с която Хан поддържал постоянно
телефонна връзка) и О. Фриш. Те изказали предположението, че в резултат на
залавянето на неутрон е възможно тежкото ураниево ядро да се раздели на
две приблизително равни части с отделянето на огромно количество енергия.
И така, откритието е направено, макар и със закъснение.
Американският журналист У. Лоурънс окачествява погрешните тълкувания
на няколкогодишните експерименти от най-опитните специалисти по ядрена
физика като „безпрецедентна проява на колективна интелектуална слепота.”
Ще обърнем внимание, че тази „интелектуална слепота” е отложила
с няколко години не само откриването на явлението ядрено делене, но и
последващото го създаване на атомно оръжие. Трудно бихме си представили
каква щеше да бъде съдбата на света, ако откритието не беше закъсняло и
Хитлер разполагаше с неговото зловещо приложение.
Изследванията на д-р Карамихайлова с облъчване на тежки ядра с
неутрони са едно от началните звена във веригата, довела до едно от найголемите открития на столетието – ядреното делене. Това са пионерски
изследвания в неутронната физика, които я поставят на пиедестал в
българската наука.
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Кеймбриджки период (1935-1939)
С представените в конкурса публикации и с препоръката на проф.
Ст. Майер Е. Карамихайлова е приета на работа в най-известната за онова
време лаборатория по ядрена физика – Кавендишката. Тук тя започва като
утвърден вече изследовател, усвоила и участвала самата в разработването и
подобряването качествата на някои ядрени детектори. Предстои й да приложи
своите знания и да усвои нови методики на изследване, да навлезе в нова
област на ядрената физика. Обект на нейното изследване стават актиният и
актиниевата серия, гама-спектрите, характерни за членовете на тази серия.
Като детектори използва сцинтилационни броячи и йонизационни камери,
запълнени с различни газове и под високо налягане. През 1937 г. публикува
в Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society (Volume36 /
Issue 01) самостоятелна статия: „Пълната енергия на гама-радиация, излъчена
от продуктите на актиния ” (The total energy of the γ-Rаdiation emitted from the
active deposit of actinium).
Е. Карамихайлова започва успешни съвместни изследвания с английския
физик Д. Ли, вече утвърден специалист в ядрената физика. През 1934 г.
той е открил реакцията на залавяне на неутрона от ядрата, съпроводено с
изпускане на γ-кванти – т.нар. „радиационно залавяне”. Този процес се
наблюдава, когато енергията на неутрона превишава енергията, необходима
за възбуждане на най-ниското ниво на ядрото мишена. При тяхното
взаимодействие част от енергията на неутрона се предава на ядрото и го
възбужда. Това е процес на нееластично разсейване. Той е открит именно
вследствие на това, че при взаимодействия на неутроните с ядрата се
наблюдават гама-лъчи.
Склонен към теоретични изследвания,
Д. Ли се е занимавал с обяснение на
процесите на йонизация и рекомбинация,
съпровождащи преминаването на заредени
частици през газове. През 1934 г. той
модифицира теорията на Яфи (от 1913),
създадена за обяснение на йонизационните
процеси, предизвикани от алфа-частици,
като я прилага за случай на протони.
Е. Карамихайлова заедно с Д. Ли
започва работа върху „интерпретация на
йонизационните измервания в газове при
високи налягания”. С такова заглавие (The
interpretation of ionizatrion measurements
in gases in the high pressures) по-късно
излиза
съвместната
им
публикация
(1940). Това е една монографична работа,
в която се предлага нова концепция за
рекомбинационните процеси в газовете [22].
Споменатата теория на Яфи се основава
на колонно (стълбовидно) разпределение
на рекомбинацията. Това допускане се Снимка 1. Корица на публикацията на Е.
Карамихайлова и Д. Ли.
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Фигура 1. Данните на
Боуен и Кокс.

оправдава за случаи на алфа-частици и протони, но се оказва непригодно за
случаи на бързи електрони, Х- и γ- лъчи.
Работата на Е. Карамихайлова и Д. Ли представлява по-нататъшно
развитие на теорията на рекомбинацията. Те предлагат алтернативна теория,
която се основава на предположението на клъстерна (гнездова) рекомбинация.
Според авторите, при преминаването на γ-лъчи през газ той се йонизира
от възникналите бързи електрони, които формират клъстери от вторична
йонизация по посока на своето движение. В случай на газ под високо
налягане в тези клъстери се осъществява значителна част от рекомбинацията
на йоните.
Авторите пресмятат зависимостта на йонизационния ток (по
относителния брой йони N/N0 от налягането (p) и приложеното електрично
поле (Х) и показват, че предсказанията на теорията за клъстерна
рекомбинация са в задоволително съгласие с експериментални резултати,
получени от други изследователи. По-специално такова сравнение на теорията
(непрекъснатите линии) с резултатите на Боуен и Кокс е показано на Фигура
1.
На Фигура 2 експерименталните резултати на Брокстън и Мередит са
сравнени с пресмятанията на клъстърно-рекомбинативната теория. Основен
интерес при тези експерименти представляват три температури: -76, +28 и
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Фигура 2. Данните на Брокстън и Мередит.

+960С, затова сравненията са направени за тях. В графиките добре се вижда
влиянието на размерите на камерата, с която са извършени експериментите –
това е т.нар. „ефект на стената”. При отчитането на този ефект съвпаденията
между теорията и експеримента се запазват.
Тясно свързан с кавендишката тематика е и хабилитационният труд на
Е. Карамихайлова, представен през 1939 г. при кандидатстването й за доцент
в Софийския университет. Трудът е озаглавен „Върху твърдите гама-лъчи
на актиниевата серия” [8]. Това е първата научна публикация по ядрена
физика, написана от български автор на български език. В този смисъл
тя е своеобразен репер, символизиращ условно началото на ядрената физика
у нас. Символичен е и фактът, че хабилитационният труд е отпечатан в
„Придворната печатница”. Какъв реверанс към ядрената физика, която обаче
още не е готова да се разгърне в условията на България!
Трябва да се знае – Елисавета Карамихайлова е първият български
ядрен физик, а не както пишат в биографиите й: „един от пионерите на
ядрената физика”. И в Българската академия на науките, и в Софийския
университет, никой не е работил в областта на ядрената физика преди Е.
Карамихайлова. Втората статия в тази област на български език излиза
през 1952 г. с автор Леон Митрани, който е асистент на Карамихайлова.
Статията е посветена на изучаването на космичните лъчи – тема, повлияна от
идейния заряд на Карамихайлова, тъй като при всъпването си като доцент в
университета тя изнася академично слово „Космични лъчи”.
Хабилитационният
труд
на
Е.
Карамихайлова
представлява
самостоятелна ценност с приносен характер в γ-спектроскопията на
елементите от актиниевата серия. Както посочва авторката, γ-лъчите в
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тази
серия
се
различават
не само качествено, но и
количествено от γ-излъчването
при ураниевото и ториевото
семейства: „Те са с извънредно
слаб интензитет и с това
тяхното
изследване
става
много трудно, особено като се
има предвид, че наличността
на актиниеви препарати е
много по-малка от радиевите и
ториевите препарати.” [8]
Това са и причините да се
натрупат противоречиви данни
от изследванията в тази област,
на които Е. Карамихайлова
прави критичен анализ. Своите
изследвания тя провежда по
метода на двойните съвпадения,
схематична
постановка
на
които е показана на Фигура
4. За описване на получените
резултати използва създадената
съвместно с нейния партньор в
Кавендиш д-р Ли теория. Както
видяхме, тази теория позволява
да се описват характеристиките
на йонизацията, причинена
от β- и γ-лъчи при различни
Снимка 2. Корица на хабилитационния труд на
Е. Карамихайлова
условия
(различни
газове,
налягания, електрични полета)
на основата на клъстерно-рекомбинативния механизъм.
Въз основа на направените сравнения, Е. Карамихайлова се опитва
да определи (по-скоро да даде оценка) на мултиполността на излъчванията,
на интензитета и енергията на изследваните γ-лъчи. От съдържанието на
статията става ясно, че тя вече е овладяла основните понятия на ядрената
спектроскопия: „Знанието на енергията и интензитета на γ-линиите е
необходимо за определяне на техния характер (електрически или магнитно
диполни, или мултиполни), както и на връзката между отделните линии.
Впоследствие може да се определи и числото, енергията, възбуждането и
спиновото число на различните нива в ядрата.” [8]
Като илюстрация ще приведем опитните данни на Е. Карамихайлова,
представени в таблицата, както и сравняването им с изчислените абсорбционни криви за случаи на йонизации от γ-Ac(B+C) и γ-Th(B+C). Въз основа
на сравнението авторката прави извод за квадруполно лъчение на Ac(B+C).
Хабилитационният труд показва, че Е. Карамихайлова е овладяла
до голяма степен методиката и теорията на ядрената спектроскопия. За
съжаление в България условията не позволяват тя да продължи изследванията
в тази област. Но пред новоизбрания доцент стоят не по-малко важни задачи
в София – да организира обучението на българските студенти по атомна и
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ядрена физика, да пренесе в лабораториите на Софийския университет
овладяните в европейските научни центрове методики за изследване на
радиоактивността. Прекъснала принудително своите фундаментални
Фигура 4. Схема на опитната постановка на Е. Карамихайлова.

изследвания, 20 години покъсно тя с ентусиазъм подкрепя
разкриването
на
Лаборатория по ядрена спектроскопия във Физическия
институт на БАН.

Фигура 5. Таблица с опитните данни
на Е. Карамихайлова и графика с
изчислените абсорбционни криви.
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Университетски години (1939-1955)

Фотос 1. Е. Карамихайлова в кабинета си във Физическия факултет на
Софийския университет на ул. „Шипка” № 14 (1947).

Както беше посочено в първия раздел, през 1939 г. Елисавета
Карамихайлова кандидатства трети път за доцент в Софийския университет.
Първите два опита са неуспешни. Това не не нещо необичайно за европейските
научни цитадели. В стария континент било прието разбирането за мисията
на жената, ограничена от правилото за „трите К” – Kirche, Küche, Kinder
(църква, кухня, деца). Само двайсетина години по-рано академичният съвет
на Университета в Гьотинген е отхвърлил кандидатурата на математичката
Еми Ньотер заради това, че е жена. Великият Хилберт, който бил внесъл
предложението, искрено се възмутил: „Но, господа, тук е университет, а не
мъжка баня!!”
Такава атмосфера царяла в повечето европейски държави. Дори
знаменитата мадам Кюри е отхвърляна три пъти за член на Френската
академия зна науките. И това става във Франция на знамето, на която е
„написано” свобода и равенство!
Е. Карамихайлова представя в конкурса всичките си публикации. В
тях са събрани актуални изследвания по методика на регистрирането на
радиоактивните излъчвания (работите от 20-те години) и по изучаване на
ядрените реакции с -частици и неутрони (работи от 30-те години). Представя
и хабилитационен труд „Върху твърдите γ-лъчи на актиниевата серия”. Трудът
е отпечатан в „Придворната печатница” и по същество е първата монография
по ядрена физика, написана на български език. В монографията авторката
е обобщила своите изследвания (някой в съавторство с Д. Ли), проведени в
Кеймбридж през 1937-1938 г. [8]
Най-после, през есента на 1939 г. Е. Карамихайлова е избрана за
доцент. Това е не само лично постижение, това е постижение на българската
академична общност. Тя се е формирала векове след възникването на
европейските университети и академии, но в това отношение изпреварва
много от тях.
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1939 година е знаменателна за ядрената физика и за науката въобще.
Тя е знаменателна и за историята на човечеството. В опитите на Ото Хан и
неговия сътрудник Ф. Щрасман е показано, че огромната енергия, която
природата е съсредоточила в атомното ядро, може да бъде освободена. Това е
велико откритие, в което не са вярвали дори най-големите физици – Айнщайн,
Ръдърфорд. Няколко години по-късно това откритие ще оглави класирането
за „седемте чудеса” на ХХ век.
Нека припомним, че откритието е направено от Ото Хан при изследването
на взаимодействието на неутрони с тежки ядра. Такива изследвания
провежда и групата на Е. Ферми в Рим, Ирен Кюри в Париж и др. С подобни
изследвания се занимава още в Радиевия институт Е. Карамихайлова. Заедно
със своите колеги Е. Фьойн и Е. Рона тя публикува статия „Към въпроса за
изкуственото превръщане на тория с помощта на неутрони” (1935) Тези
изследвания бяха по-подробно обсъдени в предишния раздел.
1939 г. е последна за участието на Е. Карамихайлова в голямата наука.
Връщайки се в България, тя се лишава от възможностите да плува по талвега
на ядрената физика, каквито са и били предоставени в европейските ядрени
центрове. Но тя е щастлива, защото се завръща в родината си при любимите
си родители. При това с успешен старт на академична кариера. Този старт е
оценен от българската културна общественост като „събитие, което е първо
по рода си в живота на българския университет”. Най-добре това е отразено
в статия, публикувана във „Вестник на жената”, която ще цитираме по-долу:

Първата българка – професор
В петък, на 8 т.м, в голямата университетска аудитория №14, в
присъствието на ректора на Университета, бившия министър проф.
Янаки Моллов, на много професори и общественици, както и на многобройно
студенство, стана едно събитие, което е първо по рода си в живота на
българския университет: първата българка редовна доцентка г-ца д-р
Елисавета Карамихайлова прочете своята встъпителна лекция на темата
„Космични лъчи”. Всъщност уважаемата учена не прочете, а по найувлекателен начин изложи и обясни сложната теория за космичните лъчи
така, че възбуди жив интерес всред всички слушатели.
Г-ца д-р Карамихайлова, след като е завършила гимназия в София,
завършила е висшето си образование в университетите във Виена и
Кеймбридж, след като в продължение на няколко години се е специализирала
в същите университети по опитна физика и днес заема мястото на редовна
доцентка при катедрата по опитна физика и метеорология в Университета.
Своите трудове г-ца Карамихайлова е помествала в английски и немски
научни списания.
Както се научаваме, г-ца д-р Карамихайлова е била провъзгласена за
редовна доцентка единодушно от целия състав на факултетния съвет
при физико-математическия факултет за представената от нея научна
работа. А такова единодушие, постигнато между около трийсет души
професори, е твърде рядко явление.
Софийският университет може сега с право да се гордее, че той е един
от твърде малкото университети в Европа, в които на професорската
катедра се възкачва жена. В лицето на г-ца д-р Елисавета Карамихайлова
поздравяваме първата българка, която благодарение на своите научни
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трудове, успя да спечели признание за нейното професорско достойнство в
средата на компетентни български учени.
На младата доцентка пожелаваме още по-големи научни отличия за
преуспяването на българската наука.”
Емоционалният тон на статията е напълно разбираем. Най-после в
българските академични среди е допусната жена, доказала с труда си и
резултатите от него внесените високи приноси в науката. Това е една от
първите победи на еманципацията, на демокрацията, с каквата много
европейски държави по онова време още не могат да се похвалят.
След празника, след признанието, идва време за труд, но вече при
друга обстановка и с друга тематика. В България няма никакви условия
за провеждане на ядрени изследвания. По същество Е. Карамихайлова е
наследила местото на пенсионирания през 1938 г. професор Петър Пенчев.
Той се е занимавал близо три десетилетия с изследване на радиоактивността
на природни обекти: води, почви, скали и др. Събрал е и публикувал в свои
монографии огромен материал за естествената радиоактивност в България.
Това са пионерски изследвания у нас и заслугите за тях са изключително
на проф. П. Пенчев. Но понякога в литературата се правят опити да се
преиначат неговите заслуги, наричайки го първия ядрен физик в България.
Това са некомпетентни оценки, които се основават на неразбиране същността
на ядрената физика. Професор Пенчев не е изследвал (не е имал възможност)
свойствата на ядрата, не е изучавал ядрени реакции, ядрени взаимодействия
и т.н. Неговите изследвания имат екологичен характер и като такива
представляват принос в науката.
Никой друг българин преди Елисавета Карамихайлова не е участвал
в изследвания в областта на ядрената физика. Тя е първия ядрен физик на
България!
В началото на 40-те години на миналия век вече назряват условия
за модернизиране на обучението по физика в Софийския университет и
в тази връзка – за подобряване на структурата на Физико-математическия
факултет. На доц. Е Карамихайлова е възложено преподаването на курс по

Снимка 2. Акад. Хр. Я. Христов
(1915-1990), 50-те години на ХХ век.
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Снимка 3. Леон Митрани (1921-2001)

Опитна атомистика с радиоактивност. Започва да се мисли за създаване на
самостоятелна Катедра по атомна физика. Задачата за нейната подготовка
е възложена на Е. Карамихайлова. По-късно към нея е прикрепен младият
физик Христо Христов (Снимка 2). Макар и с теоретична насоченост (през
1938-39 г. е специализирал в областта на квантовата механика в Сорбоната),
той участва в подготовката на учебна лаборатория по атомна физика.
През 1945 г. във ФМФ е учредена Катедра по атомна физика в състав:
ръководител доц. Е. Карамихайлова и асистент Хр. Христов. Няколко
десетилетия по-късно академик Христов описва онези първи години от
„живота” на катедрата:
„За да бъдат убедителни пред студентите демонстрациите към
лекциите и упражненията, тя (Е.К. – бел. авт.) предостави своята собствена
научна апаратура, с която е работила в чужбина. Много неща бяха
направени и саморъчно с помощта на майстора техник към факултета.
И циклите от упражнения станаха интересни. Опитите не даваха голяма
точност на резултата, но затова пък всичко беше ясно, виждаше се
същността на явленията. Ясен беше замисълът, а това е, струва ми се,
най-важното качество на всеки учебен експеримент. Йонизационните
камери бяха от алуминиеви тенджери, снабдени с екснерови електроскопи
със станиолово листче. Гайгер-мюлеровите броячи бяха от туби за
лекарствени препарати. Направихме Уилсънова камера, като използвахме
стъкления звънец на вакуумна инсталация. Имаше разбира се, и по-сложна
апаратура, но по моя преценка най-интересното упражнение си оставаше
определянето на числото на Авогадро чрез сцинтилоскопа. Няма да забравя
танцуващото звезно небе от алфа – частици, еднакво пленително с това на
среднощните звезди. Едното от тях говореше за Вселената, а другото – за
микросвета.”[18, с. 110]
През 1947 г. Х. Христов е избран за редовен доцент по теоретична
физика. През следващата година на негово место като асистент на доц. Е.
Карамихайлова постъпва Леон Митрани (Снимка 3). Уместно е да кажем

Снимка 4. Е. Карамихайлова сред свои студенти (1947). Вдясно от нея –
асистентката Антония Пеева.
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няколко думи за него, защото с неговото име е свързано развитието на
катедрата през следващите 15 години.
Леон Митрани е роден през 1921 г. в София. Детските му и младежки
години преминават в гр. Пловдив. След завършване на гимназията (1940)
поради въведени в България антиеврейски закони той няма право да
продължи образованието си и в продължение на четири години работи по
ремонти на пътища и в строителството на жп линията София-Солун.
Веднага след 9 септември 1944 г. Л. Митрани заминава за София и се
записва да следва специалността Физика в Софийския университет. Живее
мизерно, настанен в някаква полуразрушена къща и препитавайки се с
непостоянна работа. Въпреки това е направил впечатление с желанието
си да учи, защото проф. Г. Наджаков го назначава като чертожник в
Университетската печатница. И по-нататъшната съдба на Л. Митрани е
сложна и не съвсем праволинейна. Той прави сравнително бърза кариера
в науката, след време заема мястото на Е. Карамихайлова като лектор по
атомна физика. През 1963 г. политическата конюктура го принуждава
да напусне Софийския университет. Ръководството на Висшия природоматематически институт в Пловдив (от 1972 г. – Пловдивски университет) го
кани да възглави новосъздадената Катедра по атомна физика. Той успешно
се справя с ръководството и в продължение на 5 години създава един екип,
който се утвърждава като водещ в научноизследователската работа. През
1968 г. Л. Митрани постъпва на работа в Института по физиология на човека
при БАН и започва изследвания в ново направление – био- и психофизика.
През 1972 г. успешно защитава голяма докторска дисертация в Московския
университет. През 1974 г. е избран за професор. Чете лекции в Биологическия
факултет, но повече никога не стъпва във факултета, където е започнал
работа и от където необосновано е бил отстранен. Проф. Л. Митрани почина
през септември 2001 г., получил няколко месеца преди това почетното
звание „Доктор хонорис кауза” на Пловдивския университет и ордена „Стара
планина” - I степен.
В спомените си проф. Л. Митрани дава прекрасна характеристика на
човека и учения Елисавета Карамихайлова. Едва ли някой може по-добре и
по-пълно да разкаже за нейните качества и нейната дейност през годините
на създаването на Катедрата по атомна физика в Софийския университет
(спомените на проф. Митрани са поместени в приложението – бел. авт.). В
тях той най-автентично описва работата в „кухнята” на Е. Карамихайлова
и нейният стил в отношенията с подчинените. Този стил тя запазва през
всичките години – стил на отдаване и доверие, без винаги да е имало
взаимност в отношенията.
Леон Митрани започва да разработва апаратура, предназначена за
измерване на космични лъчи. Изборът на направлението е повлиян от
интересите на Е. Карамихайлова към загадките на лъчите, изпращани от
Космоса. Не случайно нейната встъпителна лекция е била посветена на тези
лъчи. Тя също се включва в тези изследвания, като прилага методиката на
фотоплаките, усвоена от нея в Радиевия институт във Виена. През 1952 г.
Митрани защитава дисертация на тема: „Разпределение на зенитния ъгъл на
компонентата в космични лъчи, която поражда тесни меки порои”.
През 1952 г. като асистент в Катедрата по атомна физика постъпва
Жельо Желев. Той е завършил същата година университета и попълва състава
на катедрата. През 1954 г. се прехвърля във Физическия институт на БАН.
76

Снимка 5. Титулна страница
на учебника „Записки по
атомна физика”

От 1959 г. до 1970 г. работи в Обединения институт за ядрени изследвания
(ОИЯИ) – Дубна. По-късно ръководи Секцията по радиоактивност и ядрена
спектроскопия в ИЯИЯЕ.
Още в края на 40-те години Е. Карамихайлова се заема да напише
учебник по атомна физика. Това изисква много труд, особено за нея, която
има проблеми с езика, но се налага, защото броят на студентите непрекъснато
нараства (за сметка на качеството, както е сега!). Учебникът излиза през 1950
г. във вид на „записки”, характерен стил на издаване по онова време [9].
Интересно е да се разлистят страниците на това първо учебно пособие
по атомна физика у нас. Интересно е, защото: първо, авторката е връстник
на атомната и ядрената физика; второ, защото е познавала голяма част от
учените, направили големите открития в тази област на науката и трето,
защото сама е участвала в изграждането на новата наука.
Нека припомним, че Е. Карамихайлова е родена в годината на
откриването на електрона (1897). През същата година във Франция Мария
Кюри започва да изследва тайнственото лъчение, открито от Анри Бекерел.
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След няколко години тя ще стане световна знаменитост, но дотогава я чакат
много изпитания, лишения и упорит труд.
Когато Е. Карамихайлова е студентка във Виенския университет, Ъ.
Ръдърфорд осъществява първата ядрена реакция (1919). Няколко години покъсно тя ще приеме тези изследвания като свое основно направление. През
20-те години е свидетелка на зараждането на квантовата механика, а през
следващото десетилетие – на бурното развитие на ядрената физика, в което
и тя взима участие. Когато е пишела „Записките”, авторката навярно се е
вълнувала от спомените си за онези събития. Затова и ние сега ги четем с
вълнение.
В Увода Е. Карамихайлова разглежда накратко историята и развитието
на идеята за атомния строеж на материята – от древността до ХХ век.
Неговото начало е ознаменувано с появата на квантовата хипотеза на Планк
(1900). Споменавайки това събитие, Е. Карамихайлова пише:
„Това велико откритие, последвало сензационните открития на
рентгеновите лъчи в 1895 г. и на радиоактивните явления (1896 г.), бележи
края на XIX век като една особена точка в графиката на развитие на
модерната физика.
Следващите 50 години са под знака на едно невероятно активизиране
на опитната и теоретичната методика. Откритията се редуват бързо.
Опитната техника става все по-специализирана. Една модерна лаборатория
по атомна физика със своите гиганти – уреди за извършване на атомни
реакции, съперничи на всякаква техническа изследователска лаборатория. В
тия грамадни помещения със своя многочислен щаб от техници и технически
помощен персонал, работещи по метода на колективната работа,
напразно се търси някакъв спомен за единичния изследовател, работещ
самостоятелно, уединен в своя малък кабинет.”
Пишейки тези редове, авторката навярно си е спомняла за просторните
лаборатории в Кеймбридж, за ускорителите на Кокрофт и Уолтън, за мощните
магнити на Капица, за семинарите, разговорите, гостуванията, разходките
в парковете между колежите. Може ли мизерните лаборатории у нас да се
сравняват с онзи индустриален стил, който цари в големите ядрени центрове?!
Но да въздъхнем заедно с Е. Карамихайлова и да продължим да следим
нейната мисъл. А тя е не само възторжена, на места дори е твърде критична.
Разглеждайки модела на Ръдърфорд–Бор и неговото развитие, тя пише:
„Първобитният атомен модел на Ръдърфорд–Бор претърпява редица
дълбоки промени. Днес от първия механичен модел с обикалящите върху
точно определени от условията на квантовата теория орбити са останали
само жалки останки.”
Без да сме съгласни напълно с тези разсъждения, ще допълним, че с тях
е добре да бъдат запознати днешните автори на учебници, защото до голяма
степен те внушават една неправилна представа за строежа на атома.
В заключението на Увода Е. Карамихайлова уверено очертава бъдещото
развитие на атомната и ядрена физика:
„Делението на атомното ядро е съпроводено с освобождаването на
грамадни количества енергия. Този нов ядрен процес се явява като източник
на бъдещото гориво на нашия век... До какви нови открития ще ни доведе понататъшното развитие на атомната физика, не може още да се предвиди.
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Но нейното дълбоко проникване в космичната физика и в биологичните науки
сочат две нови посоки, където тя неминуемо ще окаже своето влияние.”
„Записките по атомна физика” се състоят от две части. Накратко тяхното
съдържание е следното:
Част първа: „Светлинни спектри”, включва: Непрекъснати спектри –
топлинно лъчение; Хипотезата за енергетичните кванти; Прекъснати спектри;
Атомен модел на Ръдърфорд–Бор; Разширяването на атомния модел от
Зомерфелд; Спин на електрона; Действие на магнитни и електрични полета
Фигури 6, 7, 8.
Страници от
учебника на Е.
Карамихайлова
„Записки по атомна
физика”, 1950.

Фигура 6. Закони
за топлинното
лъчение при дадена
температура (с. 35)

Фигура 7. Възбуждане на резонантно светене в живак чрез
електронен удар (Франк и Херц) (с. 89)

върху атомните спектри
(ефекти на Щерн и Герлах,
на Зееман, на Щарк);
Спектри на едновалентни
и двувалентни елементи;
Периодична система на
елементите;
Възбуждане
на атомите; Рентгенови
лъчи; Рентгеноструктурен
анализ; Ефект на Комптън.
Част втора: „Корпускулярни лъчи”, включва: Атомен строеж на материята; Общи свойства
на частиците; Взаимодействие на частиците с
веществото; Хипотезата на
Луи де Бройл; Релации на
Хайзенберг;
Определяне
на е и е/m за електрона;
Йони, подвижност, удар79

на йонизация; Камера на
Уилсон; Електронни броячи;
Електронен
микроскоп
и
йонна оптика; Състав на
атомните ядра; Радиоактивни
елементи; α-, β- и γ-лъчи;
Ядрени реакции в звездния
мир.
Учебното пособие е богато илюстрирано с чертежи, не е претрупано с
формули и съдържа няколко
таблици и приложения. Без
да претендира за високо
качество (всички учебни записки по онова време имат
подобен вид), това е едно
сполучливо методическо пособие. В заключение, доц. Е.
Карамихайлова отново проявява своя оптимизъм за
развитието на атомната и
ядрената физика:
„Връзката на атомната
физика, специално на ядрената физика, с другите
науки е очевидна и несъмнено ще се задълбочи през
Фигура 8. Различни методи за структурния анализ на
следващите години, особено
материали посредством рьонтгенови лъчи (с. 128)
в областта на биологията,
на астрономията и на космичната физика. Практическите й приложения,
напр. в геологията, медицината и индустрията, са вече налице и също
ще се разширяват. Бързият възход на теорията, както и развитието
на методиката и опитната техника, изглежда ще продължават със
същия темп и имаме основание да се надяваме на богата реколта от нови
резултати и практически приложения, полезни за цялото човечество.”
Не може да не се възхищаваме на оптимизма на авторката. Макар и
откъсната от големите научни центрове, тя следи развитието на ядрената
физика и вярва в широкото приложение на ядрената енергия за мирни
цели. Не бива да забравяме, че по онова време се правят само опити с
ядрено оръжие, че още няма построена нито една ядрена електроцентрала,
че атомното ядро крие още много свои характеристики. От елементарните
частици са известни само електронът, протонът, неутронът и мезонът (в
таблицата, приведена в учебника, присъстват още т.нар. „варитрони“ – това
са вероятно неидентифицираните още Ка- мезони и хиперони).
През учебната 1954/55 година доц. Е. Карамихайлова за последен
път чете лекции в университета. Сред студентите възниква недоволство от
тяхното равнище. Свидетели на онези събития споделят, че лекциите й не са
били добре подредени, а поради силно изразения й немски акцент – често
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пъти неразбираеми. Университетското ръководство преценява, че тя трябва
да напусне факултета.
Трудно можем да си представим горчивината, с която Е. Карамихайлова
е приела това решение. Какво възпитание е било необходимо, тя да преглътне
неблагодарността за усилията й да разкрие пред студентите своите знания за
атомния свят!
В биографиите на много големи учени се споменава, че не са били добри
лектори. И Нютон не е бил особено словоохотлив, и Максуел е бил неуверен
в лекциите си, и Бор е говорел „грапаво“. Но със своите дела и приноси в
науката, те са оставили след себе си следи и следовници.
Днес, половин век след онези събития, можем да се опитаме да преодолеем
сантименталностите и обективно да ги оценим. След Карамихайлова лекциите
по атомна физика започва да чете нейният асистент Леон Митрани. Той
е възприел качествата на изследовател от своята учителка и плюс това се
проявява като талантлив лектор. Следователно, студентите са спечелили от
направената промяна. От друга страна, преминавайки на работа в БАН, доц.
Карамихайлова е получила възможност отново да се върне в свойствената
й изследователска дейност и да започне радиационни изследвания, твърде
актуални по онова време за страната ни.
С пълно основание можем да заключим, че доц. Е. Карамихайлова
е изпълнила успешно своята мисия в Софийския университет: създала е
Kатедра по атомна физика и е обучила първите специалисти по ядрена
физика у нас. Това е нейният голям принос в българското университетско
образование.
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Дейността на Елисавета Карамихайлова във
Физическия институт на БАН (1955-1963)

През 1955 г. Е. Карамихайлова е прехвърлена на работа във Физическия
институт на БАН и назначена за ръководител на сектор „ Радиоактивност”.
Тя веднага се заема с организация на сектора и неговата дейност. В центъра
на тази дейност поставя актуалните проблеми, свързани с радиационната
обстановка в страната и осигуряване на радиационна хигиена и защита.
По онова време такива проблеми създават преди всичко уранодобивът в
България и последствията от изпитанията на
ядрените оръжия. Ще
разгледаме малко поподробно дейността на
сектора, ръководен от
д-р Карамихайлова, за да
се оценят приносите й в
полагането на основите
на радиационната хигиена у нас.
1. Добивът на уранова руда в нашата страна
започва непосредствено
след Втората световна
война. През 1947 г. край
село Бухово (от 1974 г.
град) се построява малка обогатителна инсталация, която по-късно
прераства в хидрометалургичен завод. В продължение на 20 години
Фигура 1. Разпределение на концентрацията на продуктите от
(до
построяването
на
деленето във въздуха през май 1958 г.
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подобен
завод
в
Елешница) там се
преработва
всичката уранова руда,
добивана
у
нас.
При пускането на
завода не е изграден
склад
за
отпадъците – т.нар.
„хвостохранилище”.
Отпадъците от преработката на рудата
са били изхвърляни
в околностите. Водите на завода са
замърсявали целия
регион,
включващ
и селата Яна, Долни Фигура 2. Средната концентрация на стронций-90 в дъждовната вода на
различни географски ширини през периода 1957-1959 г.
и
Горни
Богров,
заливали са земеделски площи с размери 1200 декара.
Д-р Карамихайлова се заема с контрола на радиационната обстановка в
района на Бухово. В резултат на изследванията, в които вземат участие всички
нейни сътрудници, са установени замърсявания с радий-226 и неговите
разпадни продукти (полоний, бисмут, олово). Извършена е локализация
на най-замърсените участъци. На отделни места са били регистрирани
замърсявания с мощност на експозицията до 1000 микрорентгена на час,
която е 100-кратно по-голяма от естествения фон.
След извършване на проучванията, Е. Карамихайлова изготвя и изпраща
доклад до директора на института акад. Георги Наджаков и до министъра на
народното здраве д-р Петър Коларов, с който ги предупреждава за сериозната
радиационна опасност в района на Бухово. Едновременно с това в доклада се
предлагат първите лъчезащитни мероприятия.
Преките резултати от тази дейност са построяване на хвостохранилище,
изграждане на промишлен канал от него до река Лясковска, извършване на
корекции на р. Янешница, залесяване на част от замърсените земеделски
площи около с. Яна. За съжаление, дейността на държавата по осигуряване
на радиационна защита по-късно е занемарена, главни причини за което
са тясноведомствените интереси на предприятие „Редки метали” и засекретяването на дейностите в уранодобива, което го освобождава от контрол и
отговорност.
2. Във връзка с проектирането на изследователски реактор към
новостроящата се сграда на Физическия институт на 8-ми километър,
секторът на Е. Карамихайлова започва проучване на радиационната
обстановка в Софийско, по-специално радиоактивността на валежите и
атмосферните аерозоли.
По принцип в атмосферния въздух винаги присъстват радиоактивни
елементи, концентрацията на които зависи от промените в барометричното
налягане, температурата, валежите и други фактори. В резултат на опитите
с изпитания на ядрено оръжие през 50-те години на ХХ век (това е времето
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Фигура 3. Разпределение на повърхностната плътност на
стронций-90 в дъждовната вода и в почвата в края на 1958 г.

Снимка 1. Заглавна страница на публикацията [11]
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на
„Студената
война”
между Изтока и Запада)
към естествената радиоактивност на въздуха се
прибавя
и
изкуствено
създадена от деленето
на урановите ядра. Сред
продуктите на деленето
най-опасен е изотопът
стронций-90, който има
голям период на полуразпадане
(около
30
години) и чието вредно
действие може да засегне
няколко поколения след
появата му.
За илюстрация ще
приведем няколко фигури за радиационната
обстановка в света през
50-те години на ХХ век,
взети
от
литературните
източници (Фигура 1, 2,
3) [5]. От тях се вижда, че
нашата
страна
(северна
0
0
ширина 41 –44 ) се намира
близо до максимума в разпределението на продуктите
на деленето, респ. стронций-90 – в дъждовните води
и във въздуха.
Под ръководството на Е.
Карамихайлова (с участието
на Хр. Камбуров, К. Николов,
В. Маринов и Н. Манолов) в
продължение на 14 месеца
през 1957–58 г. се извършват
системни изследвания на радиационните замърсявания
на въздуха и във валежите
в Софийско. Използва се
следната методика: събраната определено количество
вода се филтрира, следва
изпарение до обем около 10 милилитъра и концентрацията се изпарява до
сухо. Сухият остатък се
измерва
за
обща
бетаактивност. Тази активност

се сравнява с активността
на калиев препарат, в
качеството на еталон.
За посочения период
са изследвани 136 валежни
проби.
Резултатите
са
публикувани
през
1960 г. в „Известия на
Физическия
институт
с АНЕБ” [12]. В публикацията
са
приведени
десетки фигури и таблици,
съдържащи сведения за
активността, изразена в
пикокюри на милилитър
и миликюри на квадратен
километър.
(Сведенията
за валежите се взимат от
Научноизследователския
институт по хидрометеорология, чийто сътрудници
събират
въздушните
и
валежни проби).
Установена е средногодишна стойност на бетаактивността
0,288.10-12
Ci/ml, като активността
варира от 0,0015.10-12 Ci/
ml до 1,26.10-12 Ci/ml.
Количествен
Фигура 4. Пример за измерени активности на валежни проби.
анализ на пробите за
установяване присъствието на конкретни елементи не е правен по обективни
причини (липса на ядрени спектрометри). Направен е опит за качествен
анализ на пробите чрез измерване намаляването на активността на пробите
с времето. На Фигури 5, 6 и 7 са дадени примери за такива измервания. Във
всички проби е установено присъствие на изотопи с дълготрайна активност.
Авторите допускат, че дългосрочната активност се дължи преди всичко на
елементи като стронций-90, цезий-137 и др.
Изследвана е също бета-радиоактивността на 184 въздушни проби.
В посочената публикация са приведени множество фигури, на които са
отразени измерените активности, които се дължат на радоновите и торонови
дъщерни продукти. На фигурите са посочени: с непрекъсната черна линия и
установените дълготрайни активности, които в общия случай се дължат на
естествените радиоактивни елементи, присъстващи в атмосферата (на всички
фигури активностите са дадени в относителни единици, имп./мин.). Авторите
обръщат внимание на резултатите, отчетени през м. октомври 1958 г. – в
дните 1–14 октомври дълготрайната активност е около 20 пъти по-голяма от
средногодишната. Въз основа на тези резултати те са направили оценка на
вероятната дата на ядрения взрив – 3 октомври (в интервал от 5 дни).
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Резултатите от тези изследвания, както вече споменахме,
са публикувани в „Известията”
на института и вероятно са
предадени на международните
органи, обобщаващи сведенията
на радиационните отлагания
в целия свят. Тъй като един
от авторите на книгата (Н.
Балабанов) имаше шанса да
попадне в научната лаборатория
на д-р Карамихайлова точно по
средата на описвания период,
той ще сподели личните си
впечатления и преживявания
по онова време:
От 1 до 8 август 1958 г.
в Москва се проведе Международна конференция „Мирното
използване
на
атомната
енергия
и
младежта”.
В
нея участваха млади учени
от 27 страни – от всички
„социалистически”
страни
и
още
от
най-развитите
„капиталистически” – САЩ,
Англия,
Франция,
Западна
Германия, Япония, Бразилия и
др. От България бях определен
да участвам аз – студент
Фигура 5. Пример за измерване на кривите на разпадане
третокурсник, с единствен
„научен актив” – член на
кръжока по атомна физика с ръководител доц. Л. Митрани. Като „отплата”
за наградата за участие, аз трябваше да подготвя изказване по някои от
докладите, обявени в програмата на конференцията. Занесох я на доц.
Митрани и той прецени, че мога да взема отношение единствено по темата
„Радиоактивните отлагания и техните последствия за човечеството”.
По останалите тематични направления в България нищо не се правело.
А по посочената тема у нас работела д-р Карамихайлова от Физическия
институт. Затова ме насочи към нея.
Институтът се помещаваше тогава в една от сградите на БАН на 4ия километър по Цариградското шосе. Аз живеех в един от блоковете на
общежитията, разположен на около 200 метра от института. Веднага
след изпитната сесия, приключила към края на юни, аз потърсих д-р
Карамихайлова. Посрещна ме една невисока и немлада (била е на 61 години)
жена. Направиха ми впечатление нейната жизненост и приказливост.
Веднага ми устрои „работно място” и започна с охота да ми разказва
с какво се занимава. Целия месец юли прекарах в нейния кабинет –
лаборатория. Без всякакво високомерие и дистанциране, тя ми предостави
много книги, посветени на интересуващия ме проблем и своите собствени
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Фигура 6. Измерени активности на проби през м. октомври 1958 г.

изследвания. По-късно разбрах, че съм попаднал точно по времето на найактивната работа на нейния сектор.
В резултат на моето едномесечно пребиваване в лабораторията на Е.
Карамихайлова аз подготвих доклад, в който съобщавах за установената
от нашите учени повишена активност на валежите и аерозолите,
дължащи се на опитите с ядрено и термоядрено оръжие. Особено подчертах
обстоятелството, че „експерименталните взривове на атомните бомби
представляват опасност не само за нас, свидетелите на тези опити, но и
за бъдещите поколения”. Отдавна съм загубил текста с изказването, а
цитатът е взет от списание „Международная жизнь” (бр. 9 от 1958 г.), в
което се правеше коментар за конференцията и се даваше за пример моето
изказване. В него изразявах
категоричното становище на
българската
общественост,
в това число и младежта, че
сме за незабавно прекратяване
на опитите и за забрана на
употребата на ядрено оръжие.
Естествено, моето изказване на конференцията беше
емоционално – присъщо за
възрастта ми, и идеологически
„издържано – в духа на епохата.
Това си бяха мои мисли и
заключения, провокирани от
политическите събития по
онова време и напрегнатата
международна
обстановка.
Фигура 7. Изчисляване датата на атомния взрив.
Същото
лято
се
беше
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разразила поредната близкоизточна криза – войски на САЩ и Англия бяха
навлезли в териториите на Ливан и Йордания (майка ми, лека й пръст,
почти беше убедена, че и моето заминаване в Москва е свързано с войната.
Какво високо мнение е имала за мен!)
Преди да замина за Москва, дадох текста на изказването на Е.
Карамихайлова. Тя го прегледа и не направи никакви корекции и забележки.
Сега си мисля, че тя е била съгласна с констатациите за вредните
последствия от опитите с ядрено оръжие, но едва ли с моите политически
изхвърляния. Не внесе корекции в изказването ми и Ирина Червенкова
(дъщеря на Вълко Червенков и асистент по руски език в Софийския
университет), която го преведе на руски.
Не мога да не съм признателен и благодарен на Е. Карамихайлова
за помощта, която ми оказа, за данните и литературата, които ми
предостави, за самочувствието, което ми предаде като участник в
международен форум. Защото на московската конференция аз научих и
видях много неща, които в България още не можеха да се видят – доклади
от знаменити учени, посещения на ОИЯИ – Дубна (открит две години преди
това) и на първата в света Атомна електроцентрала в Обнинск, посещения
на заводи и научни институти, в които се използваха ядрени методи.
Радвам се на шанса, който съдбата ми даде през лятото на 1958 година
– да срещна и се докосна до творчеството на първия ядрен физик в България,
а след това да срещна световноизвестни специалисти и да се запозная с
първите големи постижения на мирния атом.
3. През 50-те години на миналия век проф. А. Пухлев (по-късно академик)
– медик, известен с трудовете си върху бъбречните болести, с приноси в
изучаването на ендемичната нефропатия, организира интердисциплинарен
колектив за изясняване причините за заболяване на големи групи от
населението в някои райони на България от ендемичен нефрит. В
изследванията се включва и д-р Карамихайлова със своите сътрудници (К.
Николов, К. Дойчинова и В. Михайлова). Тъй като ендемията (постоянно
наличие на определена болест в ограничени райони) зависи от особеностите в
състава на почвите и водите, екипът на Карамихайлова се заема с проучване
на съдържанието на радиоактивни елементи във водохранилищата на
засегнатите райони.
Изследванията са проведени през 1956–1959 г. през различните годишни
сезони и с голям брой водни проби. Изследвани са главно села от Врачански
окръг (Караш, Бели Извор, Хубавене, Кален, Бистрец, Кулата, Нефела, Горно
Пещене, Власатица) и от област Монтана (с. Горно Церовене, Живовци,
Николово, Белотинци). [10]
Измерванията за радон, радий и торий са извършени по стандартни
йонизационни методи, а за съдържанието на уран – по луминесцентния
метод. Постигнато е било почти пълно картиране на набелязаните райони.
Изследванията са показали ниско съдържание на всички посочени елементи
и не са потвърдили предположението за влияние на радиацията върху
въпросното заболяване. Така, благодарение на тях е била отхвърлена една от
хипотетичните причини за заболяването.
4. Друга дейност на Е. Карамихайлова и нейния екип е свързана с
изследване на радиоактивността на българската лечебна кал и минералните
води. Основание за изследванията е бил въпросът доколко лечебният ефект
при тези източници се дължи на тяхната радиоактивност.
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Изследванията са проведени с проби от кал и утайки на Поморийското
(7 м2), Атанасовското (17 м2) и Варненското (19 м2) езера. Определено
е съдържанието на уран, радий и торий в пробите. Радият и торият са
определени по еманационния метод, а уранът – по луминисцентния.
Резултатите: Елементът торий не е открит. Съдържанието на урана е под
-6
10 грама торий /грам сухо вещество, на радия – около 7.10-13 грам радий/
грам сухо вещество. Изводът: не може да се припише лечебно действие на
наличния радий, тъй като количеството му в нашите главни находища е
под 10-13 грам райдий/грам сухо вещество. Резултатите от тези изследвания
са включени в излязлата през 1962 г. книга „Калолечебни находища и
калолечение” с автори Е. Карамихайлова, Т. Танев, В. Куситасева, Й. Меламед,
К. Щерев и К. Николов [11].
По същото време Е. Карамихайлова е провеждала изследвания върху
радиоактивността на минералните извори в с. Нареченски бани (с К. Николов,
К. Дойчинова), на термалните извори в гр. Кюстендил (с К. Николов), на
термалните и студени подземни води в Чепинската котловина (с К. Николов
и К. Дойчинова) и др. Както съобщават нейните сътрудници, голяма част
от изследванията са били обобщени в служебни доклади и отчети и не са
публикувани официално, а немалко проби са останали неизмерени след
нейното пенсиониране.
От направеното кратко обобщение на дейността на д-р Е. Карамихайлова
във ФИ с АНЕБ при БАН става ясно, че с нейно лично участие и под нейно
ръководство е извършена огромна радиоекологична дейност.
По същество ядрените направления в БАН (също и в Софийския
университет) започват да се развиват в началото на на 60-те години на ХХ
век заедно с пускането на изследователския реактор ИР-1000. През 1961 г. по
инициатива на Е. Карамихайлова изследванията в сектор „Радиоактивност” се
разширяват в ново направление – масспектроскопия на радиогенните изотопи
на оловото. В сътрудничество с Геологическия институт на БАН са проведени
системни изследвания за изотопния състав на оловото в различни минерали,
скали и руди. Целта е била да се определи съдържанието на стабилните
изотопи на оловото, които са крайни продукти на естествените радиоактивни
семейства, за да се получи информация за генезиса и геохронологията на
изследваните скали и руди. Основните изследвания са били извършени от Б.
Амов (по-късно професор) с поощрението и непрекъснатия контрол от страна
на проф. Е. Карамихайлова.
Може би е подходящо да завършим този откъс за дейността на проф. Е.
Карамихайлова с думите на нейния ученик проф. Б. Амов:
„Сега, когато понятията „опазване на околната среда”, „екология”,
включително „радиоекология” са изпълнени с реално съдържание и
човечеството осъзна по-добре тяхното значение, трябва да отдадем
заслуженото признание на благородното и хуманно дело на професор Е.
Карамихайлова. Тя е един от пионерите на нашата ядрена физика (нека
още веднаж уточним – тя е първият български ядрен физик! – бел. авт.), но с
пълно право можем да я наречем и един от пионерите на радиоекологията в
България.” [1]
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ПРИЛ ОЖЕНИЯ

СПОМЕНИ ЗА ПРОФ. Д-Р
ЕЛИСАВЕТА КАРАМИХАЙЛОВА
Акад. Христо Я. Христов
Цялата дейност на проф. Карамихайлова се отличава с изключителна
добросъвестност, прецизност и грижливост в изпълнението. Всичко, написано
от нея, е многократно проверявано и точно написано.
Е. Карамихайлова бе човек с огромна обща култура. Тя имаше
сигурна преценка за важността на проблемите и за пътищата – научни и
организационни, по които те могат да се решат. Това й даде възможност да
заложи основите на една катедра и на една секция, които днес успешно се
развиват и при които вече има оформени, а също така и подрастващи наши
физици. Ст.н.с. Л. Митрани, ст.н.с. Ж. Желев, ст.н.с. Хр. Камбуров, доц. К.
Николов, н.с. Невена Василева, ст.н.с. Бл. Амов и др. са нейни ученици. Аз
също започнах своята научна работа като асистент при нея след Н. Карабашев
и никога няма да забравя нейното топло, човешко отношение към мен;
примерът на човек, всецяло отдаден на науката, който за пръв път видях в
нейно лице. И с течение на времето нейният образ се издига все по-високо в
моето съзнание.
Проф. Карамихайлова всячески – чрез напътствия, консултации и делово
сътрудничество, подпомагаше всички, които желаеха да работат наука.
Тя разбираше, че въпросите на научната организация и на създаването
на творчески колективи са важни и стават все по-важни и поради това им
посвещаваше немалка част от своето време. Въпросите за насочването
на проблематиката не само на звената, които ръководеше, но и на цялото
ядрено направление и на цялата наша физика винаги са й били близки. Те
я вълнуваха и изпълваха съзнанието й даже в последните дни от живота й,
когато сигурно е имала и много лични въпроси, които да я тревожат.
Карамихайлова бе не само голям учен, но и психолог, и философ, и
хуманист, и човек с богат душевен мир и с изключително топло сърце.
Нейният мироглед бе застроен на широка база и това й помагаше да
разбира хората. Тия, които са имали възможността да бъдат в близост с
Карамихайлова, познават нейната доброжелателност и нейното отзивчиво
отношение към нуждите и плановете на хората. Тя познаваше своите
сътрудници не само в служебната работа, но и в личния им живот, с
техните трудности и въжделения. Тя обладаваше силно развито чувство за
колективизъм и съзнаваше, че колективната работа е единственият възможен
начин за работа на днешния стадий на физиката и по-специално на атомната
физика. И тя жертва немалко от своето време, за да събира хората и да
обединява техните усилия за работа в полето на любимата й наука.
Животът на проф. Карамихайлова бе един живот за науката. Тя живя с
нея, за нея и чрез нея.
(По повод 80-годишнината от рождението на Е. Карамихайлова – със съкращения – бел. авт.)

* * *
Проф. дбн Леон Митрани
Елисавета Карамихайлова беше стопроцентов европеец, възпитана
и образована в чужбина, нейното отношение към хората беше коренно
различно от това на взелите властта напористи, арогантни и властолюбиви
човечета, надошли в София след 9.09.1944 г. Наистина в университета бяха
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останали някои преподаватели, които покрай научните си успехи и висока
подготовка умееха да дават пример за достойно и цивилизовано поведение.
Карамихайлова обаче беше не само образована и културна българка.
Цялото й държание, дори езикът й и произношението й издаваха нейната
принадлежност към Европа.
Тя лично познаваше почти всички създатели на новата физика от
началото на века. С много от тях беше общувала и често ги споменаваше,
- не за да изтъкне себе си, а просто като факт, в разговори и лекции. С
някои от тях беше работила във Виена и в Англия. От нея научих и това ми
остана за цялата моя изследователска работа – изкуството и вкусът към
импровизациите. В днешно време на масово производство на машини и
апарати е трудно да си представим, че всички големи открития в това,
което наричаме атомна и ядрена физика, са били направени с примитивни,
подръчни средства – ламарина, стъкло, восък, тел.
Аз станах асистент на Карамихайлова веднага след завършването на
Университета в 1948 г., като още преди да завърша ми беше възложено да
водя упражнения (тогава имаше такава практика – на най-добрите студенти
да се възлагат упражнения). По тази причина във Физико-математическия
факултет по същото време водеха упражнения Й. Малиновски и Е. Будевски.
Малко преди да бъда назначен, асистентът на Карамихайлова Хр. Христов
стана доцент и напусна катедрата. Аз останах единственият асистент.
Упражненията със студентите бяха създадени лично и собственоръчно
от Карамихайлова. Хр. Христов успя да направи една Уилсонова камера
с помощта на няколко буркана и много лепкав восък, в която понякога
можеха да се видят следи от алфа-частици. Тази камера така и не влезе в
упражненията. Макар и да не беше особено сръчна, Карамихайлова сама
създаде, още преди моето идване, набор от упражнения, които даваха на
студентите представа за явленията, изучавани в атомната физика.
За Гайгер-Мюлеров брояч е необходима електроника: високо напрежение,
усилвател, източник на звук или електромеханичен номератор. По това
време липсваха както подходящи лампи, така и някои съпротивления и
кондензатори. Карамихайлова беше донесла от някъде (най-вероятно от
Англия) кутии от бисквити с монтирани в тях огромни радиолампи. И това
смешно съоръжение работеше – с него студентите правеха измервания на
радиоактивността. Нещо повече – „апаратурата” свърши много полезна
и важна работа, когато един ден ни съобщиха, че от ИСУЛ (Института за
усъвършенстване на лекарите – бел. авт.) е изчезнала една пълна с радий игла.
Радият е скъп, пък и беше опасно иглата да не попадне у хора, които можеха
да пострадат. Наложи се, заедно с Карамихайлова, да отидем на сметището
на София, да носим на една тарга кутиите от бисквити и да ровим боклука.
Намерихме иглата. Много по-късно от ИСУЛ пак изчезва една радиоактивна
игла. Този път, обаче, заедно с Иван Узунов бяхме снабдени с портативен
Гайгер-Мюлеров брояч и работата се оказа по-лесна.
Всички, буквално всички упражнения по атомна физика бяха създадени
собственоръчно от Карамихайлова, а по-късно и от мен. Имаше някои странни
от сегашна гледна точка упражнения: например направата на високоомни
съпротивления, необходими за работата на Гайгер-Мюлеров брояч, използващ
съпротивление от няколко хиляди мегаома. Такива съпротивления не се
продаваха, защото не се използваха в радиоапаратите. Упражнението се
състоеше в изтеглянето с помощта на бензинова горелка на тънка стъклена
пръчица с удебелени краища. Краищата на пръчицата се посребряваха по
начина, по който днес се правят коледни украшнения. После галванически
се нанасяше меден слой. На медния слой се залепваха с калай медни
проводници. След това стъклената пръчка се опушваше на пламък от бензол
и се включваше в един Уитстънов мост за измерване на съпротивленията
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й. Внимателно се обърсваха част от саждите, докато се получи желаното
съпротивление. Накрая направеното съпротивление много внимателно се
слагаше в стъклена тръбичка, която се залепваше от двете страни с леплив
восък. Изобщо восъкът с колофон беше най-необходимият и полезен материал
в катедрата. Също както в Кавендишката лаборатория.
Това чудновато упражнение всъщност обучаваше студентите да си
служат с някои много полезни похвати, които можеха да послужат във всяка
друга лаборатория за съвсем други цели. Да не отминаваме друго странно
упражнение на Карамихайлова – Лихтенбергови фигури. За това упражнение
се употребяваше електростатична машина със стъклени дискове. Като се
завърти ръчката и ако всичко е в ред, машината генерира напрежение
от няколко хиляди волта. На метална плочка, свързана с единия електрод
на машината, се поставяше парче прозрачно стъкло. Другият електрод, с
формата на острие, се закрепваше над стъклената плоча, която беше посипана
с цветен прашец. Когато изникнеше искра, върху стъклото се получаваше
красива фигура, подобна на нарисувано цвете. Тази фигура зависеше от вида
на електродите, от напрежението и от вида на стъклената плочка. Ако вместо
стъклена плоча се употребяваше плочка от кристал, фигурата зависеше от
вида на кристала. Изглежда, че Лихтенберговите фигури са били изследвани
доста интензивно във Виена и Карамихайлова имаше няколко свързани с тях
публикации.
Тя предоставяше на хората, които формално й бяха подчинени, пълна
свобода. Ако упражненията вървяха нормално, можех да се занимавам с
каквото си искам. Нямаше фиксирано работно време, нито трябваше да
давам отчет какво правя. На първо време, интересите ми бяха насочени
към изработването на Гайгер-Мюлерови броячи и изследването на техните
свойства. Тогава нямаше откъде да се купят такива странни уреди. За да
се направи брояч, е необходима известна сръчност по стъкларство, както
и познания по изработване и използване на вакуумни устройства. Трябва
да се обезгази евакуираната стъклена тръба с електродите в нея, да се
дозира точно налягането на газа в тръбата и примесите, които се използаха.
Аз прекарвах много време в „кухнята” на катедрата и Карамихайлова ми
предоставяше всичко, което беше на нейно разположение. Трябваше да се
построи вакуумна инсталация, да се работи с големи количества живак, да се
налепят електронни схеми и монтират механичните броячи. С всичко, което
можеше, Карамихайлова ми помагаше, без да изисква нищо от мене. Този стил
на отношение с подчинените си тя е възприела от работата си в реномирани
европейски лаборатории.
Тя считаше, че е необходимо да се поддържат нормални човешки
отношения между хората, които работят заедно. За това често канеше мен и
семейството ми у тях, в къщата на баща си, която се намираше до сградата
на катедрата на ул. „Шипка” 14 (днешната достроена сграда на хотел „Кристал
Палас” – бел. авт.) и която сега е на Съюза на архитектите в България. Тя
живееше с баща си д-р Иван Карамихайлов, един от най-първите хирурзи в
България, и с леля си Елена Карамихайлова, първата художничка-импресионистка у нас. Домът им беше обширен и изпълнен с картини, книги
на немски, английски и френски и разни произведения на изкуството. От
нея ми е останал като подарък един том на френски по вълнова механика
от Е. Шрьодингер, който тя е купила, когато са се разпродавали книгите на
починалия Е. Ръдърфорд. Карамихайлова ни черпеше със сладолед и чай
и понякога ни свиреше на пиано. Обикновено сядахме на една тераска към
задния двор, който трябваше да бъде градина, но беше занемарен, тъй като
нямаше кой да се занимава с градинарство. Важното беше, че се създаваше
една спокойна, цивилизована атмосфера, при която не се говореше за
политика, нито за работа. Карамихайлова беше много културна и познаваше
изтънко работите на художниците – класици, както и тези от Арт Нуво. Тя
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можеше да говори за писатели, композитори и музиканти и разговорите на
такива теми бяха нещо като университет по изкуство.
Елисавета Карамихайлова не обичаше или се страхуваше да говори за
политика и с нищо не се подмазваше на новите властници. Все пак много й
хареса заповедта, според която обръщенията между хората да бъдат вече
„другарю и другарко”, вместо господине, госпожо или госпожице. От този
ден тя не преставаше да ни напомня, че е другарката Карамихайлова, а не
госпожица Карамихайлова. Даже се сърдеше сериозно, когато по навик й
казвахме госпожица.
Често водех сина си, който тогава беше на 5-6 години, в катедрата и му
давах да си играе с микроскопа или с някой инструмент. Карамихайлова се
отнасяше много приятелски с него и не намираше за нередно едно дете да
се върти в катедрата. Един ден потрябва за нещо, не помня точно за какво,
едно матирано стъкло. Заех се да свърша тази работа, когато Карамихайлова
се намеси и каза, че това може да бъде извършено от сина ми. Дадохме му
необходимите абразиви и инструменти и детето успя да матира много
равномерно стъклото. То беше доволно, че е могло да направи нещо полезно.
След като предаде стъклото на Карамихайлова, тя извади няколко монети
и му каза, че за свършената работа се заплаща. Синът ми първоначално се
дърпаше, но после се съгласи да вземе прите. Това бяха първите спечелени от
него пари.
През 1955 г. напуснах катедрата и се преместих в Института по физика
на БАН, където основах Секция по космично лъчение. С Карамихайлова се
срещахме съвсем рядко. Когато тя се премести също в БАН и стана професор,
а аз станах през 1957 г. доцент в Катедрата по атомна физика, връзките ни
съвсем прекъснаха. За последен път я видях, когато тя лежеше в болницата
с рак в червата. Държеше се съвсем достойно, макар да разбираше отлично
състоянието си. Спрямо мен прояви приятелски чувства и ме разпитваше за
семейството ми. Несръчно се опитвах да я утеша и да й вдъхна оптимизъм.
Съгласно нейното желание, домът й трябваше да остане на Академията на
науките. Не се съобразиха с това нейно желание и дадоха къщата й на Съюза
на архитектите, който и сега я ползва. Карамихайлова не остави на български
език кой знае какви публикации (занимаваше се главно с измервания на
радиоактивни води в България), но споменът за нея ще остане дълго време. Тя
беше един честен, порядъчен и добър човек, изпълнен с амбицията да предаде
опита си от чужбина тук, в България. И в това тя успя.
(Сп. „Светът на физиката”, 1/98, с. 63-66)

* * *
Ст.н.с. кфмн Благой Амов
ИЯИЯЕ – БАН
За физиците от нашето поколение спомените за големия наш учен и
педагог проф. Елисавета Карамихайлова са неразривно свързани с малката и
скромна лаборатория по атомна физика на ул. „Шипка” 14. Там за първи път
студентите физици влизаха в контакт с една нова за онова време област от
науката – атомната физика.
Неразривни ще останат за мен словата на Е. Карамихайлова при
приемането ни през 1942 г. в кръжока по атомна физика. С присъщия й патос
и въодушевление тя обрисува големите възможности, които се откриват пред
човечеството при овладяването на атомната енергия, при разкриване на
закономерностите в строежа на атомите.
работя
съвместно
с
проф.
По-късно
имах
възможността
да
Карамихайлова. В периода 1958-1960 г. работех като нещатен сътрудник в
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ръководената от нея лаборатория „Радиоактивност” на Физическия институт с
Атомна научноизследователска база (ФИ с АНЕБ) при БАН, а от 1961 г. – като
научен сътрудник. Основната тематика на лабораторията бе изследвания на
естествената радиоактивност, радиоактивността на води, почви, валежи,
проблема на ендемичния нефрит и др.
Но в този период човечеството осезаемо почувства и и отрицателните
последствия от неразумното използване на атомната енергия, свързани
с мощните ядрени експлозии за военни цели. Нивото на радиоактивното
замърсяване от тези ескплозии във въздуха и валежите в нашата страна,
въпреки големите разстояния от местата на експлозиите, в някои случаи
надвишаваще допустимите граници.
Дълбоко проникната от съзнанието чрез своята наука да бъде максимално
полезна на хората, проф. Карамихайлова не остана безучастна към този
проблем. По нейна инициатива в лабораторията бяха разработени редица
методики и апаратури за измерване и контрол на замърсяването на околната
среда от изкуствените радиоактивни изотопи.
Като голям учен тя еднакво ценеше фундаменталните и фундаменталноприложните изследвания в науката. Тези свои разбирания тя внушаваше
и на сътрудниците си. Тя виждаше големите възможности за приложение
на методите, развити от ядрената физика, в другите области на науката и в
народното стопанство.
Един такъв метод, който бе разработен в лаборатория „Радиоактивност”
по нейна инициатива, бе масспектрометричният метод за изследване на
стабилните продукти от разпада на урана и тория в природата. За основа
послужи доставеният към оборудването на атомния реактор съветски
масспектрометър МИ-1305. Първоначално срещнахме големи трудности,
свързани с усвояването на новата апаратура и разработката на нова
методика, за преодоляването на които голяма роля изиграха грижите и
вниманието на проф. Е. Карамихайлова към нас, младите сътрудници.
Тя винаги беше в течение на нашата работа, помагаше ни със съвети,
окуражаваше ни, когато бе необходимо, оценяваше нашите успехи.
Благодарение на тези грижи и целенасочеността на изследванията,
методическите разработки бяха доведени до съвременно ниво. По нейна
инициатива и с прякото й участие бяха установени контакти и се положи
началото на съвместни изследвания с Геологическия институт на БАН по
приложение на радиоактивните методи за изследване геохронологията на
страната, които изследвания продължават и до днес.
Името на проф. Е. Карамихайлова ще остане като пример на бележит
учен и педагог, пионер в областта на атомната физика у нас, учен с високо
гражданско съзнание. Тя посвети целия си живот на развитието на атомната
физика и приложението на нейните постижения в другите области на науката
и народното стопанство.
14 март 1978 г., София

* * *
Ст.н.с. дфн Иван Ванков,
ИЯИЯЕ - БАН
В моето съзнание споменът за проф. Карамихайлова е тясно свързан
с представата ми за безкрайна преданост към науката и голяма човечност.
Никога няма да забравя нейното активно лично участие и в най-малките
подробности на нашата работа – от измиването на шишетата за събиране на
проби преди експедиция до окончателното систематизиране на получените
резултати. При това винаги съм се учудвал на изключително широките й
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научни интереси и познания и на оригиналния й подход при интерпретиране
и решаване на някои проблеми. Спомням си добре един характерен
случай. Разработвах доста сложно електронно устройство за измерване на
радиоактивността на атмосферните радиоаерозоли. В отговор на проявения
от нея интерес се постарах да й обясня, сравнително опростено, принципа на
действието му и останах силно изненадан, когато тя, подхождайки по свой,
оригинален начин към проблема, ми обърна внимание на една възможност
за допълнителна грешка, която аз, специалистът по електроника, не бях
забелязал.
Многостранни бяха проявите на нейната човечност и обич към хората –
от непрестанните изнурителни изследвания на водоизточниците в районите
на ендемичния нефрит до майчините грижи за нас, нейните сътрудници.
Въпреки че се е случвало, и то напълно справедливо, да бъде недоволна от
някого от нас и дори да му се скара твърде сериозно, проф. Карамихайлова
никога не правеше капитал от това – недоволството си тя изразяваше пред
нас, а пред другите винаги защитаваше и изтъкваше качествата ни. Нейното
искрено желание беше да ни помогне да израснем и като научни работници,
и като хора. Никога няма да забравя доклада, който тя беше написала
за представянето на кандидатската ми дисертация пред Научния съвет.
Въпреки голямата си заетост и характерното за сериозните учени отрицателно
отношение към бюрократичните задължения, тя беще намерила време да
се запознае самостоятелно с работата ми и беше написала едно много добре
аргументирано хвалебствие за нея.
Проф. Карамихайлова имаше и много силно развито чувство за
обществена отговорност. При най-малкия сигнал за наличие на радиоактивно
замърсяване в нашия институт или другаде тя лично отиваше да провери и
измери активността. Спомням си добре и една друга проява на това нейно
чувство: в института се провеждаше акция по кръводаряване и ние, помладите, тръгнахме да даваме кръв. Проф. Карамихайлова обаче веднага
съобрази, че поради работата ни с йонизиращи лъчения използването
на нашата кръв може би няма да бъде безопасно. Тя веднага се свърза с
Министерството на народното здраве и след проведената консултация ни
предупреди, че е по-добре да не даваме кръв, тъй като тези въпроси все още
не са добре изяснени.
14 март 1978 г., София

* * *
Ст.н.с. Дечко Стефанов,
Геологически институт при БАН
Ще се осмеля от настоящата трибуна да разкажа някои спомени и
лични преживявания, свързани с живота и делото на проф. Елисавета
Карамихайлова като един от учредителите на студентския научен кръжок
по атомна физика. Неговото формиране като самостоятелен кръжок стана в
началото на учебната 1951/52 г. Дотогава в състава на кръжока по опитна
физика бяха разработвани отделни теми от атомната физика. Научното
ръководство на кръжока по атомна физика се осъществяваше от ръководителя
на катедрата доц. Елисавета Карамихайлова и асистентите Желю Желев,
Невена Василева, Леон Митрани и Антония Пеева. Първото студентско
ръководство на кръжока беше в състав: Надежда Копаранова – председател, и
Дечко Стефанов – секретар.
Доцент Карамихайлова беше много щастлива и ентусиазирана от самия
факт, че вече съществува студентски кръжок по атомна физика. През първите
две години от неговото съществуване аз имам лични впечатления, тъй като
през втората година бях председател на кръжока. Доц. Карамихайлова
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следеше с голям интерес работата на кръжочниците, готова винаги да
даде съвет, скептично преглеждаше получените резултати и много активно
участваше в сбирките на кръжока.
Моите лични впечатления от учения, педагога и човека Елисавета
Карамихайлова са богати, защото аз имах щастието в продължение на две
учебни години да разработвам темата „Радиоактивност на минералните води”
под нейното лично научно ръководство и поради това имах възможност много
често лично да контактувам с нея.
Навярно е трудно на по-младите колеги да си представят как бяха
оборудвани лабораториите и кабинетите на Катедрата по атомна физика
по това време (преди 46 години), обаче ние, по-старото поколение, добре
помним повече от скромното обзавеждане. Основният прибор бяха
йонизационните камери, изработени в работилницата на факултета, които
представляваха алуминиеви тенджери от фабрика „Титания”, обърнати
надолу, а измерителните инструменти бяха най-примитивни електроскопи,
които се наблюдаваха с увеличителни лупи с окулярна скала за отчитане.
Цялата електроника тогава беше монтирана в един шпертплатов сандък, като
лампите и другите радиочасти доц. Карамихайлова беше донесла от чужбина.
Този прибор служеше да захранва и отчита работата на Гайгер-Мюлеров
брояч, който беше също самоделно производство и се пълнеше с газ в самата
лаборатория. Михаил Ганчев под ръководството на Антония Пеева изучаваше
работата на брояча при различни режими.
Друга група кръжочници разработваха под ръководството на доц.
Карамихайлова тематика по изучаване на космическото лъчение. Те
наблюдаваха под бинокулярна лупа взаимодействието на различните
компоненти на космическото лъчение с емулсията на дебелослойни
фотографски плаки.
Любимата тема на доц. Карамихайлова беше радиоактивността на
водите и скалите и тъй като аз работех точно по тази тема под нейното
ръководство, се оказах в привилегировано положение. Тя ми разреши да
работя в нейния кабинет на единствената вносна йонизационна камера,
която тя беше донесла от Виена и дотогава само тя лично работеше на нея,
като имах правото да работя в кабинета по всяко време, без значение дали
тя е там или не. Това ми даде възможност много често, дори всекидневно,
да общувам с нея и при това почти в „домашна обстановка”, тъй като тя
прекарваше в кабинета си по-голямата част от деня. При такава обстановка
тя се проявяваше като изключително сърдечен човек, нейното поведение беше
съвсем непосредствено, без дистанция между учения и студента, а напротив
– тя предразполагаше със своето скромно, обикновено и сърдечно отношение
към своите ученици.
За да илюстрирам нейната всеотдайност и любов към работата, ще
си позволя да споделя един траен спомен за нея. Много често сутрин доц.
Карамихайлова идваше на работа като носеше със себе си канчета за храна
с намерение да отиде на обяд до стола на Университета и да вземе храна
за баща си и леля си, за които тя се грижеше. Ако съм там, тя ме молеше да
напомня около 1 часа на обяд да отиде за храната. Аз се стараех най-акуратно
да изпълня молбата и затова обикновено всеки 10 минути й напомнях в
интервала от 1 до 2 часа на обяд. Дежурният отговор беше: „Да, да, аз трябва
да тръгвам, но имам още малко работа” и така този отговор се повтаряше
по няколко пъти, докато накрая тя с огорчение констатираше: „Уви, и днес
закъснях да взема храна, а сега бързам да купя поне салам да нахраня моите
хора.”
Професор Карамихайлова се отличаваше с голяма ерудиция като учен,
като изключителен експериментатор, който много тактично умееше да
предава своя опит на по-младите и неопитните. Спомням си такъв случай.
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По време на работа, без видими причини (сътресения или други подобни), се
скъса станиоловата лентичка на електроскопа на йонизационната камера, с
която измервах радиоактивността на минералните води. Поради тази причина
цялата апаратура излезе от строя. Това страшно много ме смути, защото се
случи точно на мене, а добре знаех, че проф. Карамихайлова твърде много
разчита на тази камера. На следващия ден със свито сърце и с очакване на
неприятности аз внимателно й обясних случилото се. За моя изненада този
факт съвсем не я разсърди, а с нейното обичайно весело настроение ми
каза, че всяко зло е за добро. По този повод тя ще има възможност да ми
покаже как се заменят лентите на електроскопите, тъй като иначе нямаше
да свали редовната, която работи, за да ми демонстрира смяната. След
това извади от бюрото си кутийка с тънки станиолови ленти, които беше
донесла от Виена, и с ножица внимателно изряза подходяща ивица. Аз
внимателно наблюдавах нейните действия, но си мислех по какъв ли начин
и с какво ще залепим лентата към електрода на камерата, без да се наруши
електропроводимостта, за да работи като чувствителен електроскоп. Тъй като
беше много наблюдателна, веднага разбра моето любопитство и ме запита
какво предлагам. Уви, аз нямах отговор и безпомощно заявих, че не мога да
направя никакво предложение. Тя се засмя весело и заяви, че никога няма да
се сетя, защото в никоя книга или статия това не е написано. Тези неща се
учат в практиката, в лабораторията от по-старите колеги, както тя е учила в
Англия и Австрия. След това тя ми предупреди да внимавам, наплюнчи пръста
си със слюнка, намаза горния край на станиоловата лентичка и я притисна
към електрода на камерата. Тя се залепи и започна да действа безотказно. По
този повод тя заключи, че човешката слюнка има много полезни свойства.
Така непосредствена, всеотдайна и приятелски настроена беше тя във
всекидневната работа. Тази своя констатация ще илюстрирам с още един
показателен пример. През пролетта на 1953 г. се състоя първата Национална
изложба на студентските научни кръжоци. По този повод нашият кръжок
трябваше да изработи специално табло. За целта бяха направени снимки на
всички кръжочници заедно с апаратите, на които работеха. Към тези снимки
трябваше да се оформят кратки текстове, както и да се направи цялостно
оформяне на таблото. Всички кръжочници с голям ентусиазъм се включиха в
изработването на таблото, а за окончателното му завършване се бяхме събрали
всички заедно в сградата на катедрата на ул. „Шипка” и там работихме до
късно през нощта, без да бъдем обезпокоявани от никого. Всички работехме
с весело настроение, присъщо на младостта. Към 11 ч. вечерта някой даде
идеята да си направим обща снимка. За разлика от сегашните студенти,
когато почти всеки си има фотоапарат, през ония години той беше голяма
рядкост. Тогава Мартин Мартинов предложи да използваме един много стар
фотоапарат, който се намираше в катедрата. Той беше от типа на тези за
моментните снимки, с черно наметало, заредихме го с плака за регистрация
на космическо лъчение и техниката беше готова. Целият състав на кръжока
се наредихме да позираме и точно в момента, когато колегата фокусираше,
вратата на лабораторията се отвори и застана проф. Карамихайлова. Тя
с изненада ококори очи при тази гледка, а след това последва нейният
звънкав смях, но смях с доброжелателство и разбиране, а не с укор или злоба.
След това ни обясни, че преди да си легне, а тя живееше в съседната къща,
непоследствено до сградата на катедрата, забелязала, че няколко стаи светят
и помислила, че чистачката е забравила да ги загаси и затова е дошла да
провери. Тя беше в отлично настроение след като разбра, че нейните студенти–
кръжочници така всеотдайно изпълняват задълженията си и при това така
дружно и приятелски. С присъщата си тактичност тя не ни направи никаква
забележка за това, че си позволихме в нейно отсъствие да тършуваме из
кабинетите и да търсим фотоапарат. Само каза, че можем да съжаляваме, че
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няма да имаме тази историческа снимка, щом сме снимали с такава плака,
което беше истина.
Не бих желал да отегчавам аудиторията с повече спомени, но
предполагам, че на всеки един от нас е приятно да си спомни за срещите и
разговорите с такъв ерудиран учен, но едновременно с това така сърдечен и
непринуден човек, какъвто беше проф. Елисавета Карамихайлова. При това аз
ви разказах за нея през погледа, критериите и вижданията на студента, т.е.
на онзи млад човек, който винаги възприема критично хората около себе си,
включително и своите преподаватели.
Всички ние, първите кръжочници от кръжока по атомна физика,
независимо от това, че мнозина от нас се посветиха на приложението на
физиката в други науки и почти никой от нас не стана атомен физик, всички
ние с най-добри чувства си спомняме за проф. Карамихайлова затова, че тя ни
научи на наблюдателност, сръчност в експерименталната работа и критично
отношение към получените резултати, като по този начин ни помогна да
израснем като добри специалисти в своята област.
Лично аз се насочих към рентгеноструктурния анализ, който в онези
години се внедряваше в България, и по-специално към неговото приложение
върху геоложки обекти. Голямо беше моето учудване, когато констатирах, че
в Геологическия институт при БАН проф. Карамихайлова е добре позната.
Тя поддържаше научни контакти с акад. Страшимир Димитров, акад.
Иван Костов, проф. Йорданка Минчева, ст.н.с. Петър Петров и други във
връзка с изучаването на радиоактивността на минералните води, скалите
и минералите, от които тя получаваше компетентна геоложка информация
за обектите, които изучаваше. Спомням си и последната ни среща с проф.
Карамихайлова, която стана неочаквано за мен. Влизайки в кабинета на
проф. Минчева, заварих на посещение при нея проф. Карамихайлова, която
много се зарадва, като ме видя, и много сърдечно и непринудено реагира на
тази среща, тъй като много години не се бяхме виждали. Това стана повод да
си спомним взаимно за отминалите години и за моята кръжочна работа под
нейното научно ръководство.
Така ние, първите кръжочници от кръжока по атомна физика, винаги
ще си спомняме с уважение и признателност за професор д-р Елисавета
Карамихайлова.
(Представени на честване 100-годишнината от рождението на проф. Елисавета
Карамихайлова на 17 ноември 1997 г. в Големия салон на БАН)

* * *
Ст.н.с. Христо Камбуров,
ИЯИЯЕ - БАН
Името на професор Карамихайлова свързвам с изградената от нея
секция „Радиоактивност”, в която имах удоволствието да работя от 1956 г. За
сравнително кратък срок от 3-4 години проф. Карамихайлова успя да създаде
около себе си колектив от научни работници, способен да решава научни и
научно-приложни задачи.
Тематиката, поставяна и развивана от проф. Карамихайлова, и сега – 10
години след смъртта й, служи като основа в дейността на повечето от нейните
сътрудници. Тук трябва да отнесем развитието на методите за доказване на
ниски активности, определяне на геологическата възраст чрез прецизно
измерване на изотопния състав на оловото, определяне на естествените и
изкуствените радиоелементи в проби от природни обекти и др.
Освен със сътрудниците от секцията, проф. Карамихайлова работеше
с широк кръг висококвалифицирани специалисти от други институти и
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ведомства като акад. Алекси Пухлев, доктора на физическите науки Иван
Узунов, ст.н.с. Петър Петров от Геологическия институт на БАН, ст.н.с.
Никифоров, ст.н.с. Радка Калчева и много други. По-важни задачи, които бяха
решавани, бяха определяне на урана във водоизточници на селища с висока
заболеваемост от рак, определяне на радиоактивни елементи в околната среда
на райони с висока заболеваемост от ендемичен нефрит и др.
В живота на проф. Карамихайлова има няколко момента, които
заслужават особено уважение и будат възхищение. Известно е, че проф.
Карамихайлова при работата си в Радиевия институт във Виена не се е
отказала от българското си гражданство. Това е означавало, че тя е получавала
оскъдни средства за преживяване, за да може да се нарича българка. Поради
недостатъчните средства паралелно с научноизследователската си работа по
това време тя преподава частни уроци по английски език.
При отличните условия за работа в лабораторията на Кавендиш в
Кембридж и Радиевия институт във Виена проф. Карамихайлова предпочете
тъмната стаичка във Физико-математическия факултет на Софийския
университет. При това трябва да се отбележи, че по същото време тя е имала и
много изгодно предложение за работа в Германия. Причините тя да се откаже
от него е желанието й да се върне по-скоро в България и омразата й към
фашизма.
Ние много добре си спомняме хранилището за радиоактивни изотопи
на ІV километър, където бяха събрани всички изотопи на бившия Физически
институт.
Изотопите бяха донасяни в лабораторията лично от проф. Карамихайлова,
за да не се облъчват нейните сътрудници. Този и много други подобни случаи
говорят за алтруизма и себеотрицанието й.
От съвместната ми работа с проф. Карамихайлова са изкристализирани
някои мисли, които искам да споделя. Много често тя използваше фразата:
„Трябва да се поработи доста, за да се направи работата интересна.” За проф.
Карамихайлова това означаваше, че недостатъчно е работено върху задачата.
За нея не беше особено важно върху какви проблеми се работи, но е важно
как се работи.
Проф. Карамихайлова безкрайно вярваше в доброто начало у човека.
Според нея във всеки човек имаше нещо добро, което като цвете трябваше
да бъде поливано и разкопавано. И ако ние, нейните сътрудници, днес се
чувстваме като членове от едно голямо семейство, то това изключително се
дължи на качествата на проф. Карамихайлова като учен, патриот и човек.
17 март 1978 г., София

* * *
Ст.н.с. Катя Дойчинова
Ако искам да споделя някои спомени за проф. Елисавета Карамихайлова
и по-точно мислите, на които са ме навели те, то е поради чувството за вина:
защото тя не получи приживе признанието и уважението, които й се полагаха.
Тя наистина имаше своите чудатости, своите странности, които понякога
пречеха да виждаме онова истинско ценно, което тя притежаваше като
ръководител, като учен, като човек. Защо не премерихме достойнството й по
същество?
Преди около 12 години една журналистка, която трябваше да
напише статия за нея, потърси моята помощ. Ставаше дума за някои
основни сведения зат работата на проф. Карамихайлова и първото, което
журналистката попита, беше: а не е ли нейна, на Карамихайлова, идеята
за построяването на първия реактор у нас? Такъв ефектен щрих от живота
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й. Тогава си спомних времето, предшестващо построяването на реактора.
Дали някой помни чия е била идеята, какво се е говорило на съветите? Аз
не знам. Помня, че един ден тя дойде развълнувана в лабораторията и на
един дъх разказа: „Да се подготвят шишета за вземане на въздушни проби
(тя вече бе изпросила кола за командировка), да се бърза, защото, знаете ли,
ще се строи реактор, а ние нямаме многогодишни редовни данни за нивото
на естествената радиоактивност в Софийското поле.” Това беше нейната
първа реакция по повод строежа на реактора – контрол на евентуалното
радиоктивно замърсяване. За това нещо първа тя се замисли. За чистотата на
въздуха и водата ние се замислихме много по-късно.
Помня и първата тема, в която тя ме включи: „Радиоложки и хидроложки
проучвания в района на село Долни Богров”. В това село по онова време (50те години, а работата почнахме през 1957 г.) имаше много смъртни случаи от
рак на стомаха. Дали причината за това не беше повишена радиоактивност
на водата? По-точно - по-високото съдържание на радон и евентуално на
уран? Обикаляхме дворовете, белязани с траур, пълнехме нашите известни
на всички в института лимонадени и содени шишета и специални колби,
разговаряхме с хората. Наистина водата от помпите на селото, както се оказа
при измерванията, съдържаше радон над допустимите норми за питейна вода.
Тогава Карамихайлова се зае да обяснява на хората как преди употреба да
изгонват от нея радиоактивния газ и същевременно започна да пише доклади
за прекарване на водопровод от селата Горни и Долни Лозен, които имаха
каптирана питейна вода и където ракът на стомаха се срещаше сравнително
по-рядко. В продължение на 5 години тя написа много доклади, мъчейки се да
пробие държавната тайна. Докладите й нямаха последствие.
Някъде около 1959-60 г. в института, който вече беше се настанил на VІІІми километър, се събраха доста радиоактивни източници. Много лаборатории
си доставяха такива, за да ги използват в изследователската си работа. Според
правилника те трябваше да се съхраняват на едно определено място. Това
място се намираше в една стая в мазето. Когато ентусиасти, млади инженери
от института, направиха на Карамихайлова малък походен любителски уред
за измерване на радиоактивността, тя влезе в мазето и измери нивото й в
хранилището и в съседните помещения. Радиоактивните изотопи, които по
правило бяха без контейнери, „грееха”, както се изразяваше тя. „Грееха” и
отгоре, и отстрани. Това не беше безопасно и Карамихайлова, разбира се, се
разтревожи. Наоколо имаше хора и те се облъчваха, без да го знаят и без да се
налага. Когато се доставяше радиоактивен изотоп, контейнерът се връщаше
обратно, защото беше скъп. Какво да се прави? Тя се зае със задачата да
„изолира” препаратите. Намери отнякъде един камион метални стружки,
които бяха вкарани в хранилището и тя собственоръчно настани в гнезда
сред тях изотопите. След това акуратно измери „греенето” отвсякъде и се
успокои, макар че един шеф й каза, че ще й търси отговорност за боклуците,
които е струпала в мазето на института. Ние знаем какъв беше нейният край
– едно типично професионално заболяване. Най-страшното! Организмът
й беше натрупал много радиоактивни дози. А защо не каза на никого от
нас – сътрудниците й, да свършим тази работа? Защото не се сети? – Не! –
Помня как ми каза тогава: „Няма да влизаш в хранилището. Там е опасно.
Ти се млада. Вие тепърва деца ще раждате. Не бива... Е, за една стара баба е
нищо...” Но ето, че не беше нищо.
Има и други, много други неща от живота й, над които си струва да
се замисли човек, защото ми се иска да вярвам, че има справедливост и за
човека трябва да се съди справедливо – по делата му. Например завръщането
й в България след следването във Виена и работата й в лабораторията
Кавендиш. Веднъж ми разказа, как в навечерието на войната, когато взело „да
намирисва на барут”, започнали да гледат на чужденците като на нежелани
гости и тогава трябвало да се прибере в България. И се прибрала. Възможно е
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по това време да са гледали на чужденците така. Сигурно е било така. Но дали
на нея са гледали като на чужденец? Нали в документите й е написано: родена
в Австрия, баща – българин, майка – англичанка. А първите 8 години от
живота си е прекарала там, където е родена – в Австрия. В България е живяла
дотогава 10 години от живота си – докато завърши гимназия и отиде да следва
в Австрия. Тя беше проговорила първо на немски и ние помним, че нейният
български беше със силен немски акцент. Чувала съм немски професори,
гостуващи у нас, да й казват: „Та Вие говорите немски по-добре от мен...”
Не вярвам, че някой я смятал за чужденец било в Австрия, било в Англия.
Работата е там, че когато наближи буря, всякой гледа да се прибере у дома.
Там му е по-уютно, там му е по-спокойно. И тя е чувствала, че нейният дом е
България, че тя е българка – едно дълбоко, искрено, непоколебимо чувство. И
какво става по-нататък?
Преди години по някакъв повод един от нейните сътрудници каза: „Тя
много се страхуваше, все се страхуваше и досега не ми е ясно от какво толкова
се страхуваше...”. Сигурна съм, че всеки от нас, които бяхме около нея, знаеше
много добре от какво се страхуваше тя – от огромното недоверие, с което се
отнасяха към нея и което тежко я нараняваше. От бюджета на института не
получаваше необходимите за лабораторията средства. Нито веднъж не получи
апаратурата, за която беше правила заявка. В лабораторията се работеше само
с най-елементарни уреди, подхвърлени от Бухово, на които, въпреки всичко,
се радваше. Тя не получи нито веднъж разрешение да пътува извън страната
за всичките тези двадесет и няколко години. Всъщност веднъж й разрешиха.
Трябваше да изнесе някакъв доклад в Швейцария. Помня колко беше
щастлива. Приготви доклада, той мина през всички иглени уши, направи си
нови дрехи по този случай и буквално хвърчеше от щастие. Какво да говорим?
– тя беше затворник и вратата се отваряше. Със скърцане, но се отваряше... И
какво стана по-нататък? Върнаха я от аерогарата. Някакво „лице” взе доклада,
замина и го докладва, където трябваше.
Тя се върна попарена и после се правеше, че нищо не се е случвало.
В автобиографичната повест „Детство” на Толстой неговият учител Карл
Иванович казва: „От всички пороци най-ужасният е неблагодарността!”
Тази мисъл с времето ми става все по-близка. И затова, игнорирайки тези,
които познаваха Карамихайлова бегло, твърде отстрани, и бяха готови да
видят единствено нейните странности, казвам: поне ние, нейните ученици
и сътрудници, които получихме от нея и човешка топлина, и грижа, и
много поощрение в работата си, си спомняме с благодарност за човека, за
ръководителя, за учения Елисавета Карамихайлова.
23 октомври 1997 г.
(Сп. „Светът на физиката”, 1/98, с. 61-63)
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1931

Über die durchdringende strahlung des poloniums (m. Blau). Saw-w.Mthnkl. Iia,
140 (8), 615 – 622.

1934

Versuche, eine gammastrahlung aus angeregten xenonkernen nachzuweisen (h.
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1934
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Mthnkl. Iia, 142 (8), 421 – 425.
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1935

Zur frage der künstlichen umwandlung des thoriums durch neutronen (e. Föyn,
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1961

Радиоложки и хидроложки изследвания в района на с. Долни богров,
софийско, във връзка с повишената заболяемост от рак (п. Петров, к.
Николов, х. Камбуров, к. Дойчинова, е. Пенчева). Ифи анеб, 9 (1), 109.

1962

Върху радиоактивността на минералните извори в с. Нареченски бани
(асеновградско) (к. Николов, к. Дойчинова). Бкфлф (2), 6 – 12; (3), 2 – 6.

1962

Радон в термалните извори и във водите от сонди в термалната зона в гр.
Кюстендил (к. Николов). Бкфлф (2).
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чепинската котловина и близките й околности (к. Николов, к. Дойчинова).
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Върху радиоактивния фон (р. Манолов). Хм (2), 9 – 21.

Източник:
Сто години Българска академия на науките 1869-1969. Т. 3. Професори и
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БАН, 1972, с. 295-296.

104

105

106

Послеслов
Както отбелязват всички съвременници на проф. Е. Карамихайлова,
тя не получава приживе заслужено признание от официалните власти. Не е
отличавана с каквато и да било награда, в архива й има само едно казионно
писмо, изпратено от ръководството на Съюза на научните работници
в България (днешния Съюз на учените в България), с което й честитят
60-годишинината и й пожелават да може да работи „още дълги години за
изграждането на социалистическата наука в нашата Народна република”.
Нещо повече, тя беше забравена няколко десетилетия и в Софийския
университет. Като лош анекдот звучи случаят, в който преподавателка от
Катедрата по атомна физика, бидейки на специализация в Кеймбридж, чува
за първи път в живота си името на основателката на катедрата. Показали
й снимка, като й обърнали внимание, че до лорд Ръдърфорд е нейната
сънародничка д-р Карамихайлова.
Тук е мястото да отбележим приноса на доц. Антония Пеева –
асистентка на проф. Карамихайлова, за запазване жив спомена за любимата
преподавателка, както и за организиране на юбилейните тържества, посветени
на живота и делото на първата българка – професор по физика. Традиционно
тези тържества са организирани от Съюза на физиците в България, но доц.
А. Пеева беше инициаторът и моторът за осъществяването им. Първото е по
повод 80-годишния юбилей на проф. Карамихайлова, а в следващите две –
по повод 90- и 100-годишнината й, Националният политехнически музей
подготви и представи изложби за видната българска физичка. Особено
тържествено премина честването на 100-годишния юбилей на проф.
Карамихайлова. В Големия салон на БАН се проведе тържествено събрание,
организирано от Съюза на физиците в България, Софийския университет „Св.
Климент Охридски”, Българската академия на науките, Комитета за мирно
използване на атомната енергия (днешната Агенция за ядрено регулиране),
Националния политехнически музей, ИЯИЯЕ – БАН, Физическия факултет на
Софийския университет и Българското ядрено дружество. Основен доклад
изнесе проф. Благой Амов, а нейни бивши сътрудници разказаха спомени за
проф. Карамихайлова. Тържественото честване беше придружено с изложба
на Националния политехнически музей, която с постери, фотоси, документи и
експонати илюстрира живота и дейността на проф. Карамихайлова.
Естествено продължение на отдаването на почит към основоположничката на атомната физика у нас беше възпоминателната вечер, посветена
на семейство Карамихайлови, проведена на 17 ноември 1997 г. под патронажа
на кмета на София по това време Стефан Софиянски, който откри паметна
плоча с имената на Иван, Елена и Елисавета Карамихайлови, поставена на
стената на сградата на бившия дом на видната столична фамилия.
Четири неправителствени организации – Съюзът на физиците в
България, Съюзът на художниците в България, Българският лекарски съюз и
Съюзът на архитектите в България, обединиха усилията си, за да организират
един истински празник за душата и сърцето, посветен на лекаря д-р Иван
Карамихайлов, художничката Елена Карамихайлова и физичката проф.
д-р Елисавета Карамихайлова. Картини на Елена Карамихайлова, наред с
оригинални документи, предоставени от проф. Петър Бърнев – доведения син
на брата на проф. Елисавета Карамихайлова, красяха стените на залата в
Дома на архитекта, където се провеждаше тържеството. Постерната изложба,
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посветена на проф. Елисавета Карамихайлова, увлекателният разказ на проф.
П. Бърнев за фамилията, както и представянията на именитите й членове
д-р Иван Карамихайлов, Елена Карамихайлова и физичката проф. д-р
Елисавета Карамихайлова от представителите на организаторите припомниха
на присъстващите за заслугите на тези трима видни представители на
българската интелигенция. За пресъздаване на изтънчената духовна
атмосфера в дома на семейство Карамихайлови допринесе и фондация
„Млади български таланти” чрез великолепните изпълнения на пиано на
студенти от Държавната музикална академия „Панчо Владигеров”.
През 1997 г. Международната агенция за атомна енергия също отбеляза
100-годишнината от рождението на проф. Карамихайлова, като я посочи като
един от създателите на радиоекологията като научно направление.
В края на ХХ век интересът към личността и делото на проф.
Елисавета Карамихайлова се повиши. Вероятно причината е свързана
и с присъединяването и членството на България в Европейския съюз,
който обръща голямо внимание на т.нар. джендър проблеми – т.е. на
равенството между половете. Сред морето от подобни публикации специално
внимание заслужава изследването на бившия еврокомисар по проблемите
на науката и научните изследвания Янез Поточник „Women in Science”1,
в което наред със статиите, посветени на София Ковалевска, Мария
Кюри, Ирен Жолио-Кюри, Еми Ньотер, Лизе Майтнер, Розалин Франклин
и други световноизвестни жени учени са отделени страници и за една
българка – проф. Елисавета Карамихайлова, която авторът определя като
„пионер на експерименталната ядрена физика и изследването на
радиоактивността в България”.
Името на Елисавета Карамихайлова присъства във всички изследвания
и европейски проекти, свързани с участието на жените в науката – т.е. тя
е българският пример за успешно реализирала се българка като учен. За
съжаление това е свързано с популяризиране научните й приноси само сред
европейската научна общност, а не сред българската общественост. А тя го
заслужава – не само за повдигане на националното ни самочувствие, но и
като пример за висок морал и носителка на европейските ценности!
Благодарение на физика проф. д-р Вили Лилков – общински съветник
в Столичния общински съвет, с Решение № 636 от 1 октомври 2009 г. на
Столичния общински съвет в т.нар. „Квартал на физиците” в София наред
с улиците, носещи имената на Ъ. Ръдърфорд, Майкъл Фарадей, Алберт
Айнщайн, проф. Емил Джаков, проф. Порфирий Бахметиев и други именити
физици, има и улица „Проф. Елисавета Карамихайлова” (Приложение 3).
Поредният публичен акт на отдаване почит към паметта на проф.
Карамихайлова беше провеждането у нас на петото издание на Европейската
нощ на учените през 2010 г. (проект REACT, финансиран от Европейската
комисия по подпрограма „Хора” на 7 РП) в бившия дом на фамилия
Карамихайлови – днес Дом на архитектите. Един от акцентите на програмата
беше представянето големите заслуги на проф. Карамихайлова за развитието
на ядрената физика и създаване на кадри в тази област у нас. Допълнителен
щрих към личността и делото й беше постерната изложба „Елисавета
Карамихайлова. Живот, отдаден на науката”, която организаторите подариха
на Катедрата по атомна физика във Физическия факултет. Днес студентите
във Физическия факултет, които слушат лекции в залата, която носи нейното
1
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име – „Проф. Елисавета Карамихайлова”, могат да научат нещо повече за
основателката на Катедрата по атомна физика от изложбата, която краси
стените на залата, за да не изпадат в неудобно положение при някое
посещения в научни институции в чужбина, когато чуят името й.
И така, проф. д-р Елисавета Карамихайлова се завърна там, откъдето
тръгна нейната научна и преподавателска реализация в България – в
Софийския университет, където тя проправи пътя на жените като учени и
преподаватели. А ако пуснете търсачка в Goоgle и напишете „Elizabeth KaraMichаilova”, ще излязат над 8000 страници, в които се споменава името й – не
само в изследвания относно участието на жените в науката, но и като един от
пионерите на радиоактивните изследвания в Европа. Едно признание, което
повдига националното ни самочувствие!
Настоящата книга, с която авторите отдават своята почит и уважение
към личността и делото на проф. д-р Елисавета Карамихайлова, ще
завършим с цитат от изследването на Я. Поточник: „България има една
жена, на която трябва да благодари за влизането си в ексклузивния клуб
на експерименталната ядрена физика. Елисавета Карамихайлова (18971968) беше член на ядрото на групата от пионерската генерация на жените
ядрени физици, която включва Мария Кюри и Лизе Майтнер...”2
Надяваме се да сме успели да разкрием пред читателите не само
научните приноси на проф. Карамихайлова, за която ядрената физика и
радиоактивността са творческа съдба, но и светлата личност на една жена
учен, която и във Виена, и в Кеймбридж остава българка по душа и по
паспорт; която показа и в родината си, че науката не приналежи само на
мъжкия свят; която посрещна всички трудности и предизвикателства по
жизнения си път с достойноство и която наред с акад. Г. Наджаков и други
именити българи пренесе европейските научни традиции и европейския дух
в българската наука и в Софийския университет.

Авторите изказват специални благодарности за съдействието на
Любов Филипова – главен уредник на Националния политехнически
музей, и на г-н Димитър Вачов. Спомняме си с благодарност и за покойниците: всеотдайната доц. Антония Пеева – за вдъхновяващите
й устни спомени за проф. Карамихайлова, заразяващия ентусиазъм
при организирането на честванията, предоставената информация и
снимки; проф. Петър Бърнев – за предоставени снимки и документи
при подготовката на изложбата, посветена на 100-годишнината на
проф. Карамихайлова; ст.н.с. Христо Камбуров, благодарение на който беше съхранен архивът на проф. Карамихайлова в Националния
политехнически музей.

2

Пак там.
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