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ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕТО СЪС СВЕЩИ1

 

 

 103. …Но тъй като не бил в състояние да измерва отстоянието между 

нощните часове поради тъмнината, а между дневните – поради постоянните 

обилни дъждо ве и мъгли, той2

  104. След дълго размишление той достигнал до полезен и мъдър съвет и 

наредил на капеланите си да доставят достатъчно восък, да претеглят донесения 

восък на парчета по две ливри и, когато бил измерен восък на стойност 

седемдесет и два денария, заповядал на капеланите си да изготвят шест еднакви 

на дължина свещи, като по дължината на всяка от тях бъде разделена на 

дванадесет равни части с дължина един палец. След достигането до това разумно 

разрешение, въпросните шест свещи горели двадесет и четири часа, денем и 

нощем без прекъсване, пред светите реликви на мнозината Божии избраници, 

които винаги го придружавали. Но тъй като понякога свещите не можели да 

горят през целия ден и през цялата нощ до часа, в който били запалвани предната 

вечер, поради силния напор на вятъра, който нерядко свистял непрестанно, ден и 

нощ, през вратите и прозорците на църквите, през процепите в стените и гредите 

или през пролуките на палатките, така че били принудени да палят свещите по-

р ано , отколкото тр ябва, пр еди още да е дошъл същият час, то й започнал да 

мисли как би могъл да спре тези пориви на вятъра и стигнал до изкусното и 

мъдро решение да нареди да изготвят красив фенер от дърво и волски рогове. 

Защото шлифованите с брадва бели волски рога блестят не по-малко от стъклен 

съд. Така изготвеният от дърво и рога, както казахме по-горе, чудесен фенер, в 

който нощем се поставяла свещта, светел ярко отвътре и отвън и вятърът не 

възпрепятствувал пламъка, понеже кралят наредил да бъде поставена изготвена 

от рогове двукрила вратичка на самия фенер. Благодарение на така изработеното 

устройство шестте свещи горяли двадесет и четири часа без прекъсване нито 

твърде бързо, нито твърде бавно. След като те изгаряли били запалвани други. 

 се замислил за начина, по който сигурно и 

неотложно ще изпълнява чак до смъртта си тържествено даденото от него 

обещание, уповавайки се на Божието милосърдие. 

Превод от латински: Цочо Бояджиев 

                                                        
1 Assserius, De rebus gestis Aelfredi, 103-104, ed. W. H. Stevenson, Oxford 1959, p. 88-91 (s. IX). 
2 Алфред Велики, крал на Англия от 871 до 899 г. 
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