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ВИТАНОВ

Белите хроники на Витанов
Хроника 1: Академик Стойчо Панчев
На другия бряг на Дунав
в Будапеща

армиите на Карл Велики и на Никифор къде
зимуват раците (а на главата Никифорова и
нещо друго). И си мисля, че е добре да напизвестно е, че често пътувам в чуж- ша две поредици от хроники – бели хроники
бина. И често ви разказвам за за светлата памет на част от тези хора, които
пътуванията си. И тази пореди- градяха и пазиха науката в България. И черца от разкази ще започне така. И ни хроники - за позора на онези другите, коитъй, седях на една пейка на брега на Дунава то доведоха държавата и науката до това съсв Будапеща пред старата сграда на универ- тояние. Ще започна с белите хроники и ще
ситета Корвинус, който пък е до моста на ви разкажа за хората, с които съм работил, с
Сиси – прочутата австроунгарска импера- които сме се борили за оцеляването и развитрица. Седя си и гледам другия бряг на ре- тието на българската наука и които вече ги
ката, където казват, че сто и повече години няма. Те отидоха в един по-добър свят, а пък
е била българската граница. И си мисля що аз считам за важно споменът за тях да остане.
за българи са били ония по Крумовото време И можете да сте сигурни, че ще намеря добри
и малко след това и що за българи има днес. думи за всеки, с когото сме работили за разПред мене бавно плуват корабчета с туристи, витието, популяризацията и опазването на
а покрай мен спокойно се разхождат гражда- науката в България. Нека, когато нас вече ни
ните на големия и красив град. А аз си седя няма, бъдните поколения да знаят и доброто
и си мисля. Мисля си, че българите са били и лошото и грозното. Нека да знаят кой каксилни, когато хановете им са живеели сред во е правил и кой за какво се е борил. Нека
народа и са се грижели за него. Тогава и бъл- да знаят истинските дела и фалшивите думи,
гарската граница е минавала посред днешна достойните постъпки и лицемерието. Пък
Унгария. После болярите са се изпокрили по нека да ни съдят както намерят за добре.
крепости по хълмове и върхове, а народът е
трябвало да им работи ангария по 300 дни в Тъжни размишления
годината. И границите на България тръгна- в църковния ъгъл по време
ли на югоизток. Та полека, полека стигаме да на едно поклонение
наши дни, където народът пак тъне в мизерия, а това, което се самонарича елит служи В края на август 2014 година почина акавярно на поредния чужд господар. Та с такъв демик Стойчо Панчев. Отиде си големият
елит нищо чудно границите на държавата да радетел за развитието на нелинейната дисе свият и още. Но все пак, мисля си, има мал- намика и теорията на хаоса в България. Чоко на брой хора, които носят в себе си духа векът, допринесъл много тези идеи да пусна ония, старите българи, дето показали на нат корени у нас.

И
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Фигура 1. Нека така го запомнят бъдещите поколения.
Не обичам много да ходя по поклонения и
погребения, макар и да знам, че с годините
това ще се промени. Но на това поклонение
в църквата „Свети седмочисленици” отидох. И докато църковната служба течеше, си
мислех. Мислех си, че мрежата от съратници е в основата на доста неща на този свят.
И че позициите в тази мрежа се увеличават
или намаляват, опразват се и отново се запълват. И от уменията на текущия състав
на мрежата зависи дали тя ще се разраства
или ще се свива. Службата свърши. Наредих се на опашката за поклонение. Простих се с академик Панчев и като излизах от

църквата се запитах – това ли е то? Така ли
свършва всичко? Нима всичките усилия и
стремежи свършват във вечната тишина?
Не, повторих си, всичко зависи от мрежата от съратници, която човек остава след
себе си. И от качеството на членовете на
тази мрежа. И ако те са качествени, делото
на мрежата е като храм. Един камък пада и
друг идва на мястото му. Тъй камъните си
отиват, а храмът стои.
И в реда на тези мисли, през главата ми
мина и мисълта, че академик Панчев не си
е отишъл съвсем. Като професор по механика, нека ви го обясня механистично. Ако
аз съм като едно топче, движещо се из гигантското житейско пространство, имащо
много измерения, взаимодействието ми с
другите хора променя повече или по-малко траекторията ми из това пространство.
Иначе казано, различните хора ми влияят
повече или по-малко по пътя ми през живота. И това влияние е частичка от тях, която
остава при мен, докато съм жив. И се предава по-нататък чрез моето влияние върху
житейските траектории на други хора. От
тази гледна точка, влиянието на академик
Панчев върху мен бе доста силно, а житейската ми траектория с неговите съвети и със
съветите на неговите познати успешно избягваше областите, съдържащи прекалени
неприятности. Сигурен съм, че така е било
не само с мен, а и с много други хора. А сега
нека ви разкажа историята на нашата съвместна работа. Година по година.

1994-та година
Тогава, преди 20-на години аз тръгнах по житейския път, по който щяхме да се запознаем
със Стойчо Панчев. Срещали сме се и преди –
по коридорите на факултета, в които аз учех
като студент, а той преподаваше като профеСЕПТЕМВРИ 2017
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сор. По едно време даже си мислех да отида
на това, което днес се нарича магистратура в
неговата катедра, но реших да отида на друго
място. Големият началник в небето обаче е
имал интересни планове за мен (и само той
си знае какво още има да става) и аз съвсем
неочаквано за мен започнах да се занимавам
с механика на флуидите в Германия. Това е
интересна история и някой ден вероятно ще
ви разкажа и за нея – как исках да отида на
специализация при Херман Хакен – бащата
на синергетиката, а попаднах при Фридрих
Буссе – човекът, от когото научих основите
и тънкостите на механиката на флуидите и
на много още неща. Та, както и да е – в един
прекрасен ден се озовах в Байройт (прекрасният малък град в Бавария, известен с провеждането на прочутия Вагнеров фестивал),
където имаше силна група от професори по
механика на флуидите и попаднах при научно най-силния от тях (наричан на шега китайският император заради многобройните
му докторанти). И ето ме в кабинета на Буссе
и той ми задава въпрос:
- Прочетохте ли статиите, които Ви пратих?
Дори и човек да е специалист по механика на флуидите, трудно чете статиите на
Буссе. Като му свикне човек на стила, вижда, че статиите са много добре написани, но
докато се учи, изпитва страшни трудности
да повтори сметките. А аз едва знаех какво
е уравнение на Навие-Стокс. Опитах се да
прочета двете обзорни статии (писани от
него разбира се), които ми беше пратил, но
безуспешно. Нищо не ми влизаше в главата
(да, младежи, кариерата на някои професори почва и така – не всички са гении още
щом се родят). Та отговорът ми бе логичен:
- Четох, но нищо не разбрах.
Бусе се понамръщи. Вероятно си е помислил, че нищо няма да излезе от тоя специализант от Източна Европа. А може и да
не си е помислил това, защото ми показа

два листа. Единия беше избродиран целия
с огромни уравнения, а на другия имаше
само три и то не много дълги уравнения.
- Е, с какво искате да се занимавате докато
сте тук? – попита Буссе – с това (и посочи
листа пълен с уравнения) или с това (и посочи другия лист).
Аз се препотих. Умът ми трескаво започна
да работи. „С тези огромни уравнения на
единия лист определено няма да се справя
за кратко време” – помислих си аз и това бе
спасителна мисъл. Това бяха уравненията
на теорията на динамото (теорията за генерация на земното магнитно поле), създадена и от Буссе и изискваща суперкомпютри,
за да се получи някакво решение.
- Ами, искам да се занимавам с тези – казах
аз и посочих листа с трите уравнения. Буссе
се усмихна. Това бяха уравненията на вариационната теория на турбулентността –
първата теория, която младият Буссе беше
направил някога в САЩ. Казват, че първата любов не се забравя. А и всички останали докторанти и специализанти се лепяха
като мухи на мед за теорията на динамото.
Та старецът се зарадва, че някой иска да се
занимава с теория на турбулентността.
И ето как започнах да се занимавам с механика на флуидите под ръководството на крупен
германски учен. И пътищата ни със Стойчо
Панчев неизбежно щяха да се пресекат.

1996-та година и запознанството
ми със Стойчо Панчев
През лятото на 1996-та година, след като бях
натоварил местния компютър на фирмата
Крей да смята поредните горни граници на
топлопреноса през слой флуид, се прибрах
в България. Обстановката не беше никак весела и Буссе се притесняваше за мен. Аз, все
още млад и глупав (не бях почнал да се занимавам с математическа социална динамика),
СЕПТЕМВРИ 2017
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не обръщах толкова внимание на надигащата
се у нас икономическа и социална буря. И реших да проуча кой се занимава с механика на
флуидите в България. Нямах никаква представа за българската механика на флуидите,
понеже изобщо не се интересувах от нея, преди да тръгна за Германия (защо и как тръгнах също е интересна история, която ще ви
разкажа някой друг път). Не знаех даже, че в
България механиката на флуидите е част от
математическите науки (което показва колко
неориентиран може да е един млад човек). И
като попитах този и онзи (все неспециалисти
в областта на механиката на флуидите) всички в един глас ми казаха, че трябва да говоря
със Стойчо Панчев, тогава още член-кореспондент на БАН. Речено-сторено. През един
хубав летен ден тръгнах към кабинета му на
четвъртия етаж в старата сграда на Физическия факултет на Софийския университет.
На третия етаж на площадката пред катедрата по теоретична физика се сблъсках с един
от асистентите, които някога ми водеха упражнения и които както винаги беше отнесен от вихъра на мислите си за проблемите
на теоретичната физика. Асистентът едва не
отнесе натрапника, дръзнал да мине покрай
катедралата на чистата наука. След като не
успя да го отнесе, асистентът го погледна
презрително и продължи надолу по стъпалата. Не казвам как го изгледа натрапникът,
който вече работеше на компютри, за които
светилата на теорията беше само чувало, че
съществуват. Но да не задълбаваме тук. Та натрапникът продължи нагоре към четвъртия
етаж, където се намираха не толкова богоизбрани катедри. Отидох в края на коридора,
почуках на вратата и след като чух едно „да”
– влязох. Посрещна ме един изненадан, но и
любопитен поглед, който си задавеше въпрос
от рода на „Кой ли е пък тоя?”. А аз, посмутен
– все пак насреща ми стоеше член-кореспондент на БАН, започнах да се представям:

- Добър ден, аз съм Николай Колев Витанов
(винаги се представям с три имена за да не
ме бъркат с Николай Витанов Витанов) и в
момента работя в областта на механиката
на флуидите и по-специално в областта на
теорията на турбулентността в Германия.
- В Германия ли? Къде в Германия? – любопитството на Стойчо Панчев нарастна.
- Ами в Байройт, при професор Буссе – отговорих аз.
- При Буссе!!!! – изненадата бе голяма. Но
пък името на всеизвестния в средите на механиката на флуидите германски (и американски) професор веднага промени отношението към мене.
- Сядайте на диванчето и разказвайте с какво
точно се занимавате в теорията на турбулентността в Германия – каза ми Стойчо Панчев
и след десетина минути вече бяхме навлезли
в дълбочините на турбулентността. Аз разбира се до този момент не знаех, че Стойчо Панчев е автор на много известна монография по
приложение на случайни функции в теорията на турбулентността – фиг. 2.
Като си говорихме си мислих, че най-накрая
има един човек в България с когото мога да
седна и да поговоря за това, което работя и
той да ме разбере от първите няколко думи.
След това професорът ми показа с гордост
новата си книга „Теория на хаоса” – фиг.3.
Не бях започнал още да се занимавам с проблемите на тази бързо развиваща се теория,
но се радвах, че имам сродна душа в родината ми, с която мога да споделям научните си
търсения и постижения. Усещах, че и той се
радва. Двете години престой при Буссе (тази
жива библиотека) даваха резултат и в главата ми имаше достатъчно знания, че да обсъждам специализирани теми с несравнимо
по-опитния от мен Стойчо Панчев.
И така, наговорихме се и се разделихме,
като си обещахме пак да се видим на следващата година.
СЕПТЕМВРИ 2017
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Фигура 2. Прочутата монография на
акад. Панчев за случайните функции и
турбулентността, писана по време, когато изследванията на турбулентността все още не бяха на мода (издадена на Фигура 3. Една пионерска за България
български 1965г, преведена на руски 1967г, книга, писана по времето, когато се зана английски - 1971г, на китайски - 1975г). познахме с академик Панчев.

1997 - 1998 години

се връщам в България в този момент. Академикът не ми каза такова нещо, но пък наСледващата година бе 1997. България се дълго и нашироко обсъждахме, че има възтресеше от социална нестабилност, аз бях можности за пост-докторски изследвания
все още при Буссе и се замислях за бъдеще- на запад и че аз все още съм млад и е добре
то си. Стойчо Панчев бе избран за академик да повиша квалификацията си.
и когато се срещнахме отново (пак през На следващата година защитих докторат в
лятото) аз го поздравих, а той ме попита Германия при Буссе (и както се шегуваха
как вървят нещата и какво мисля да пра- колегите: ако всеки докторант или специавя по-натам. Бях раздвоен – от една стра- лизант на Буссе се разглежда като автомона обичах България, но от друга, условията бил, то след защитата на докторат при него,
за научна работа за младите хора като мен автомобилът се снабдява с мощен двигател
се влошаваха непрекъснато и приятели и и с надпис на капака BMW (Busse Mechanik
колеги един през друг и непрекъснато ме Werke)). Та с такъв тунинг и с такъв надпис
съветваха да не се връщам или поне да не на капака, за автомобилчето Витанов не бе
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трудно да намери пост-док и той бе в областта на нелинейния анализ на времеви редове – област, тясно свързана с теорията на
хаоса. Това предполагаше, че научните ни
траектории със Стойчо Панчев щяха да се
сближат още.

1999 - 2004: Популационната
динамика и идеята за
първата книга.
За мен 1999 бе година на големи промени.
Прекрасното време на набиране на опит
в групата на Буссе свърши. Бях малко тъжен, но мястото където попаднах – един от
институтите на могъщото Макс-Планк общество за развитие на науката в Германия,
много ми допадна. Допадна ми защото бях
в младежки колектив, ръководен от малко
по-възрастния от мен и тогава в началото
на възхода си Холгер Канц (днес известен
като първи автор на класическата книга
по нелинеен анализ на времеви редове).
Та книгата тъкмо бе излязла, славата на
Канц беше започнала да нараства, но все
още около него нямаше много докторанти
и пост-докторанти и малкото хора, които
бяхме в неговата група, спокойно можехме
да обсъждаме научната проблематика с часове с него (нещо, което днес вече е невъзможно и това е част от бремето на научната
слава – човек не може да отделя толкова
време на хората, които обучава, както по
време на по-младите си години).
Та всички се бяхме засилили да прилагаме
методите на нелинейния анализ на времеви
редове към различни системи под мъдрото
ръководство на Канц и с бащинските наставления на неговия учител – прочутия Петер
Грасбергер. На мен ми беше интересна популационната динамика и особено динамиката на човешките популации и затова полека
започнах да насочвам научните си интереси

в тази посока, като при това доразвивах идеите си в областта на вариационната теория
на турбулентността. Беше славно време, когато от мен не се искаше нищо друго, освен
да напредна бързо в областите на науката, с
които се занимавах. И понеже съм бил свидетел на това колко ефективно се развива
един българин, който има добри условия за
работа, днес (както ви е известно) непрекъснато споря и хокам домораслите „специалисти”, които си мислят, че като държат заплатите ниски и условията за работа мизерни,
ще постигнат нещо. Маймуни с трици не се
ловят, а наука без пари и с гонения на учените не се прави. Тъй ме учеше големият
организатор на германската наука професор
Петер Фулде. Но кой е той, как се запознах
с него и какво влияние върху мен имаха и
имат разговорите с него за ефективната организация на науката – ще ви разкажа друг
път. Сега – обратно към популационната динамика. Статиите ми се приемаха една след
друга, а опитът ми растеше. В края на 2001
година се завърнах в България. Някои и до
днес смятат това за грешка, тъй като лесно
можех да избягам и аз в Америка и да си
клатя краката в някой калифорнийски или
чикагски университет (не случайно ви споменавам точно за тези университети) до
пенсия. И пак историята тук е интересна и
пак ще ви я разкажа по-натам. Но нека не се
отклонявам – около 2003 година в главата
ми започна да се оформя идея да се напише
нещо за динамиката на човешките популации. Още повече, че вече активно работихме
с жена ми по тези проблеми, а тя защити и
докторска дисертация в областта на моделирането на динамиката на взаимодействащи си популация. Поддържах тясна връзка
с академик Панчев и той беше третият човек в този малък колектив. Най-напред се
спряхме на идеята да напишем една статия,
но бързо се отказахме. Причината беше, че
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провалите в областта на науката в България
продължаваха един след друг, аз пишех колкото се може по-популярно и описвах, че на
запад така не се прави, но никой не слушаше.
Неолибералните и либертарианските идиотии се внедряваха една след друга у нас и резултатите бяха от плачевни по-плачевни. Но
както е казал народа – луд умора няма. Та в
обстановката на непогрешима лудост в управлението на българската наука, ние стигнахме до извода, че една статия ще мине и ще
замине, без да остави някаква следа. Друг
подход беше нужен тука. Защото демографската криза чукаше на вратата (а днес вече
е факт), а етническият състав на населението и миграционните потоци от и към една
държава хич не са тъй маловажни, колкото
идеологическите чукове на поредния голям
брат набиваха в чугунените глави на голяма част от по-първите хора у нас. Въпросът
опираше и до националната сигурност, където нашите компетенции не бяха никак големи. Накратко – имахме нужда от съвет. В
такива моменти важно значение имат опита
и връзките на по-възрастните колеги, които
могат да помогнат траекторията в огромното житейско пространство да се насочи към
правилната област. Академик Панчев познаваше нужния човек. И един ден във фоайето
на днешната централна администрация на
БАН, където е кафето можеше да се види
следната гледка – нашият авторски колектив с доста материали по популационна динамика и относително неориентиран какво
да ги прави и един симпатичен човек, който
можеше да ни даде съвет – генерал Стоян
Андреев. Срещата продължи доста повече от
времето за едно кафе. Генералът ни изслуша, помисли и каза:
- Знаете ли какво, вземете и напишете една
книга за популационната динамика и националната сигурност. Нещата, които сте
направили, са много хубави. Може би сега

няма да им се обърне много внимание, но
след десетина години, когато миграционният натиск към българските граници се
засили и хората по върховете на държавата
започнат да се чудят, как да се оправят, ще
има книга, която може да им свърши работа.
Какво да кажа днес – пророчески думи на
стария генерал. Точно след 10 години, когато потокът от имигранти по южните ни граници силно нарастна вследствие на войната
в Сирия, ние имахме какво да предложим на
тези, които трябваше да се справят със ситуацията – фиг. 4. И важна роля за този успех
изигра академик Панчев, който ни осигури
съвет от точния човек в точното време

Фигура 4. Първата съвместна книга с
академик Панчев.
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Оттам нататък нещата тръгнаха бързо и
малката книжка (първата от трите ми съвместни книги с академик Панчев) се появи през 2005 година. Както бе предрекъл
генерал Андреев, не и бе обърнато много
внимание. Даже изследванията бяха наречени и оценени като безперспективни
на един специализиран форум. Но времето тиктакаше в наша полза и днес никой вече не се съмнява, че тези изследвания са ценни, а някои от другите, които
бяха тогава възвеличени за много ценни,
всъщност не са. Но и това е една интересна история – как изследванията на Витанов едно подир друго бяха обявявани за
безперспективни у нас, как чужденците
ги намираха за много перспективни и как
след време книгите на Витанов бяха налични и намирани за много ценни (когато ножът опираше у кокала) пък парите
за подкрепа на научните изследвания с
милиони отиваха на други места. Но това
си има и добри страни – днес държавата
не може да каже, че съм и пилял парите.
Нищо не съм пилял поради една проста причина. Никога не съм ръководил
национални проекти, че да пилея пари.
Всъщност не е съвсем вярно – ръководих един – за 7500 лева за 3 години и за
него колективът получи първа награда на
МОН за високи научни постижения. Но
за смешките с отхвърлените ми национални проекти ще ви разкажа също някои друг път. Весело казано – ще е добре
потомците да ги изровят тези проекти и
рецензиите към тях и да вдигнат един паметник на съответните рецензенти. Там
нейде до паметника на Иван Вазов. Та
да се види какви рецензенти е раждала
и продължава да ражда българска майка
юнашка. Сега, обаче, нека се върнем към
нелинейната динамика и нейните проявления в обществото.

2005 - 2009 година: социалната
динамика без формули
Окуражени от появата на първата ни книга, тримата автори започнахме да мислим,
в каква насока да продължим изследванията. Тук с академик Панчев бързо стигнахме до извода, че трябва да приложим методите на нелинейната динамика, теорията
на хаоса и нелинейния анализ на времеви
редове за анализ на обществени процеси.
Темата набираше популярност в развитите западни държави и ние решихме, че и
в България трябва да се направи нещо по
въпроса. И че трябва да се опитаме да запознаем българските учени – социолози,
политолози, историци, балканисти и други с модерните математически методи, използвани в западната наука за анализ на
обществени структури и системи.
И отново бяхме изправени пред проблем –
първоначалните реакции на социолозите и
политолозите, с които се срещахме, не бяха
добри. По непонятни (тогава) за нас причини, математиката ги дразнеше. Те бързо издигаха защитни стени и не допускаха особено дълбоки дискусии за приложенията
на математиката в науките за обществото.
Всяко нещо, което излизаше извън рамките
на елементарната статистика, като че ли ги
плашеше. Писането на книгата напредваше, но с това се увеличаваше и усещането,
че тази книга ще бъде неразбрана и няма
да е от полза за тези, за които бе предназначена. Имахме нужда от съвет от човек, дълбоко запознат със социологията и другите
науки за обществото. Който отново да насочи траекторията на нашия малък и сплотен авторски колектив в правилната област
на житейското пространство. И тук отново
на преден план излязоха опитът и познанствата на академик Панчев. Той познаваше
правилния човек. Понякога стават чудеса.
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Човек е чел, чел неща от някаква област и
те са му в главата, но неподредени. И ето
след един или няколко разговора с компетентен събеседник и изведнъж хаосът в
главата се подрежда в монолитна структура. Такова чудо се случи и с мен. Как стана
ли? Ами ето как.
През една майска сутрин (след като закъснях за срещата в кафето на сградата на Централната администрация на БАН, защото
тролеят попадна в задръстване покрай Ректората на Софийския университет) се запознах с вълшебника, който бързо подреди
хаотичните ми представи за обществените
науки и съществено допринесе, аз – човекът
от естествените науки, да почна да разбирам
учените от областта на науките за човека и
обществото. Та благодарение на академик
Панчев тогава аз се срещнах с член-кореспондента на БАН Стоян Михайлов, които бе
дошъл в София специално за да ни даде съвет (младежта днес едва ли се сеща за този
човек, който живее скромно на север от София, но по-възрастните вероятно дори леко
са подскочили – да, да, за онзи същия Стоян
Михайлов става дума). Съветите на този
човек и тогава и днес определям за по-ценни от злато. Първото, което ни каза, е , че в
книгата не трябва да има формули (и така
заглавието на книгата стана Социална динамика без формули) – фиг. 5.
След което ни обясни някои неща за социологията и социолозите – съвети, които ни
помогнаха да опознаем по-добре начина им
на работа и стила им на мислене. След края
на разговора аз бях доста замислен. Стоян
Михайлов тактично ми каза, че не бива да
навлизам в света на социологията, тъпчейки с прусашки математически ботуши. Той
ми даде съвета, че при сложните социални
системи количествените анализи трябва да
вървят ръка за ръка с качествените. И други
съвети ми даде. Та обмяната на мнения бе

Фигура 5. Социална динамика без формули – втората ни съвместна книга с акад.
Стойчо Панчев.
много полезна за нашия авторски колектив.
Опитът и познанствата на академик Панчев
и съветите на член-кореспондент Михайлов
насочиха усилията ни в правилната посока.
Книгата излезе и не бе приета като нахлуване от страна на математици в света на социолозите. Това бе доста важно за една бъдеща съвместна работа с представители на
науките за човека и обществото. А книгата и
днес е интересна. Ако я зачетете, ще видите,
че там се предсказва края на мултикултито
(фалшива теория, яростно пропагандирана
доскоро на запад, докато самите елити на
западните държави не видяха, че концепСЕПТЕМВРИ 2017
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цията не работи, защото води до появата
на малцинства, които никак не искат да се
интегрират както им се иска на наивниците автори на концепцията за мултикултито.
Но тези наивници никак не познават механизмите на разширяване на ислямската
държава от 7-ми век, където мултикултито е
използвано по съвсем друг начин).
Още, в книгата се предсказва и че Турция трудно ще влезе в Европейския съюз
и вместо това може да се опита да възроди
положението си от османските времена. И
други неща се предсказват. И то представени така, че да не се използват формули (или
пък да не се виждат формулите, стоящи зад
разсъжденията). Някои среди посрещнаха
критиката над неолиберализма и либертарианството с насмешка, но настъпилата световна икономическа криза бързо превърна
насмешливите приказки в жалко пелтечене,
че видите ли либералните идеи пак щели да
се възродят. Е, ще се възродят, що да не се
възродят, след като неокейнсианските спасителни планове отново смениха памперса
на закъсалите елити. Старите неолиберални
и либертариански песни отново почват да
се пеят на нов глас и нека да предскажа, че
това пак ще доведе до криза и това ще бъде
третият път, когато памперсът на елитите
ще трябва да бъде сменян. Натъртвам на думата трети, пък вие си мислете за народната
поговорка: „Веднъж стомна за вода (голямата депресия 1929-1933), два пъти стомна за
вода (голямата криза 2008-201?) и накрая...”
Всъщност както съм подчертавал, истинският либерализъм не е това, което ви пърпорят
последователите на Хайек (тия с постните
пици) или на Милтън Фридмън (тия с държавата нощен пазач). Ще питате – а какво е
истински либерализъм? Ами де да знам! Но
защо ли ми се струва, че Кейнс е бил член
на камарата на лордовете и член на Либералната партия. Спомнете си го това, като

почнат да ви менторстват, че Кейнс бил едва
ли не комунист. От мене да знаете – между
Кейнс и комунизма има огромно идеологическо пространство, заето от „Капиталът” на
един друг титан на икономическата мисъл.
Всъщност, като гледате направленията в
икономиката – имаме марксистко такова и
кейнсианско такова. Хайекизъм и Фридманизъм няма. Хайек и Фридман са скрити в
направление под друго име. Но нека да ги
оставим в сянката на Адам Смит (който за
техен срам не е и професор по икономика).
И толкоз по въпроса.

2010 - 2012: Неустойчивости,
хаос и турбулентност
След като написахме социалната динамика
без формули, очевидната следваща стъпка
беше да напишем нещо за социалната динамика с формули. Този естествен път обаче бе прекъснат, защото и тримата съавтори
се вдълбочихме в механиката на флуидите.
И докато с госпожа Димитрова разработвахме методи за намиране на точни решения
на резервоара от нелинейни частни диференциални уравнения, който ни предлага
механиката на флуидите, с академик Панчев и член-кореспондент Стефан Радев
решихме да напишем една книга, каквато
трябва да има във всяка уважаваща себе си
национална наука (и още повече в наука в
страна-член на Европейския съюз): книга
за неустойчивостите, хаоса и турбулентността в механиката на флуидите – фиг. 6.
Член-кореспондент Радев се захвана с неустойчивостите, академик Панчев – с хаоса, а моя милост – с турбулентността. От
всички нас пръв бе готов с ръкописа академик Панчев. Писането му се удаваше, а големият му опит позволяваше да пише още
по-бързо. И така, най-възрастният изпревари нас по-младите и като се виждахме, весеСЕПТЕМВРИ 2017
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ло ни хокаше, че не напредваме с нужните
темпове. Книгата излезе през 2012 г и ако
искате да видите на едно място нелинейното уравнение на Шрьодингер, уравненията
на Лоренц и тези на вариационната теория
на турбулентността плюс поглед върху турбулентността от кулата на Лагранжевия
подход в механиката на флуидите – всичко
това ще намерите в тази неголяма по обем
книга. Писана в славните времена, когато
в България имаше трима човека, способни
да напишат нещо такова. Дано и занапред
да има такива времена. Но ще кажете: аха,
щом повдигаш въпроса, драги ни Витанов,
значи се съмняваш. Пък аз няма да отговоря нищо и ще ви оставя да гадаете.

Фигура 6. Третата ми книга с академик
Стойчо Панчев.

Краят на тази хроника
От 2013 година здравословното състояние
на академик Панчев започна да се влошава.
Като човек свикнал да наблюдава, наблюдавах с нарастваща тревога как този човек, който допреди година-две играеше тенис, започна да отпада. Това ме накара да се замисля
доста за живота и здравето, пък и за смисъла
на живота. След написването на книгата за
неустойчивостите, хаоса и турбулентността,
отново се върнахме към идеята за книга за
социалната динамика с формули или за изложение на съвременните математически

Фигура 7. Спомени от времената когато младият Стойчо Панчев изследва океаните.
СЕПТЕМВРИ 2017
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методи, които се използват за изследване (и
сега внимание – предсказване и контрол) на
сложни социални системи. Започнахме първите разговори, даже започнахме обсъждане
какво да се съдържа в книгата. И тогава академик Панчев си отиде от този свят.
Та така драги ми читатели днес и читатели от бъдещето. Това бе хрониката на една
продължителна съвместна работа с един
благ възрастен човек с разностранни интереси – фиг. 7, който вече го няма.
Мисля, че ви показах, че той не си е отишъл
съвсем. И сега, като пиша тези редове, частичка от него е с мен. И понеже стигнахте

дотук в четенето на хрониката, частичка от
него ще бъде и с вас. Академик Панчев бе
един от хората, допринесли много за развитието и насочването в правилна посока
на еволюцията на големи части от българската наука – с водените лекции, с няколкото учебника написани от него, с многото
научни и научно популярни статии… фиг. 8.
Аз се прекланям пред светлата му памет и
ще продължа по пътя, по който заедно вървяхме две десетилетия.
И помня добре, че камъните може и да падат, но други трябва да ги заместват, защото храмът трябва да стои. На което започвам да уча и вас, по-младите.

Фигура 8. Една от книгите на акад.
Стойчо Панчев, допринесла много за обу- Фигура 9. И нека роденият по-късно,
чаването на кадри и за развитието на като гледа този храм, да си спомня за
българската метеорология.
оногова, който го е направил.
СЕПТЕМВРИ 2017
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Хроника 2:
Професор Николай Мартинов
Автор: Николай К. Витанов, Институт по механика-БАН

Тогава и сега

Д

нес ще ви разкажа една история
за времето, когато бях много млад
– студент и докторант. Студент
бях в края на социалистическото
време, а началото на докторантурата ми
съвпадна с началото на безкрайния тъй наречен преход. Е, аз защитих една дисертация, втора дисертация и трета дисертация,
а преходът още не е свършил според някои
„експерти”. Но чуйте ми думата – свършил
е той този преход и мизерията е налегнала
България, но „експертите” не искат да признаят тоталния си провал и чуруликат ли
чуруликат, че прехода продължава. Е, колко ще продължава този преход? – още 100
години или пък още 500 години? Нека да
го кажем така – българският преход е символ на некадърността на българския елит и
да спрем да говорим повече. Пък дано да се
появи елит, който да мога и да похваля.
Та връщам се тогава преди 25 години и
си спомням първото ми излизане зад граница в „западния свят“. То светът не беше
много западен, а по-скоро южен – Гърция.
Тогава Гърция и по-специално Солун, ми
изглеждаше много лъскава в сравнение с
България. Днес пак съм там и се разхождам
покрай морето в посока към Бялата кула.
Не ми изглежда вече толкова лъскаво, защото съм виждал къде по-лъскави страни.
Разхождам се и си мисля за ония години, в
които научната ми кариера беше в началото си. Тогава учехме и работехме с ентуси-

азъм, отношението към нас беше друго, не
мислехме, че няма да можем да си намерим
работа в България или че ще ни се наложи
да бягаме от страната и за да се реализираме в чужбина. Днес нещата стоят другояче.
На главите на младите хора, които искат
да се занимават с естествени (а и с други)
науки са стоварени страшни проблеми –
заплатите са мизерни, много често няма
къде да живеят, нямат гарантирано работно място, отношението на обществото към
тях не е добро. Котират се не истинските
специалисти, а тарикати с по 5-6 „дипломи“ от нови, по-нови и най-нови, свободни,
по-свободни и най-свободни университети
и девойки с руси коси и с кубатури силикон
по-големи от кубатурите на спортните автомобили. Нали забелязвате, че не говоря
за умствени качества. Тъмни времена са
налегнали Родината. Затова не се учудвам,
че трябва да правя какво ли не за да заинтересовам младите хора за актуалните проблеми в науката като правя какво ли не –
например, в последната си книга за риска
в заглавието на последната глава написах
два пъти можете на английски и то стана
can can. Та дано им остане в главите и като
канкан и да се сещат поне, че съществува и
математическа теория за анализ на риска.
Може би след 100 години потомците ще
се смеят на такива похвати, но това, драги
ми бъдещи читатели, е положението сега.
Дано нашите усилия доведат до това, че за
вас да е друго.
Но стига съм се отнасял и сега да се върСЕПТЕМВРИ 2017
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нем в края на 80-те години на миналия век
– тогава, когато започваха 6-те години на
интензивната ми съвместна работа с професор Николай Мартинов.

Прозявката на младежа
И тъй, през 1983 година завърших със златен медал матеметическата гимназия в
родния ми град Велико Търново. Всъщност
изобщо не исках да постъпвам в това училище. Исках бе да стана футболист. Някой
път ще ви разкажа как не станах футболист
и как едва бях приет в тази елитна гимназия, но за днешния ми разказ това е странична тема. И тъй, завърших и както си му
е реда, реших да кандидатствам в Софийския университет. Доста размишлявах,
какво да избера – математика или физика.
Накрая се спрях на физиката. Днес се занимавам с математика, че съм и професор по
математика. Как стана така, ще ви разкажа
друг път, но нещичко понаписано за това
има в първата хроника. Та след 50-дневно
отшелничество в селската къща при прабаба ми, където се подготвих да изпитите
по математика, физика и обществознание
(да, тогава имаше и такъв изпит), се явих
на изпитите в София и изкарах добри оценки (5.50 и нагоре). Тогава местата не бяха
много, а конкуренцията беше голяма, та
тези оценки горе долу ми стигнаха, за да
бъда приет за студент по физика. Бях много
радостен и лятото бе много щастливо. Но
дойде есента и влязох в казармата. Както се
казва – 2 години почивка за ума. В замяна
на това пък там придобих други качества,
които успешно ми помагаха да се оправям
сам в живота. И ето че дойде есента на 1985
г. и новоизпеченият студент Витанов дойде
в София, разквартируван в квартал „Красна
поляна“ (където ония общежития бяха все
още пълни с виетнамци) и пътуващ всяка

сутрин до факултетите на Софийския университет в Лозенец. Билетчето за автобус
още беше по 6 стотинки и имаше и други
ценови чудеса, свързани с държавните дотации при социалистическата икономика.
Като на всеки млад човек, доста ми се спеше сутрин и първите лекции и упражнения
за деня бяха голяма мъка (не само за мене).
Един ден желанието за сън ми изигра следната шега. Имаше лекция и професорът
пишеше нещо акуратно по дъската. По
едно време се обърна и попита аудиторията дали разбира написаното. В този момент
аз бях започнал могъща прозявка на десетина метра от него и понеже не очаквах да
се обърне, не си закрих и устата с ръце. Но
той се обърна, а аз не можех вече да спра
прозявката. И така за доста секунди аз си се
прозявах, а той ме гледаше. След като свърших прозявката, професорът продължи да
ме гледа. Аз си помислих, че ей сега ще ме
изхвърли, а той си е помислил (както ми
каза по-късно), че лекцията е била толкова
безинтересна, че студенцията масово се е
прозявала. Не, лекцията си беше доста интересна, само че на студенцията просто и се
спеше в този ранен час. И така, професорът
се казваше Николай Мартинов, а лекцията
беше по механика – дисциплината, на която щях да посветя значителна част от научните си усилия в следващите 25 години.
На изпита по механика изкарах 6 и това с
прозявката беше забравено. Докато учех
за изпита, специалната теория на относителността никак не ми понасяше. И до днес
никак не обичам теории на реални системи,
в които има сингулярности. На изпита не
казах нищо от това на професор Мартинов.
Казах му няколко години след това, когато
вече бях докторант при него. Тогава той ме
погледна и каза: „Ако ми беше казал това
на изпита, щях да те скъсам. Как може да се
съмняваш в Айнщайн!“. Е, замълчах си, но
СЕПТЕМВРИ 2017
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мислех да му кажа, че се съмнявам и в закона за гравитацията на Нютон, щото и там
има един знаменател, дето едно разстояние
може да стане нула. Но стига за съмненията ми в теориите. Между другото, така се
появява любопитството и човек се насочва
да изследва интересни проблеми. И до днес
ме човърка мисълта – абе, може ли онова
разстояние в знаменателя на закона за гравитацията да стане нула? Пречи ли нещо
разстоянието между две материални точки
да е нула? Но това са други теми. Та взех
си изпита и две години много, много нямах
вземане-даване с професор Мартинов.

Професорът и аутсайдерът
И така от 1985 година се прехвърляме в
1988 година. Аз бях вече в трети курс, започваше вторият семестър и след известен размисъл се бях ориентирал вече към
една от специалностите по физика. Най ме
влечеше актрономията, но като практичен
човек се питах какво ли ще мога да работя след това освен учител по физика. Аз не
бях от София и като така нямах софийско
жителство – важна предпоставка за научна
кариера по ония времена. Поради това отхвърлих и възможността да изучавам физика на ядрото и елементарните частици.
Защо да уча толкова много, казвах си, като
няма как да съм на нивото на руските, американските и европейските корифеи. Те
си имаха Дубна, Станфорд и ЦЕРН, а при
нас човек трудно можеше да се дореди до
Дубна, особено такъв абсолютен аутсайдер
като мене. Оптиката и спектроскопията
не ме влечаха особено, радиофизиката и
електрониката пък ми се виждаха твърде
приложни. И така, според многото ми критерии за оценка най-напред изплува специалността физика на твърдото тяло.
И ето ме там. Учи се достатъчно теория, има и

перспективи за работа (от къде да знае човек,
че електронната промишленост на България
само след няколко години няма да я има).
И тъй един ден ни събира отговорничката за специалността – доцент Германова и
ни казва, че трябва да почнем да се ориентираме вече към хората от катедра „Физика на твърдото тяло”, да понапишем един
реферат при някой от тях и евентуално да
започнем подготовката и на дипломната си
работа при съответния човек. Аз не го взех
това на сериозно и когато след една седмица тя пак ни събра и ни попита, кой кого
си е избрал от дадения ни списък, аз не бях
си избрал никого. Е да, де, но другите вече
си бяха избрали. И бе останал само един
неизбран – професор Николай Мартинов,
специалистът по плазма и кинетични уравнения. Кинетичните уравнения бяха дълги и никой не искаше да се занимава с тях.
Както се казва: цуг – цванг. Какво да правя, трябваше да избера някого, а то много
за избор не беше останало. Казах на доцент
Германова, че избирам професор Мартинов и мисля, че беше на 5 април 1988 г. отидох при него в кабинета му на втория етаж
в старата сграда на Физическия факултет
(да, на втория етаж – катедрата Физика на
кондензираната материя не се беше отделила съвсем от катедрата Физика на твърдото тяло и кабинетът на професора беше
все още на втория етаж, а не на третия.
Всъщност, кабинетът на третия етаж също
ще заеме съществено място в този разказ).
Отивам аз, чукам на вратата и влизам. Професорът ме гледа с един такъв специфичен
поглед и ме пита любезно и с тих глас (той
си беше такъв, много рядко повишаваше тон)
какво желая. Обяснявам аз, че съм от специалността Физика на твърдото тяло и искам да
правя реферат при него, тъй като има списък
и аз съм се спрял на физиката на плазмата
(както знаем вече, не беше много така, но гоСЕПТЕМВРИ 2017

Българска наука

22

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

БГ НАУКА | 100 БРОЯ

лемият началник в небесата винаги досега
си е вършил добре работата, когато нещата
опрат до това аз да попадна при добър специалист). Професор Мартинов ме покани да
седна и се поразговорихме. Пита ме откъде
съм и аз му обясних, че съм от провинцията.
Пита ме какви са ми възгледите за живота.
Казах му, че искам да завърша и че искам да
си намеря работа и че много, много научната
кариера не ме влече. И други неща ме попита професорът. Накрая на разговора му стана
ясно, че съм аутсайдер и че при тогавашната
ситуация не щеше да излезе научен работник
от мене. Но какво да се прави – даде ми човекът темата, свързана с кинетичното уравнение на Болцман и аз тръгнах да си правя реферата. Някъде след около месец бях готов,
даже си написах формулите с цветни флумастри върху слайди, които си бях намерил
отнякъде (тогава нямаше Windows, нямаше
офис пакета към него. Но-о-о, диското и Диана експрес вече ги имаше, не ме мислете чак
за толкова стар). Върхът на сладоледа тогава
беше да си напишеш слайдове на ръка (и лазерни принтери нямаше) и да ги покажеш на
шрайбпроектор (върхова технология както
виждате, за която нямаше и сносна българска дума). Бях се постарал, професорът беше
доволен, а умопомрачителните уравнения
взеха акъла на колегите в групата, които тутакси започнаха да ме съжаляват, че съм попаднал на място, където ще имам трудности
да се направя дипломната работа. След реферата на мен обаче цялата работа вече не ми
изглеждаше толкова трудна.

който определи на практика бъдещото ми
развитие в науката. Професорът ми каза,
че има една нова област наречена самоорганизация на сложни системи и че има двама големи учени активно работещи в нея
– единият бил Иля Пригожин, а другият –
някакъв германец на име Херман Хакен (не
обърнах много внимание на това име тогава, на какви ли не шеги си прави съдбата
– четете надолу и ще разберете). Те се занимавали с нелинейна динамика на сложни
системи и със самоорганизация и това било
нещо много интересно (нали си представяте как професор Мартинов ми обяснява
всичко това, а аз седя и както казва народът, бъкел не разбирам). Но имало и още –
имало и едни интересни нелинейни вълни,
наречени солитони и имало един метод за
намиране на точни решения на нелинейни
частни диференциални уравнения, наречен метод на обратната задача на разсейването. И имало едно уравнение, наречено
уравнение сайн-Гордон (sine-Gordon), което описвало процеси в Джозефсънови контакти. И че това уравнение много напомняло на уравнението на Поасон-Болцман
от теорията на плазмата и може би, каза
професорът има връзка между плазмените
структури и солитоннните решения. Опитай се да я намериш – каза ми той – и това
ще ти е дипломната работа. Но първо трябва малко да почетеш.
И професор Мартинов ми връчи „Синергетиката” на Хакен и една малка книжка,
наречена „Нелинейни вълни в едномерни дисперсни системи” на един индийски
професор на име (или по точно с фамилия)
Самоорганизация на сложни
Бхатнагар. И така, въоръжен с тези две
системи
книги, нашият (безумно храбър и никак
И така, няколко дена след приключването неразбиращ в какви дълбоки води навлина историята с рефератите отидох при про- за) третокурсник се прибра в квартирата и
фесор Мартинов да поговорим за бъдещата започна полека да чете. И пред него полека
дипломна работа. И това беше разговорът, започна да се открива един нов свят.
СЕПТЕМВРИ 2017
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Започнах разбира се с книжката на Бхатнагар (защото беше доста по-тънка от другата).
Доста бързо я изчетох от кора до кора и още
по-бързо започнах да се чудя – абе, защо не
ги учим тия важни неща, а се занимаваме
с втръсналата ни линейна суперпозиция и
разлагания в ред на Фурие. Образованието
ни започваше леко да дефектира, но това го
разбрах чак в като отидох в Германия. Лично моето образование никак не дефектираше
обаче и причината за това беше професор
Мартинов. Когато нещо не ми беше ясно, ходех при него и го питах и това ставаше твърде
често. С течение на времето катедрите се разделиха съвсем и той се прехвърли в кабинета
на третия етаж. Аз дотолкова не се интересувах от това, че когато един ден колегите почнаха да ми викат „Поздравления” се зачудих
защо ли пък ме поздравяват. „Ама нали твоят
ръководител на дипломната работа е ръководител на катедра” – недоумяваха те. А аз се
чешех по главата. Ние с професор Мартинов
си говорехме за съвсем други работи. И когато социалистическия свят започна да се срива покрай нас, ние пак си говорехме за наука.
И в един хубав ден професорът ми връчи
ключ от кабинета на третия етаж и каза, че
може да ходя там когато поискам. И още
един ключ от канцеларията на катедрата
ми връчи, където имаше (о, чудеса!) компютър Правец 16 и след което се появиха и
два други, на които човек можеше да програмирана Бейзик (не, не Фортран – като
исках да пиша нещо на Фортран, помъквах
две кила перфокарти, колкото тежеше програмата ми, към компютъра в Математическия факултет). Младежите вероятно се
превиват от смях, но така беше. Да пишеш
дълги програми някога означаваше да бъдеш и достатъчно як, за да можеш да си ги
разнасяш между факултетите. Но стига за
това. Да кажа няколко думи за самоорганизацията и синергетиката.

Синергетиката ме грабна от пръв поглед. Докато ние си учихме физиката, каквато е била
преди едно поколение (че и преди повече поколения), в този дял на науката, съчетаващ
физиката на сложните системи с модерните
постижения на математиката, имаше нещо
пленително. И колкото по-сложна ставаше
системата, толкова по ми беше интересно да
чета. Най ми бяха интересни биологичните
и социалните системи. Представа си нямах
дотогава, че математиката може да се използва и при изследването на социални системи. Това последното много ме заинтересова и започнах да събирам (доколкото беше
възможно в онези времена) литература по
въпроса. Нека не забравяме, че това бяха социалистическите времена и господстващата
теория тогава беше историческият материализъм. Днес, 30-на години по-късно, мога да
кажа, че историческият материализъм (ако
човек извади идеологическия му пълнеж)
има рационално зърно и математическото
моделиране на социалните процеси не му
противоречи, а по-скоро разширява съществено теоретичната база на оценката на социалните и историческите процеси. Но тогава
такива мисли бяха кощунствени. Слава Богу,
че бях млад и в началото на работата си по
социална динамика. Можех да имам сериозни неприятности, ако бях разработил тогава
математическата теория на идеологическата борба. Сериозни, защото тази теория не
указва коя идеология непременно ще победи. Тази работа хич нямаше да се погледне
с добро око от мощните тогава идеологически структури. Но да оставим това. Времената бяха социалистически, другарят Тодор
Живков още махаше с ръка над главата, а аз
трябваше да пиша дипломна работа в период, в който предстояха сериозни обществени
промени. Няма да се спирам много на това
тук, ще ви го разкажа в някоя друга статия.
Но нека спомена един интересен факт. ИмаСЕПТЕМВРИ 2017
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хме един професор – Иван Захариев, който
ни четеше теория на твърдото тяло. Той беше
нещо като дисидент, опозиция на режима и
ходеше по сбирките дисидентски, които започнаха да зачестяват през 1988 и 1989 г.
Веднъж той ни предложи, вместо дългите
лекции да отидем на нещо като поклонение
пред паметника на Трайчо Костов, който не
беше много далеч от факултета. Печалбата
за нас студентите беше очевидна – щяхме
да спестим дългите лекции (не казвам колко
интересни бяха). Не бяхме тогава много наясно, в какво се забърквахме, като отидохме
на това поклонение. Там имаше камери –
Държавна сигурност си снимаше и ако е снимала, както трябва, студентът Витанов също
трябва да го има. Но не затова искам да ви
пиша. Тази история беше съвсем в началото
на опозиционните движения, когато много
не се бяха сетили, че са демократи, а личните
днес политолози, социолози и други си бяха
преподаватели по научен комунизъм и по
политическа икономия на социализма. Тези
още ги нямаше, защото не беше ясно как
щеше да свърши цялата работа, но там бяха и
доста от тези, които по-късно влязоха в политиката. Беше и Желю Желев – с една плетена
на ръка фанела (нали знаете някога бабите
плетяха такива). Оттогава съм ги запомнил,
а по-късно и следях развитието им. И ето, че
след 25 години на една конференция, посветена на емигрантския натиск върху южните
ми граници отново се видяхме с Желю Желев
в голямата зала на Централната администрация на БАН. Разбира се, къде ще помни той
слабичкия студент отпреди 25 години. Това,
което разказах на конференцията, му хареса
и той дойде да ме поздрави. И ето ни двамата
един срещу друг и се гледаме. Гледам го аз –
в костюм и скъпи обувки. поздравява ме той,
а аз си мисля – колко ли е останало от него от
оня Желю Желев с плетената жилетка. И още
си мислех, че странно нещо е животът и че

светът е малък. За ония времена също мога
много да ви напиша, но нека и това да оставя
за друг път. Сега – обратно към науката.

Дипломната работа
Подготовката за написване на дипломната
ми работа започна още през лятото на 1989
г. Тогава отидох в родния си град Велико
Търново и си купих... пишеща машина (да,
пишеща машина – нали не забравяте, че по
онова време компютрите не бяха много разпространени, а и където бяха – все пак имаше трудности с набиране на дълги формули.
Нямаше Windows, а Latex-ът беше още нещо
доста непознато за научната гилдия). Аз гордо, гордо си донесох пишещата машина в София и от есента започнах да пиша за връзката
между двумерните структури, излизащи от
решенията на уравнението на Поасон-Болцман и солитоните, излизащи от решенията
на уравнението сайн-Гордън. По-натам от
това изследване щеше да излезе една малка
статия (първата ми) в добро английско списание – Journal of Physics A, но бавно на хоризонта се задава събития, които започваха да
ме безпокоят. 10-ти ноември наближаваше,
обществената температура се повишаваше,
а ние с професор Мартинов тихичко обсъждахме от гледна точка на синергетиката какво ли ни чака. Тогава професорът беше къде
по-опитният от нас двамата. И докато за мен
бе характерен младежкият оптимизъм, той
(горе-долу тогава беше на годините, на които съм аз сега) беше доста по-скептичен. И
беше прав – за разлика от мен той беше доста
време в системата и знаеше че обществените
трусове няма как да не и се отразят. Затова
си говорихме около 10-ти ноември и не само
с него, но и с други хора от катедрата. Професорът си четеше лекциите, но понеже вече
го познавах, усещах, че беше загрижен. В кабинета му имаше две бюра. Това, което беше
СЕПТЕМВРИ 2017
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от дясната страна беше неговото. Въпреки, че
заемаше началнически позиции, професор
Мартинов бе много скромен. Той седеше на
един обикновен дървен стол. А бързо можеше да промени нещата. Зад бюрото от лявата
страна в кабинета имаше прекрасен въртящ
се стол. Той никога не го взе, а по-късно, когато като докторант започнах да идвам всеки
ден в кабинета, аз седях на него. И се чудех
какъв е този хубав стол. Докато един ден разбрах. Това беше столът на академик Милко
Борисов. Но за това ще ви разкажа по-надолу в текста. В онези дни професор Мартинов
седеше по-присвит на дървения си стол отколкото обикновено. Нещата не отиваха на
добре.
Нещата не отиваха на добре и за мен по отношение на научната ми кариера. Всъщност
тогава аз се бях отказал да правя такава.
Причината беше простичка – аз бях от провинцията, приятелката ми (днес съпруга и
важен помощник в научните дела) също не
беше от София. Без софийско жителство
нямаше как да бъда разпределен в София,
където бяха концентрирани научните институти и най-утвърдените университети.
Затова стана дума дори когато се явих пред
комисията, която извършваше разпределението. Беше ми казано, че съм подходящ за
научна дейност и че ако искам такава може
би е по-добре да си намеря някой софиянка. Аз казах, че щастливият живот е по-важен от научната кариера и че смятам да се
оженя за приятелката си. Резултатът бе, че
бях разпределен в една заводска лаборатория в родния си град. Големият шеф в небето обаче явно е имал други планове за мен.
И тъй, написах си дипломната работа – текста на пишеща машина, а формулите – на
ръка (то повечето бяха формули). Както си
му е реда – с индиго (знаете ли какво е това,
младежи?), защото всичко трябваше да е в
три екземпляра. Как излязоха формулите

на третия екземпляр от дипломната работа – по-добре не питайте. Но и на другите
два екземпляра не излизаха по-добре. Но аз
си защитих дипломната работа – беше вече
пролетта на 1990 г. и отидох по разпределение. Откъдето бях веднага освободен, защото лабораторията към завода беше закрита.
Хаосът в държавата и икономиката започваше. И тъй, моя милост бе един от първите
безработни в държавата. Толкова от първите, че като отидох в бюрото по трудя, новоназначеният (и силно зализан) чиновник не
знаеше какво да прави и не ме регистрира
(!!!). След този сблъсък с българското чиновничество махнах с ръка и се върнах в София, където професор Мартинов бе успял да
ми издейства място за докторантура. Както
се казва – върнах се в науката. Е, не беше с
трясък, но се върнах. И заедно с това с жена
ми започнахме да обитаваме една стаичка в
Студентския град. Започваше 1991 година.
Идващите времена носеха политическа нестабилност и инфлация. Но кой да знае.

Докторантурата
Трудно се прави докторантура в смутни
времена. Започнаха стачки. Преживяхме и
провослутото: „За бога братя, не купувайте”.
Започна разграбването на държавата. Левът
се обезценяваше. Аз съществувах някак сред
всичкото това и се занимавах с магнитните
кванти в Джозефсънови контакти – модна
тогава област (и сега и сега изследванията в
нея продължават. Само че вместо единичните контакти, с които ние се занимавахме тогава, сега се изследват сандвичи от контакти
и се защитават дисертации в Математическия факултет на СУ, тъй като моделните
уравнения могат да се решат само числено).
С професор Мартинов отначало се виждахме всеки ден, но по-късно задълженията
му на заместник-ректор на университета наСЕПТЕМВРИ 2017
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раснаха и той прекарваше по-голямата част
от времето си в стаичката си в ректората. Но
срещите ни там или в кабинета във физическия факултет бяха достатъчно чести.

Торбата с пари и компютърът
И тъй аз си работех по дисертацията, професорът си движеше катедрата и заместник-ректорството, а инфлацията бавно и
полека обезценяваше българския лев. Изследванията ми върху Джозефсъновите
контакти напредваха бавно, но славно, прекъсвани от стачки и други политически турболенции. Помня първата транспортна стачка. Нямаше как да стигна до Лозенец и бях
принуден в началото да си стоя в къщи, където нямах достъп до компютър (компютрите тогава бяха твърде луксозни стока и малко хора ги имаха в къщите си, а и в нашата
стаичка в студентския град нямаше място за
нас, че камо ли за компютър). Жена ми беше
бременна и аз покрай другото, се грижех и за
храната. Един ден реших да и купя ябълки,
но не намерих такива в Студентския град. В
онези години магазинната мрежа не беше
развита както сега, нямаше никакви големи
вериги от магазини, а при наличие на транспортна стачка имаше и проблеми със снабдяването. Та, драги ми младежи, за килограм и
половина ябълки един хубав ден се вдигнах
и от Студентския град отидох до Женския пазар и се върнах обратно. Може да ви се струва
странно и смешно, но така беше тогава. Освен това по време на стачката редовно ходех
пеш от Студентския град до факултетите в
Лозенец – сутринта натам, а вечерта обратно.
Беше време, когато и студентите стачкуваха
и даже искаха да окупират факултета. Тогава деканът (мисля че беше професор Милко
Илиев) затвори факултета и пред него стоеше
заместник декана – тогава доцент Шиварова
и не пускаше никого вътре. Не пусна и мен

един път въпреки уверенията ми, че няма да
окупирам факултета, а ще си върша научната работа. Тогава си разменихме някои нелюбезни думи, които си спомняхме често след
някое време по време на срещите по линията
на Хумболтовия съюз, на който и двамата и
до днес сме членове.
По едно време, обаче ми дотрябва компютър. Компютрите се купуват с пари, а за да
намерим пари, трябваше да възприемем
новата мода – да напишем проект. Речено
– сторено, написахме проект към МОН с ръководител професор Мартинов. Планирахме
някакви пари, които още на другата година
инфлацията изяде. Но през първата година
успяхме да си купим компютър, който струваше, мисля, че беше 36 500 лева – една торба пари (не се чудете, младежи, тогава имаше инфлация и доларът беше към 30 лева,
като всеки месец левът се обезценяваше и
то доста). Един ден идва професор Мартинов с трабантчето (тогава имаше едни такива
коли, произвеждани в Източна Германия и
носещи името Трабант, което на български
ще рече „спътник”) и сядаме ние с професора
в колата и отиваме в НИС-а на университета, който тогава беше в Биологическия факултет. Там ни броят една торба пари (ама
буквално една торба пари) която стои у мен,
докато професора шофира трабантчето към
компютърната фирма. И ето ни с компютър- хубавец – процесор Интел 33 мегахерца
(да, да мегахерца), хард-диск 20 Мегабайта
(ехе-хе-хей, голяма работа за ония времена),
две флопита – 5 инча и четвърт и малко такова (демек съвместимо с Правец 16) и ДОС
версия 6. Превивате ли се от смях? Ама така
беше тогава. След някое време успяхме да си
намерим и да си инсталираме Windows 3.1 и
заедно с него митичната програма Word for
Windows, не помня вече коя версия беше.
Както виждате тежко въоръжение. С течение на времето се появи и принтер (струваше
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към 18 000 лева тогавашни пари), та вече бях
много тежко въоръжен и напълно готов да си
напиша дисертацията без да ми се налага да
напиша формулите на ръка. И още статиите
ни започнаха да придобиват приличен вид
и не ни беше срам да ги пращаме по Англия
(така беше тогава – пратиш статията и чакаш
към 3 месеца. Получавахме рецензии, преправяхме каквото искаха рецензентите и пак
пращахме. След още 2 месеца статията се
приемаше и след още 6 месеца идваха отпечатъците, които гордо раздавахме на познати. А професор Мартинов ме съветваше да си
пазя десетина отпечатъка от всяка статия, че
можело да ми потрябват. Тогава не ми беше
ясно за какво могат да ми потрябват, но днес
вече знам).
И тъй животът си течеше, дисертацията
напредваше, напредваха и заниманията
ми със синергетика. Започнах да схващам
това-онова от обществените процеси, даже
се опитвах да предсказвам и някои от предсказанията се сбъдваха. На път бях да си
помисля, че разбирам нещата, когато се
случиха събития, които ми показаха, че все
още нищо не знам. Но които ми напълниха
главата с мъдрост и предпазливост, която
пазя и до днес. Някои от колегите ми днес
казват, че мога да мълча величествено като
английски лорд. На това ме научиха двама
човека – професор Мартинов и академик
Милко Борисов. И докато професор Мартинов го правеше непрекъснато със съвети,
то академик Борисов го направи наведнъж.
И с помощта на едно ключе.

ционната ми активност (бяха приети 3 статии в Англия още през първата година от
докторантурата) ще предизвика недобри
чувства у колегите. Затова настояваше да
не говоря много за успехите си. Чудех му се
тогава, защо е толкова предпазлив. Мислех
си, че когато човек има успехи, трябва и да
ги споделя. Бил съм голям наивник. Всъщност това е искал да ми каже професорът.
Но го научих по друг начин. Беше ми набито в главата с нещо като шокова терапия. От
един добър познат на професор Мартинов
– академик Милко Борисов. Като си мисля
сега, трябва да съм много благодарен на
професор Мартинов за това, че покрай него
се запознах с академик Борисов – един човек, който изби наивността от главата ми.
И ето кратко описание как стана това.
Както писах по-горе, в кабинета на професор Мартинов имаше две бюра и аз заех
бюрото от лявата страна, гледано откъм
входната врата. Там имаше един прекрасен
въртящ се стол, който беше много по-хубав
от стола на професор Мартинов. Аз разбира се не знаех чий е столът, на които седя
и безметежно си пиша докторската дисертация и статиите. Докато един ден се появи един малко по-висок от мене и слаб човек, огледа стаята, погледна ме и седна на
диванчето (в кабинета имаше и диванче,
където обикновено сядаха гостите). Като
човек, виждал какви ли не хора да влизат
в кабинета, аз не реагирах – влезлият нямаше вид на академик, а и аз никога не бях
виждал академик Милко Борисов.
– Добър ден – каза човекът усмихнато като
видя, че не му обръщам особено внимание.
Вълшебното ключе
– Добър ден – отвърнах аз – професор МарПрофесор Мартинов беше фин и внимате- тинов е в ректората и няма да дойде днес.
лен човек. Даваше ми много добри съвети, – А вие кой сте – попита човекът. Аз се
които аз оценявам сега, но тогава много, посмутих от това внимание
много не слушах (лудо-младо). Той се при- – Докторантът на професор Мартинов – оттесняваше, че буйният старт на публика- върнах – казвам се Николай Колев Витанов
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(винаги си представям с трите си имена, за де
не ме бъркат с другия Николай Витанов, който тогава също бе докторант при известния с
политическата си дейност Георги Панев).
– Аха - отвърна човекът – аз съм Милко Борисов – и ми подаде ръка. Стиснах ръката
и си мислех къде ли съм чувал това име. На
половината обратен път от диванчето до
въртящия се стол се сетих и замръзнах.
– Академик Милко Борисов???!! – учудването ми беше голямо.
– Да, аз съм – каза човекът и усмивката
стана по-широка. – И като го няма Николай (Мартинов) нали мога да си поговоря с
Вас? – попита той.
– Ама да, разбира се – казах аз и седнах на
стола (на неговия стол, ама кой да знае).
И започнахме да си приказваме. Всъщност
аз нямаше какво да му кажа. Разказваше ми
той неща, които вероятно искаше да разкаже на професор Мартинов. Какво да правя
през повечето време не ми беше много интересно, а и доста неща не разбирах поради
нищожния ми житейски и административен опит тогава. Тази среща не беше последна. Академикът идваше – не много често,
но относително редовно. Когато професор
Мартинов беше в кабинета, аз излизах и ги
оставях да си приказват. Когато го нямаше,
академик Борисов разговаряше с мен или
по-точно той говореше, а аз слушах. Имах
чувството, че му беше чоглаво за нещо. Така
и не разбрах за какво. Но разбрах друго.
Един ден академик Борисов дойде и професор Мартинов пак го нямаше. Явно бяха си
говорили, че аз се занимавам със синергетика и нейното приложение към социални
процеси. Та академикът се заинтересува и
ме поразпита. Този път ми се наложи да
приказвам и му казах каквото зная. В края
на разговора той беше замислен. И ми каза:
– Знаете ли, научил сте добре теорията, но
ви липсват познания за съществени части

но обществения живот.
Аз се позачудих, какво ли са тези части. О,
какъв наивник съм бил!
– За да станете добър специалист по обществени процеси трябва да познавате тези
процеси откъм всичките им страни – продължи академикът – Николай (за професор Мартинов ставаше дума) няма да има
време да навлезе в дълбочина на тези проблеми, понеже административната му натовареност му е голяма. Но вие сте млад,
прочел сте доста и може би с малка ориентация ще станете много добър специалист.
Аз нищо не отбирах от това, за каква ориентация става дума. Но за това, което последва
съм дълбоко благодарен на академик Борисов. Защото той ми даде тази ориентация. А
академикът продължаваше да говори:
– Нека и аз да ви предскажа нещо. След два
дни ще стане (нещо си) и ако еди-кой си
знае за това, може доста да спечели. Но вие
си трайте и на никого не казвайте.
И след като каза това, академик Борисов се
усмихна, стана и си тръгна.
Аз се позамислих. Защото познавах този
еди-кой си. Помислих се да ида да го предупредя. Но от друга страна каква бе гаранцията, че нещото щеше да се случи? В моите
книжки пишеше, че такива точни предсказания са невъзможни. Обаче по-точното
твърдение, което трябваше да пише там бе,
че такива предсказания са невъзможни без
наличие на вътрешна информация. Това
бе прозрял академикът и това щеше да ми
покаже. Аз разбира се, не го знаех това тогава и реших, че предсказанието няма да се
сбъдне и че ако предупредя еди-кой си, ще
взема да стана за смях.
След два дена обаче предсказанието на академик Борисов се сбъдна. Едно към едно.
Бях доста учуден.
След още някое време академик Борисов
дойде в кабинета. Професор Мартинов пак
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го нямаше. И никой все още не ми бе казал
на чий стол седя. Академикът пак седна на
диванчето и след като се поразговорихме
на общи теми – за здравето, времето и политиката, аз не се стърпях и го попитах как
така той позна онова бъдещо събитие с такава точност. И в следващите три дни академик Борисов попълни огромни празнини в познанията ми за социалните процеси.
– Познах – каза академикът – защото знам
някои неща за обществото, които не ги
пише в западните ви книжки. А не ги пише,
защото и западняците не ги знаят. А не ги
знаят, защото при тях системата е друга.
Несъмнено тази система ще дойде и при
нас. Но ако искате да разбираш това, което
става тук и особено това, което става в науката, трябва да знаете някои неща за нашата система.
Аз си мълчах и дори не смеех да мисля –
бях толкова стресиран от точната предсказание на академика, че поглъщах всяка негова дума.
– Знаете ли чии са това бюро и този стол? –
попита академик Борисов
– Не – признах си чистосърдечно аз – но
столът е много хубав и аз се чудя защо професор Мартинов не си го вземе за своето
бюро.
– Николай е културен човек и никога няма
да го направи – каза академикът – а на този
стол и на това бюро седях аз.
Не можете де си представите скоростта, с
която подскочих от стола (оттогава винаги
питам, чий е столът на който ще трябва да
седна).
– Извинявайте, не знаех – промърморих аз
доста смутено.
– Не се притеснявайте – каза академикът
– сядайте и използвайте този стол. Друго
искам да ви кажа. Забелязали ли сте, че лявото чекмедже на бюрото е заключено?
Забелязал бях, как да не бях забелязал. И

не му обръщах внимание, защото по бюрото имаше доста място, където си бях разположил папките.
– Я ми кажете, защо не казахте на еди-кой
си за моето предсказание? – попита академикът.
– Ами, реших, че това няма да стане, а и
Вие ми казахте да мълча.
– Та – позасмя се академикът – както виждате, вашите западни книжки не са ви направили специалист по социални процеси.
А това, че можете да мълчите е хубаво. Ето
какво – сега ще ви дам да прочетете нещо,
което ще ви запознае с някои особености на
социалните процеси на Изток.
Да можехте да видите каква усмивка се
беше изписала на лицето на академика.
Той извади едно ключе, сложи го на бюрото пред мен и седна обратно на диванчето.
– Това е ключът за лявото чекмедже на бюрото. Приятно четене – каза академикът.
– Ключето дръжте зад книгата на Власов
(зад стола имаше библиотечка с книги и
там беше книгата на Власов за нелокалната
статистическа механика). И не говорете на
никого за него.
И академикът си тръгна. Отключих чекмеджето – в него имаше няколко папки. Прочетох ги за 3 дена. И представата ми за света, тъй както си я бях изградил от книгите
за сложни системи и синергетика, се обърна с главата надолу. Представете си, че сте в
малка лодка, плаваща из коралови рифове.
Представете си, че не виждате под водата.
Слънцето грее, водата е спокойна – красота. И изведнъж стане чудо, което избистри
водата. И тогава виждате огромните акули и виждате как минавате на милиметри
от остри ръбове, които могат да натрошат
лодчицата ви. Това беше, което научих от
съдържанието на чекмеджето.
Една седмица ходих като замаян. Но когато се освестих, разбрах, че академик БориСЕПТЕМВРИ 2017
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сов всъщност ми бе направил неоценима
услуга. Западните книжки ми показваха
осветената сцена на социалните процеси.
Академик Борисов ми показа света в мрака
зад кулисите. Дълбоко съм му благодарен,
че изби всякаква наивност от главата ми.
За един специалист по социални процеси
е много важно да може да вижда в дълбокия мрак, където прожекторите на суетната слава и на хорските погледи не огряват.
Там са акулите и рифовете (и други интересни неща). Там се крият съществени механизми, влияещи върху функционирането на социалните системи. Помислих си,
че съм бил страшен глупак и наивник да си
мисля, че може да се оправям с анализа на
социални процеси без хабер да си имам за
тези механизми.
Бях шокиран. Колкото шокиран може да
е човек, ако внезапно започне да вижда в
инфрачервената и ултравиолитовата област на спектъра на светлината. Животът
ми нямаше как да бъде същия. Започнах да
мисля по различен начин и това промени и
житейската ми траектория. Стана ми ясно,
че в онзи момент съм абсолютен аутсайдер
в онази България. И в главата ми започна
де се върти мисълта дали не е добре да ида
в чужбина за някое време. С други думи,
прозирайки нещата, щях да внеса промени
в живота си. И важна част от тези промени
бе свързана с Италия.

млад човек, непосещавал никак чужбина.
Италия е прекрасна, тъй както е прекрасна
и италианската кухня. Покрай заниманията в школата имах възможност да отскоча
и до Венеция. Великолепен град, тъй както
и си го представях. Каквото не си представях, бяха дебелите нагли гугутки на площада Сан Марко научени да бъдат хранени от
туристите. И като не ги храниш, те ти кълват обувките. Но за Венеция ще ви разкажа
друг път. Това, за което искам да ви разкажа, се случи в Триест. Хотелчето на школата, където бях отседнал, беше с панорамен
изглед към залива. И през почивните дни
(беше през лятото) заливът се изпълваше с
яхти (между другото Триест също е много
хубав град – е, не може да се сравнява с Венеция, но все пак си струва да се види).
Гледам огромното множество яхти от прозореца на стаята и си мисля: „Ето, капитализмът е излязъл на тия яхти в залива на
Триест и чака да потъне”. Така ни бяха учили по време оно преподавателите по научен
комунизъм (дето сега са се маскирала на
„политолози“ и „социолози“), че капитализмът аха, аха и ще потъне. Пълният с яхти
залив ми направи силно впечатление. Когато се прибрах в София, горещината беше
ужасна. Още по-горещо бе в стаичката ни
в Студентския град. Синът ми беше малък
и още не можеше да ходи, но можеше да
лази. И лазеше по горещата тераса. Като
влязох в стаичката го видях как лази по гоКапитализмът потъва в Триест рещия под. Огледах стаичката. Сетих се и
за пълния с яхти залив в Триест. Помислих
Професор Мартинов имаше познати, които си: „Докъде ще стигнеш момче, ако я каму предложиха да посети прочутата школа раш така?”. Мъдростта, налята в главата ми
по физика в Триест за две седмици. Профе- от професор Мартинов и академик Борисорът беше зает с административни дела и сов сработи. В този момент си дадох сметреши да изпрати мен. За което съм му дъл- ка, че ако не направя нещо, се обричам на
боко благодарен. И ето ме в самолета за мизерен живот. Не стоях дълго пред този
Милано, а от гарата в Милано хванах влака Рубикон. Някъде около 5 секунди. И казах
за Триест. Беше прекрасно време за един на жена си: „Защитавам тази дисертация
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и заминавам за чужбина”. И виждате как
стъпка по стъпка, се формира траекторията
на човека през живота. И е много важно, с
кого той взаимодейства. Защото тези взаимодействия променят траекторията. Особено, когато човек е млад.

По пътя към Запада
Лесно беше да се каже, че тръгвам на Запад.
Къде на Запад? Щатите ми се видяха твърде далече, за Европа трябваха визи. След
известен размисъл се спрях на Германия и
реших да кандидатствам за стипендия на
германската служба за академичен обмен
DAAD. Съдбата ми, както се казва, бе заложена на карта. Обсъдих въпроса с професор
Мартинов. Той също бе доста обезнадежден
от развитието на нещата около българската
наука. Високата му административна позиция му помагаше да види ясно, че нещата
не вървят на добре. Та той ме насърчи и ми
каза, че специализациите в чужбина винаги
водят до повишаване на квалификацията и
разширяване на кръгозора. И тъй, успоредно
с писането на дисертацията се подготвях и за
събеседването, свързано с кандидатстването за стипендията. Явих се на събеседването
и... попаднах в резервите. Край, рекох си, до
тука беше мечтата за задгранична специализация. Но както винаги, големият шеф в
небесата имаше други планове. След един
месец ми съобщиха, че има отпуснати още
няколко места и аз изведнъж се оказах над
чертата (или по-скоро чертата благоволи да
слезе под мене). Но възникна друг проблем
– нямаше при кого да отида. Казаха ми, че
е добре да се намеря някой германски професор, при който да специализирам, иначе
вероятността да не получа стипендията бе
твърде голяма. Професор Мартинов нямаше
как да ми помогне – той нямаше познати в
Германия. И тогава аз се реших на невероят-

но действие. Така и така съм в самолет, който ще се разбие, защото няма суша, на която
да кацна. Поне да умра достойно – казах си
– и се насочих към самия самолетоносач на
германската синергетика с ясното съзнание,
че вероятността мисията ми да е успешна е
много малка. С други думи, написах писмо на
Херман Хакен (да, да на оня същия Херман
Хакен – бащата на синергетиката) с молба да
ме приеме за специализант. Съдбата ми (пак)
бе в ръцете на големия шеф в небесата. И чудото стана! Както разбрах по-късно от колеги,
които тогава са били докторанти и постдокторанти при Хакен, той решил да ме приеме
за специализант, но понеже бил вече на пенсионна възраст, не му позволили. И професор Хакен, вместо да махне с ръка и да хвърли писмото ми в коша, решил да се погрижи
да намери професор, който да ме приеме. И
тъй след още някое време идва при мен писмо от някой си професор Буссе (който поради
невероятната си неосведоменост не познавах) с което той декларираше готовността си
да ме приеме на специализация. Много съм
благодарен на професор Хакен. За това, че
не отритна никому неизвестния дикторант
от източна Европа, но и за още нещо. Тогава
не разбирах, но сега знам, че тиранозавърът
има за приятели тиранозаври, а самолетоносачът ще ме прати при друг самолетоносач.
И така, съдбата реши да попадна при самолетоносача на германската хидродинамика
– професор Фридрих Буссе в Бавария. Което
щеше да определи окончателно областта на
научното ми развитие. Какво ми оставаше.
Да си защитя дисертацията и да замина. Което и направих. Годината бе 1994.

Последните години
След 1994 г. пътищата ни с професор Мартинов се разделиха. Срещахме се, когато се
прибирах в България. Той продължаваше
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да бъде заместник-ректор на университета
и даже по едно време изпълняваше задълженията на ректор, когато ректорът професор Лалов стана министър в служебното
правителство на Софиянски. А след това
професор Мартинов ръководи един мандат
и Националната агенция за оценка и акредитация. Аз напредвах в науката в Германия. Буссе, старият майстор, като погледна
какво самолетче беше дошло от България,
полека смени всичко от двигателя до компютърните системи и даже зареди вълшебната програма, която превръща малките
машинки в самолетоносачи. Така се превърнах в това, което съм днес. Дали горната програма ще се активира в негативната
среда, в която е натикана българската наука – не знам, по-вероятно е, че няма да се
активира. Но тя вече се е активирала в областта на популяризацията на науката и аз
съм доволен от резултатите.
Когато се виждахме с професор Мартинов,
си говорехме за различни неща. Болеше
го затова, че българската наука отива в
неправилна посока, интересуваше се и се
радваше на моите постижения, особено в
областта на популационната динамика и
на социалната динамика. И така до 2011 година, когато професор Мартинов си отиде
тихо от този свят.

Фигура 1. На моя учител, колега и съратник в изследванията по нелинейни
сложни самоорганизаращи се системи –
поклон до земята!

но навън е било толкова студено, че споменът се е запечатил в съзнанието на професора. Той имаше и нещо, което вероятно не
би му помогнало много в днешния вълчи
По време на един от разговорите ни с про- свят – една невероятна скромност. Въпрефесор Мартинов, той ми разказа за детски- ки, че беше изявен професор и на високи
те си години. Не са били леки тия години административни позиции, караше едно
покрай Втората световна война, за голе- старо трабантче. По време на инфлациямите трудности ми говореше и баща ми, та не искаше да харчи държавните пари и
който също е бил дете по онези години. Та трябваше многократно да го убеждавам да
един от най-яркият спомени на професора поискаме малко повече пари за втората гобеше за студената зима и за това, как той е дина на договора, за да може да си купим
събирал и носил дърва за печката. Вероят- някакъв свестен принтер (парите за който

Похвални думи за скромния
човек
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бяха изядено от инфлацията за една година). Ако беше за него, вероятно нямаше да
поиска повече пари, но понеже принтерът
ми трябваше на мене, се съгласи. Впрочем
вероятно и прочутия компютър, описан
по-горе и този принтер можете да ги видите още, ако влезете в кабинета на ръководителя на катедрата по Физика на кондензираната материя на третия етаж в сградата
на Физическия факултет на университета и
погледнете какво има на лявото бюро.
Има и друго – професорът ми даде старта в
научния живот. Аз бях едно провинциално
момче, може би с качества да стане учен, но
далеч от състоянията, които се изискваха,
за да станеш учен тогава – нямах нито софийско жителство, нито произхождах от
семейство, което можеше да ми даде напътствия и ориентир. Стоях сам срещу живота
и вероятно щях да загубя, ако не беше професор Мартинов да ме съветва и подкрепя.

Каквото съм постигнал и каквото още имам
да постигам, дължа и на него.
Затова с голямо уважение пиша тези редове. Нека тези които дойдат след нас да
знаят и да не забравят, че на фона на всеобщата разруха и опити за ликвидация на
българската наука, имаше скромни хора,
които работеха всеотдайно за да я има българската наука и да се възпитава следващото поколение български учени. Един от
тези хора и то с много голям принос, е професор Николай Мартинов. И нека родените
по-късно, дори и след 100 и повече години,
като гледат постиженията на българската
наука (за която вярвам, че ще оцелее въпреки непрекъснатите опити да бъде смачкана) да си спомнят и за този човек, който
не беше богат, за да допринася с пари, но
беше учен, който допринасяше с ума си за
развитието на тази наука.
Дълбок поклон пред светлата му памет!

Хроника 3:
Георги Василев и Иван Иванов

Д

нес ще ви върна далеч-далеч назад във времето – в края на 70-те и
началото на 80-те години на миналия век. Поводът да направя това,
бе вниманието което най-после и заслужено бе обърнато на Теодоси Теодосиев – един
70-годишен учител по физика от град Казанлък, подготвящ десетилетия наред ученици
олимпийци по физика, които се представят
прекрасно на национални и международни олимпиади и след това отлитат да учат в
развитите западни държави. Няма да се от-

клонявам сега в приказки за качеството на
националния елит или пък защо този елит
чак сега се сети да почете Теодоси. Повярвайте ми – интересни неща мога да ви разкажа тук, защото познавам както елита, така
и Теодоси. Откъде го познавам ли? Ами през
лятото на 1980 г. в Мъглиж, където той организираше школи по физика за ученици,
един осмокласник му даде книга със задачи
по механика, писана от учителя по физика
на този осмокласник. Откъде знам ли? Просто е – осмокласникът бях аз. А днешния ми
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разказ е за човека, написал онази книга и за
още един човек, който ме научи на основите
на математиката. И понеже българския елит
няма да се сети да почете тези хора, които
тихо работиха за да има България днес (все
още) качествени учени, нека да ги почета аз
с долните няколко реда. А разказът ще бъде
интересен – ще разберете какво общо имат
физиката и математиката с Мане Гаринча и
счупените керемиди на един покрив и как
един младеж трябваше да избира между
пианото и курсовете по немски, пък той избра… математиката и физиката. И така, да
започваме.

Мао, на другаря Дън горе долу нямаше кой
да му пречи. И реформите в Китай тръгнаха.
Това ви го разправям днес, но тогава бях
10-годишен хлапак и понятие си нямах от
тези неща. Е, гледах по телевизията Брежнев
и Никсън, после Брежнев и Форд, но понятие
си нямах, защо тези дядовци са тъй важни, че
да ги показват по телевизията. То и телевизия много нямаше. Та време имахме много
за игри, че и за други неща. Аз обичах да чета
книги. И ги заобичах по следния начин. Бяхме в първи клас и тъкмо се бяхме научили
да четем. Учителката ни заведе в най-близката до училището обществена библиотека,
която беше до градската баня (става дума
за град Велико Търново, където пишещият
Щастливото десетилетие
тези редове господин Витанов се бе родил не
70-те години на миналия век бяха щастли- много години преди описваните събития). Та
во време – може би защото тогава бях дете. записахме се ние за читатели и тръгнахме да
Играехме си спокойно до мрак по улиците, си избираме книжки. Аз се спрях на … комипо които не се виждаха бедняци, ровещи по ксите и си взех един комикс за прабългарите
кофите за боклук или пък гангстери с ог- и за хан Аспарух. Картинките бяха интересромни черни мерцедеси и бе-ем-вета. То и ни и бързо усвоих четенето, за да разбирам
мерцедеси и бе-ем-вета много нямаше. В Съ- и текста под тъй интересните картинки. И
ветския съюз другарят Косигин прилагаше оттогава редовно посещавах тази библиотепринципите на стопанската сметка в иконо- ка (докато я закриха 5-6 години след това).
миката и икономиката растеше. Но му видя- След като привърших с комиксите, минах на
ха сметката другарите Суслов, който счита- другите книги с картинки. Имаше едни за
ше стопанската сметка за предателство към планетите, които ми бяха много интересни.
идеите на социализма и комунизма и друга- Понеже бяха на руски, а ние учехме руски в
рят Байбаков – шеф на държавния планов училище, много бързо усвоих и този език.
комитет, чието тегло намаляваше, тъй като И така, днес с носталгия си спомням онези
стопанската сметка намаляваше нуждата от лета, в които си седях на дървената тераса на
централизирано държавно планиране. Та къщата и си четях книжките и нямах грижа
подхванаха те подмолна борба и подмолната за нищо. Имахме етаж от къща в старата част
борба завърши с това, че другарят Брежнев на Велико Търново и той имаше чардак, толмахна Косигин от министър-председател- кова голям, че с приятелите играехме футбол
ския пост. И реформите в Съветския съюз на него. Щастливи времена….
замряха. По същото време – по на юг, дру- Ставаха и неща, които и днес ме карат да се
гарят Мао тъкмо бе починал и изгряваше смея с пълен глас. Тогава пишехме с писалки.
звездата на другарят Дън, който подхождаше Представа си нямате съвременни младежи,
към икономиката прагматично, а не толкова какви петна може да произведе една писалидеологически ориентирано. Като го нямаше ка върху един не особено качествено напраСЕПТЕМВРИ 2017
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вен лист от тогавашна тетрадка! Но не затова
се смея, въпреки, че моите петна хич не отстъпваха на петната на другите малчугани, а
девойчетата ужасно ни се присмиваха. Един
ден баща ми донесе в къщи една химикалка
и ми я подари. Химикалка като химикалка –
съвсем обикновена. Но тогава – в началото
на 70-те години на миналия век химикалките бяха ново американско изобретение, свързано с космическите полети до Луната (нали
знаете – тогава американците похарчили 14
милиона долара да изобретят нещо, с което
да се пише в космоса и изобретили химикалката. Руснаците пък похарчили 0 долара, защото се сетили, че в космоса може да се пише
и с молив). Та ето ме в училище – пиша с химикалката и няма петна. Девойчетата се чудят какво става. Учителката и тя се чуди и се
нервира. Дойде при мене и попита:
– Какво е това?
– Химикалка – отговарям аз – американско
изобретение. Баща ми я подари и каза, че
мога да пиша без да правя петна от мастило.
Леле, мале – американско изобретение в
началото на 70-те години. Класовият враг
протяга хищните си ръце към невинната
детска душа, а! Тази забежка веднага трябваше да се излекува!
– Дай си бележника – намръщено казва
учителката. И пише забележка – „Пише с
химикалка в клас”. И ми казва:
– А с баща ти ще си поговорим на родителската среща.
Та така, вдигна ли ви се настроението. Бележника си го пазя и ще го предавам на
следващите поколения, за да се знае как
от техническия прогрес човек може и да
пострада, ако вземе да го каращиса с идеология.
Тъй, лека-полека стигнах до 4-ти клас (има
много какво да разказвам, но друг път). И
вкъщи започна да се обсъжда бъдещото ми
развитие. Майка ми искаше да уча езици и

да свиря на пиано и на … виолончело. Баща
ми искаше да ставам инженер, тоест трябваше да съм добре с математиката. Мене
никой не ме питаше какво искам, а аз исках да стана… футболист. И минаваме към
следващата глава на нашата история.
Финтът на Гаринча, външният фалц на
Пушкаш и обединените армии на баща ми
и майка ми срещу футболните ми мераци.
И тъй, реших аз да ставам футболист. В
спортното училище във Велико Търново
щеше да има футболна паралелка и всички
момчета се подготвяха да се явяват на изпитите, къде със съгласието на родителите
си, къде без него. Нали помните прочутия
отбор от световното в САЩ през 1994 г. е
половината от този отбор беше от тази паралелка. Но аз нямаше да съм там.
А нещата не вървяха зле. Понеже бях слабичко дете, реших, че трябва да имам предимства в опита и мисленето, за да се справя с конкуренцията. Най-напред се научих
да ритам с левия крак. До хотел „Етър” имаше едно игрище с червени кортове – играеше се хандбал и тенис, а дечурлигата всеки
ден (освен през зимата) играехме футбол.
Ама всеки ден поне по 1 час преди училище (ако сме втора смяна) или след училище
(ако сме първа смяна). Нямаше мобилни
телефони и никой не та търси. Играеш си,
докато другарят Глад не вземе връх и те насочи към къщи. Та, способността да ритам с
двата крака ми даде предимства пред местните малчугани. Но с тревога наблюдавах,
че имаше и по-добри от мене. Тогава световен шампион бе още Бразилия и всичките
малчугани бяха Пелета – имитираха този
велик бразилски футболист, който беше як
в краката и тичаше много бързо. Е, аз не бях
як в краката и не тичах много бързо. Това,
че можеш да ритам топката добре и с двата крака не ми даваше особено предимство
пред по-яките и по-бързи от мен Пелета.
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Трябваше да им противопоставя нещо. И се
зарових в книгите. А в една от тях открих,
каквото ми трябваше – Мане Гаринча.
Аз не помня Гаринча. Сега, след 40-на години, вече съм гледал брилянтните изпълнения на този велик футболист. Някога обаче
имах само една книга, в която бе описан
прочутият му финт. Научих го и започнах
да го прилагам. Отначало не ми се получаваше. После прочетох, че краката на Гаринча не били еднакво дълги и затова правел
финта толкова добре. И по време на мач и
аз започнах да си представям, че краката
ми не са еднакво дълги. И финтът започна
да се получава! Пелетата започнаха да имат
проблеми. Докато се усетеха да реагират, аз
вече бях минал покрай тях. Топката също.
Но те започнаха да ме ритат отзад (това българинът е интересно същество, особено ако
успееш да го финтираш както трябва). Но
пък това ме научи да подавам топката. Имах
и още един проблем – завършващият удар.
Отначало бях много неточен и нямаше никаква полза, че владеех финта на Гаринча (и
не казвах на никого за това, защото всички
ми бяха конкуренция). За да реша проблема, пак се зарових в книгите за футбола. И
прочетох за Ференц Пушкаш и знаменитите
му удари с външен фалц, които изненадвали вратарите. Така си беше. Пелетата се мъчеха да докарат бразилския падащ лист при
изпълнението на пряк свободни удари и по
други поводи и все не им се получаваше.
Плътният външен фалц обаче, особено с левия крак, вършеше прекрасна работа. Скоро
нямах проблеми с точността на удара. И бях
готов за приемните изпити.
Питате се къде са Георги Василев и Иван
Иванов? Спокойно, ще стигнем и до тях.
Нека видим, как съдбата ме запрати към
математиката и физиката.
И тъй денят на изпита дойде. Събрахме се
малчуганите кандидати на стадион „Ивайло”.

В началото бе изпитът по физическа подготовка. Стиснах зъби. Пелетата бяха по-яки от
мене, но и моите резултати не бяха за изхвърляне. И тъй, не изпаднах при това пресяване.
Следваше мачлето. Разделиха ни на групи от
по 22 човека и тези 2 отбора играеха мачле
на стадиона за 20 минути (за да ни видят какво можем). Дълго време не можах да пипна
топката – Пелетата се лъжеха един друг безобразно с цел да се покажат пред изпитващите
и на терена беше пълен хаос. По едно време
обаче топката дойде при мен. Поех дълбоко
въздух и пуснах в действие финта на Гаринча. След 20 секунди три Пелета лежаха на земята и се чудеха къде съм (тревата беше хлъзгава, а ние си бяхме с гуменки. Цяло чудо е,
че и аз не се хлъзнах). Отидох много вляво от
вратата и понеже половината противников
отбор тръгна да ме гони (дисциплина никаква, но какво да искаш от десетгодишни хлапаци) аз подадох на чиста позиция на един
съотборник. И той… би покрай вратата. Точната мисъл, която ми дойде в главата по този
повод, беше: „Къде си тръгнал бе, тъпанар,
седем метра врата не можеш да улучиш от
дузпата!” Момчешки истории. Към края на
мачлето нашият отбор получи право да бие
пряк свободен удар. Поисках си и аз да го изпълня. Къде ще се вредя обаче от Пелета! Съдията (който беше и треньор), обаче ме беше
забелязал. Вероятно бе разбрал и чий финт
прилагам. Затова даде топката на най-якото Пеле и му каза, че ако пропусне и аз ще
бия един пряк свободен удар, но ако вкарам
гол, няма да се брои. Нафуканото Пеле опита падащ лист, който беше толкова жалък,
че топката май нямаше да стигне и до вратата. И тъй, вратарят я върна на съдията, а той
ми я даде, а пък аз си я заложих. Позицията
беше идеална и ударите от там ги бях доста
отработвал. Топката беше почти на границата на наказателното поле, на около 2 метра
по-вляво от лявата греда, гледано откъм мен.
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Топката беше и тежка и вратарят си мислеше
вероятно, че и аз ще я ритна толкова, колкото
и предното Пеле. Нареди си момчето стената
да му пази левия ъгъл (от моя гледна точка),
а то застана малко към десния ъгъл. Фатална
грешка. Изстрелях топката с външен фалц с
левия крак към десния ъгъл, както бях тренирал десетки пъти и на червената настилка
и на игрището на старото военно училище,
където също играехме. Вратарят не мръдна –
каза си, че топката излиза в аут. Е, тука е прелестта на външния фалц – топката уж излиза
в аут, но всъщност се забива в горния десен
ъгъл. Треньорът ме погледна, а противниковите играчи го наобиколиха – „Другарю съдия, другарю съдия, ама вие казахте, че този
гол няма да се брои….” Хвана ги шубето. А аз
бях доволен. Май, май щях да стана футболист. Какъв наивник съм бил! Имаше още
медицински прегледи да минавам.
А родителите ми имаха връзки в медицинските среди – майка ми работеше в
болницата. Резултатът – изведнъж се оказах болен и дефектен, че няма да порасна,
ако тичам и не знам какво още. Така ми
говореха жално и прискърбно баща и ми и
майка ми, като ми обясняваха как съм пропаднал на медицинския преглед. Аз се уплаших – нима съм толкова болен? Ами, ами
– семейството беше решило, че аз пройдоха-футболист няма да ставам, а ще имам хубава професия. И бе взело мерки.
И тъй други станаха футболисти, а аз трябваше да продължа да уча в общообразователното училище „Димитър Благоев”, което
беше срещу пощата. Понякога си мисля, какво ли щеше да бъде през 1994 г., ако в онзи
отбор имаше един централен защитник който владееше финта на Гаринча и външния
фалц на Пушкаш и освен това имаше доказано известно количество интелект в главата.
Дали италианската защита щеше да удържи
на полуфинала? Но минало – заминало.

И тъй, моя милост започна пети клас, а в
къщи се разгоря тиха война относно моето бъдеще.Та, да повторим – майка ми искаше да уча езици и да свиря на пиано и ..
на виолончело. Баща ми искаше да стана
инженер, за което трябвало да се учи математика. А аз седях по средата и си четях
книжките от библиотека – „Тримата мускетари”, „20 години по-късно”, „Граф Монте
Кристо” и много книжки за астрономията –
за далечните звезди и планети, сред които
един ден ще пътуваме.
В началото на войната надделяваше майка
ми. И тъй аз бях записан на немски и виолончелото беше на път да бъде купено.
Тогава учителката ни по математика прати целия клас на олимпиада по математика. Аз (за голямо учудване) спечелих трета
награда. Гордо донесох в къщи наградата
– един комплект прибори за храна от търновската ножарска фабрика, както й казвахме. Изведнъж позициите на баща ми се
усилиха. И бе изработен следният компромис – ще продължа с курсовете по немски
(доста полезно ми беше) и ще ставам инженер. А по-малката ми сестра ще учи езици и
ще свири на виолончело и пиано. Уф, отдъхнах си. Музикант от мене нямаше да стане
– пеенето не ми вървеше. Свиренето – ами
съвсем никак не ми вървеше.
Оттам нататък се явявах на всякакви олимпиади и напълних къщата с комплекти с
прибори за хранене. Живеех си почти безгрижно през онези светли детски години. И
ето ме в 7-ми клас. Беше започнал вторият
срок и една вечер бях извикан на масата в
хола преди вечеря (което беше свързано
обикновено с това, че родителите ми бяха
разбрали за някоя беля и ми четяха конско.
Но за тези неща ще ви разкажа друг път).
Та, стоя аз прав, а там седнали баща ми и
майка ми и прабаба ми, която живееше у
нас. И баща ми ми заявява със сериозен
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тон, че е време да се замисля за бъдещето
си. И докато аз се мъча да схвана за какво
иде реч, той ми обяснява, че имало едно
елитно училище – Математическа гимназия и че ако искам да стана инженер (а аз
след футболния провал не исках вече никакъв да ставам) трябва да кандидатствам
там. Пък ако не успея, ще видим какво ще
правим. Почесах се зад врата и рекох „Ами
добре” – радостен, че някои бели ще останат неразкрити. Баща ми даде някакъв
сборник със задачи (за олимпиади по математика!) и започнах да ги решавам. Не
ми бяха никак лесни, нямаше обяснения на
решенията, а имаше само отговорите на задачите. Нямаше кой да ми показва, а и на
курсове не ходех. С две думи – всички предпоставки за провал. И се явих на изпита.
Помня, че доста се потих. Задачите ми бяха
трудни, а и аз нито бях достатъчно подготвен, нито пък бях правилно подготвен. Писах каквото писах и излязох. В къщи казах,
че май нищо не съм направил. Това не беше
посрещнато особено радостно. Зачакахме
обявяването на резултатите. И след няколко дни отидох да ги видя. Какво да гледам
– мислех си, под чертата ще да съм. Гледам,
гледам приетите – мен ме няма в началото
на списъка, няма ме в средата, че и към края
ме няма. Аха, чакай – този третият отзад
напред не съм ли аз? Аз съм, бе! Ха-хааааа,
приет съм!!! Най-накрая и на нашата улица
да изгрее слънце! Нашите не повярваха. На
другия ден отидоха лично да се убедят. След
това една седмица никой не ме закачаше.
Май щеше да излезе инженер от мене.

И оттук-нататък – накъде?
Лятото след 7-ми клас беше много щастливо.
Аз не осъзнавах, че скоро животът ми щеше
да се промени значително. Но родителите ми
осъзнаваха и не ми се месеха във ваканцион-

ните занимания. Даже ми купиха ученически костюм и избраха по-голям номер. Очакваше се значи да порасна, което и стана в
следващите години. Та, дойде 15 септември
и ето ме в гимназията (тя беше в сградата,
където е сега езиковата гимназия). Половин
час по-рано и първи на двора. А покрай мене
няма никой. Е, посъбрахме се и ни разпределиха по класове. Хем по език, хем по успех.
Значи най-добрите на изпитите – в А клас, те
ще учат английски и ще практикуват информатика (училището имаше голям компютър,
работещ с перфокарти). Средните по успех –
в Б клас. Те ще практикуват електроника (в
Търново имаше електронна промишленост
тогава) и половината ще учат английски, а
другата половина – немски. Слабаците като
мене – във В клас, учат немски и практикуват
стругаро-фрезистки дейности. Тоест учени
от тях няма да станат, ама инженери ще излязат. Аз бях недоволен – искаше ми се и аз
да програмирам или схеми да сглобявам – а
то стругаро-фрезист. Да де, но днес съм доволен. „Майстор” в дома ми почти не влиза.
И жена ми е доволна. Но кой да знае, че ще
дойдат времена, когато най-полезни ще са
уменията, получени като шлосер, а не тези,
получени като програмист на компютри с
перфокарти или като производител на електронни схеми от епохата преди интегралните
схеми.
Тъй – та казах си аз: щом някога се оправих
с Пелетата, ще се оправя и с тези, дето учат
английски, програмират и лепят транзистори по интегралните схеми. Ще ги победя
на полето на науката. Да-а-а, ама на полето
на коя наука. Всичко ми беше интересно.
Учителите бяха подбрани, а Математическата гимназия бе наистина елитно училище. Химията ми беше интересна, историята ми беше интересна. Биологията ми беше
интересна, а и учителката по биология ни
беше класна. Но най-интересни ми бяха
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математиката и физиката. И тук стигнахме
до Георги Василев и Иван Иванов.
Георги Василев бе учителят ми по физика.
Един слабичък, вече възрастен човек, син
на бежанци от Тракия, както той ми разказа
по-късно. Иван Иванов, или както му казвахме бай Иван, беше учителят ми по математика. Пълна противоположност на Василев
– як импулсивен мъжага с къдрава коса (и
доста по-млад). Тези двамата бяха нещо като
Брадистилов и Тагамлицки, но без неявното
съперничество, защото Василев и Иванов
бяха от различни области на знанието, а и
бяха учители, тоест нямаха щения да правят
нещо за развитие на науката. Задачата им
беше да ни учат на физика и математика и
те прекрасно си я изпълняваха.
В допълнение стилът на преподаване на
двамата бе много различен. Георги Василев обясняваше подробно и за никъде не
бързаше. Важното при него беше съответното явление да се разбере, а това, което се
случва при решаването на задачата или при
преподаването на урока, да ти влезе в съзнанието и да остане там задълго. И докато
Георги Василев залагаше на качеството бай
Иван залагаше на диалектическия закон за
преминаването на количествените изменения в качествени. Иначе казано – караше
ни да решаваме колкото се може повече задачи, за да се научим да ги решаваме бързо.
При бай Иван (поне в началото, докато му
свикнем) бяхме в постоянен стрес.
На мене ми беше много интересно. Аксиомите на математиката и законите на Нютон
в механиката ме привличаха, защото ми позволяваха с малко знания да решавам много различни задачи. Бях учуден от себе си.
Механиката ми се удаваше и скоро станах
най-добрият решавач на задачи. Това бе забелязано от Георги Василев и той ме покани в кръжока по физика (имахме допълнителни занимания през седмицата, да научим

нещо повече и тези от по-горните класове да
се подготвят за олимпиади). Бай Иван закъсня с кръжока, а и имаше ученици, които
решаваха задачите по математика по-бързо от мене. Аз не бързах доста ги обмислях
и се възхищавах на самите решения, когато
ги намирах. Това отнемаше време, а решавачите на задачи прагматично ги решават, без
да разсъждават за хитрия трик или сложното хрумване, което довеждаше да решението. Количествените изменения трябваше да
преминават в качествени и то бързо. Та докато аз си се възхищавах, те си бичеха задачите.
Бай Иван ценеше скоростта. Георги Василев
ценеше мисленето. Един ден, докато си се
мотах, решавайки някаква задача за пумпал
и възхищавайки се на хитрия начин, по който бях достигнал до решението, той ми каза,
че велик олимпиец от мене няма да излезе,
защото нямам навика да решавам бързо задачи. Но, каза ми той, един ден ще ги надминеш по постижения тези всичките от тоя
випуск, а може би и някои от тези – и посочи
портретите на учениците, спечелили медали
на международни олимпиади. Да, младежи,
не само Теодоси произвеждаше успешни
олимпийци. И Василев в Търново правеше
същото. Къде ли са сега тези даровити деца?
Как ли се е развил животът им?
Но да не се отплесвам. Като видя, че ми е
интересно, Георги Василев започна да ми
дава да чета книжки за механиката. А аз
забелязах нещо странно в тия книжки – а
бе, всички големи специалисти по механика бай Иван ни ги разправяше като големи
математици. Нютон, Ойлер, Бернули, Лагранж и други такива. Странно, помислих
си тогава. Сега вече ми е ясно – механиката е доста свързана с математиката. Полека-лека се насочвах към математиката и
физиката. Май нямаше да ставам инженер.
Но тогава не се замислях по въпроса. Бях в
8-ми клас и животът беше пред мене.
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Школата в Мъглиж
И тъй, кроткият нрав и спокойните обяснения на Георги Василев надделяха над
по-доминантния характер на бай Иван и
кабинетът по физика стана най-любимото
ми място в гимназията. Не защото математиката не ме интересуваше. Напротив – алгебрата и тригонометрията много ми вървяха. Двумерната геометрията някак не ми
се удаваше, но когато измеренията ставаха
три, си представях добре нещата и решавах
трудните задачи. И до днес се чудя защо е
така – геометрията в равнината много ме
мъчеше. Бай Иван ни поддържаше формата с непрекъснати контролни, а класните
при него бяха върха на неприятните емоции. Може да напиша как се оправяхме с
това, но някой друг път. Бай Иван искаше
да сме добри в математиката и ни се караше. Ние като младежи му отговаряхме,
като от време на време бягахме от час. При
Георги Василев нямаше такива неща. Пък
и той ни показваше експерименти – кабинетът по физика бе много добре екипиран
и на нас ни беше интересно да наблюдаваме едно или друго интересно явление.
В края на 8-ми клас дойде ваканцията. Аз
бях щастлив в новото училище. А Георги
Василев ни прати няколко човека на школа
в Мъглиж – в механотехникума или както
се казваше тогава това училище, забравих
вече. На изпроводяк ми даде една книга
със задачи по физика, която бе писал той и
ми каза да я предам на Теодоси Теодосиев,
който водеше школата.
И тъй пристигнахме в Мъглиж. Училището изглеждаше доста ново, а на покрива
му Иван и Марио – участници в школата
от Стара Загора, бяха разположили един
телескоп (стандартен училищен) и денем
наблюдаваха слънчевите петна, а нощем
– звездите. Понеже и на мен ми беше ин-

тересно, те ме взимаха със себе си на покрива и така по обедните горещини рисувахме слънчевите петна върху лист хартия,
а вечер гледахме звездите и галактиките.
Подариха ми и една звезда карта. И днес –
35 години по-късно още си я пазя в къщата
на село и когато отида там, винаги я разгръщам. Имам си програма на компютъра,
която е много информативна от този карта,
но картата връща спомени от моето детство
и затова я пазя нависоко и далеч от мишоците, които от време на време успяват да
влезнат в къщата и подгризват старите книги на родителите ми по долните рафтове на
библиотеката. Да, в тази селска къща главното имане е библиотеката с книги, които с
интерес четях през летните ваканции, част
от времето на които когато прекарвах там.
Но да не се отплесвам.
Теодоси водеше занятията на високо ниво.
За мен обаче материалът течеше бързо и от
време на време изпусках нишката. Както
вече казах, не бях от типа бързи решавачи на задачи, обичах да обмислям нещата.
Към края на първия ден му дадох книгата и
той ми благодари. След школата повече не
го видях, но се радвам, че поне той получава малка благодарност за големия труд,
който е положил.
Две седмици се изтърколиха бързо и школата свърши. Понаучих нещо от Теодоси и
се върнах със звездната карта в къщи, твърдо решен да науча имената на звездите по
небето. Имаше две места откъдето можеше
да наблюдавам – съседския покрив, на който спокойно можех да се качвам от нашия
чардак и градината на къщата (да, въпреки,
че живеехме в центъра на Велико Търново –
на улица Иван Панов 16, къщата си имаше
градина, където прабаба ми садеше цветя и
домати и до градината беше нашето мазе,
до което аз си гледах един гълъб. По едно
време ми дожаля да го държа в кафез и го
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пуснах. Той се връщаше два – три дни, защото го хранех с трошички, но след това изчезна нейде по белия свят. Докривя ми, но
оттогава обичам животинките и днес докторантите ми се оплакват, че хамстерът ми се
радва на много по-голямо внимание от тях.
Е, хамстерът ми не ми дава акъл, когато го
карам да свърши работа някаква хамстерска
работа (например да гризне някоя ядка), а
пък и нощно време с него си правим срещи
пред хладилника, където той тъпче бузите с
фъстъци, а аз си пийвам бира и му разказвам какво се е случило през деня. А той стои
и слуша – стига да му подаваш поредния
фъстък. И гледа весело с черните очички,
все едно, че казва – „не се ядосваш шефе и
дай тука още един фъстък”.
Пак се отплеснах. И тъй – покривът на комшиите беше по-удобното място, защото от
него се виждаше повече от небето – в ъглите на градината имаше дървета, които
закриваха някои съзвездия. За 2 седмици
вече се ориентирах в съзвездията и вече
кроях планове да наблюдавам и метеорните потоци през есента. Купих си астрономически справочник, а баща ми намери и
бинокъл отнякъде. Взех си от библиотеката
книга за телескопите и реших да си направя сам телескоп. И понеже нямах опита да
си полирам огледало, отидох и си купих
две лещи от магазина за очила и по книжката си направих телескоп от тях и от две
парчета картон, които боядисах в черно от
тази страна, която щеше да е вътре в телескопа. Телескопът стана дълъг към метър и
половина и имаше всички паразитни оптически ефекти, които могат да се появят при
един телескоп. Луната и кратерите и обаче
се виждаха доста добре и бях горд, че със
собствените си ръце съм направил нещо,
което да ми върши работа при изследването на звездното небе.
Наблюдателните комшийски бабички оба-

че сравнително бързо откриха нощните ми
похождения на комшийския покрив. Ей,
опасно нещо са тия бабички – денем и нощем дебнеха младежта. Както се казва, бях
наковладен на родителите ми и те се принудиха да ми забранят да ходя по комшийския
покрив, за да не счупя някоя керемида. И
тъй гледането на звездите се пренесе в градината и така през тази и през следващата
година. След което спря, защото къщата ни
бе съборена, за да се появи бетонното чудовище, което сега е до паметника на обесените в Търново. Ако щете вярвайте – някога
там имаше гора, в която си губехме топките
– казвахме и Патерника и беше прекрасно
място човек да си играе на криеница там. И
след като ни събориха къщата ни пратиха в
една панелка в квартал Бузлуджа или както
народът го нарича – Пишмана.
Но до това време имаше още година и нещо
и в 9-ти клас почти всяка вечер се прибирахме пеш заедно с Георги Василев, тъй
като той живееше да паметника на Васил
Левски, а аз – малко по-нататък до паметника на обесените. И докато ходехме, си говорехме. Тогава той пак ми каза, че велик
олимпиец от мене няма да излезе и че не
трябва да се притеснявам, че другите решават задачите по-бързо от мен. Важното,
казваше ми той – е да можеш да мислиш
правилно. Рано или късно, всеки проблем
ще бъде решен. И ми даваше книги, които
развиваха мисленето. Книгите тогава бяха
руски, на други езици научна литература
почти нямаше и руските ми изглеждаха подобре написани от нашенските. Най ми хареса едни книга на Маковецкий – ”Смотри в
корень” (Гледай в корена), чийто стил съвпадаше с моя начин на работа. И до днес си
я пазя и друга такава книга не съм виждал.
А от тази книга най-голямо впечатление
ми направи задачата, в която с помощта на
теорията на вероятностите се показваше,
СЕПТЕМВРИ 2017

Българска наука

42

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

БГ НАУКА | 100 БРОЯ

че доста голям процент от живите същества
на извънземна планета трябва да приличат
по форма на съответните земни аналози.
Гледай ти, гледай ти – казах си. Теория на
вероятностите. Оттогава я заобичах тази
теория и до днес редовно я прилагам.
След механиката учихме термодинамика.
И там имаше малко на брой принципи,
познаването на които помагаше на човек
да се оправя в нещата. Георги Василев ги
преподаваше майсторски. След това дойдоха електричеството и магнетизма, които
не ми бяха толкова интересни тогава. Нито
пък атомната и ядрената физика. Друго си
беше механиката и термодинамиката – око
да види, ръка да пипне. След неуспеха с телескопа елекромагнетизмът и оптиката не
ми бяха по душа.
С течение на времето нещата и при бай
Иван се успокоиха. По точна свикнахме му
на лютия нрав. През лятото между 9-ти и
10-ти клас покрай задачите па физика изчетох една книжка по интегрално и диференциално смятане и се научих сам да
интегрирам и диференцирам. Помня как
се радвах като малко дете, когато успях да
издиференцирам функцията три пъти хикс
на квадрат (ама както си му е реда по дефиницията на производна с граници). От време на време си купувах по някоя специализирана книга. Веднъж си купих българския
превод на хидродинамиката на Ландау и
Лифшиц. Ама само си я купих. Погледнах
вътре и нищо не разбрах. Реших, че механиката на фруидите и сложно нещо и не я
четох повече. Не я четох и по-късно в университета, даже по едно време споделях със
състудентите, че съм чел всичко от Ландау
и Лифшиц (щото в катедрата по теоретичната физика тогава имаше преподаватели,
за които светът се въртеше около томовете
на Ландау и Лифшиц, писани 40 години
преди това. Въпрос на чест беше и горките

студенти да ги четат. Четох ги и аз. Не казвам, че не ми беше полезна без хидродинамиката. Тя никога няма да ми потрябва
– казвах им аз. А днес ви казвам пък на вас
– никога не казвайте никога. Не знаете какво ви е нагласил за живота големият шеф в
небесата.
Продължавах да се явявам на олимпиади, както по математика, така и по физика.
Комплектите с прибори за хранене в къщи
станаха доста много. С добрата тренировъчна дейност в кръжока на Георги Василев достигнах два пъти и до 4-ти кръг на
олимпиадата по физика. Без особен успех
обаче – силата не беше в това да решавам
задачи за време. Както казваше Георги Василев – аз бях от маратонците, а не от бегачите на 100 метра. И докато времето си
вървеше, а ние приближавахме към края на
средното си образование, започнахме да се
замисляме какво ще правим оттук нататък
с живота. Към края на 10-те клас и в началото на 11-клас (ние бяхме от последните,
които учиха до 11-ти клас – след нас смениха системата на средното образование)
учителите започнаха да говорят с нас по
тези въпроси. И всеки учител говореше по
своему. Георги Василев обясняваше надълго и нашироко какви са перспективите, ако
човек се занимава с физика и по-нататък в
живота. Освен, че може да се занимава с наука, човек можеше и да се занимава с доста
интересни други професии, като да работи
в ядрената енергетика например (тогава
Чернобил още не се беше случил). И тъй
нататък и тъй нататък. Бай Иван бе по войнишки кратък и ясен – според него човек
можеше да се занимава и с други неща, но
най-добре беше да стане математик. Аз не
виждах особени перспективи да ставам математик. Общо взето за мен това се свеждаше до няколко професии. Или да стана
професор и да обучавам студенти ( за което
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си нямах вяра, че може да стане тогава) или
да стана учител като бай Иван (което не ме
влечеше) или да стана програмист в някой
изчислителен център (от което не отбирах
много, тъй като ако още не сте забравили,
се обучавах за стругаро-фрезист, че накрая
и разряди взех и за стругар и за фрезист).
Та, както усещате, при мен везните бавно
започнаха да се наклоняват към физиката,
още повече че там два пъти ходих на подборните кръгове на олимпиадата. Може да
не бях суперолимпиец, но все пак бях доста
добър и още нещо – бях доста трениран от
бай Иван и добре се оправях с математическите методи във физиката и особено с диференциалното и интегралното смятане и с
теорията на вероятностите (която изучавах
по време на ваканцията между 10-ти и 11-ти
клас). И тъй един ден количествените натрупвания преминаха в качествено изменение и казах на нашите, че искам да кандидатствам физика. Баща ми беше доволен,
тъй като имаше и специалност инженерна
физика (той не беше оставил надеждата да
ме види инженер и упоритостта му до известна степен бе възнаградена – видя ме
професор по… математика, тоест много
умен човек, макар и не в областта, в която
си бе представял). Сестра ми имаше успехи
с пианото и майка ми не се занимаваше с
мен. 24-ти май дойде бързо, за абитурентския си бал ще ви разкажа друг път, а след
него се затворих за 54 дни на село, за да се
подготвям за приемните изпити за Софийския университет. Прабаба ми бе командирована с мен за да поддържа логистиката
покрай моята подготовка. Помня, че ставах
много рано сутрин и ходех за гъби в горите
покрай селото (имаше толкова много гъби,
че раздавах и на съседските бабички), а бабичките се грижеха за това да съм добре
нахранен. Подготвих се добре – изкарах
5.50 на изпита по физика, 5.75 по матема-

тика (тренировките на бай Иван дадоха резултат, а и за 54 дни изреших един сборник
от задачи за кандидат-студенти – пазя си го
още на село). На обществознанието също се
представих добре, макар и да не помня вече
какво се падна тогава през далечната 1983
година. И тъй, резултатът бе логичен – доброто ми образование в елитната Търновска математическа гимназия и усилията на
Георги Василев и Иван Иванов да ме научат на физика и математика се увенчаха с
успех. Август 1983 г. беше време за почивка, септември също и на 29-ти септември
влязох в казармата за 2 години – така беше
ситуацията тогава. Студената война беше в
разгара си. Но това е друга история, за която може да ви разкажа друг път.
Така приключи интензивното ми общувани с Георги Василев и с бай Иван. Видяхте
как стъпка по стъпка малчуганът, който
много искаше да стане футболист и влезе
случайно в елитното училище, се превърна
в младеж, който реши да посвети живота си
на естествените науки и на който най му се
удаваше механиката – тази интересна плетеница от физика и математика. Ден след
ден и стъпка по стъпка, учителите ми по
физика и математика започнаха да залагат
основите на това, което съм днес. Днес от
далечината на десетилетията мога да кажа,
че те и двамата бяха прекрасни учители.
Много съм им благодарен. Те ми дадоха
знания, които помогнаха на моето развитие в един тежък момент на дългогодишни
социални промени. Те ми посочиха пътя,
по който тръгнах и по който вървя и днес.
Затова с удоволствие им издигам неръкотворен паметник с този разказ. Нека този
паметник да стои неподвластен на бурите
и разрухата и да напомня за тези скромни
хора, които показа пътя в живота на много
такива като мен.
Учители мои, благодаря ви!
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Хроника 4: Александър фон Хумболт
Автори: Николай К. Витанов, Институт по механика-БАН
Калоян Н. Витанов, Факултет по математика и информатика – СУ „Св. Климент Охридски”

Няколко думи от първия автор

Б

елите хроники имаха успех, много по-голям, отколкото очаквах.
Честно да ви кажа, не знам, защо
се получи така. Може би е назряла нуждата от нещо такова. Когато разговарям с хората за хрониките, те ме питат
обикновено за две неща. Едното е – кога
ще започна да пиша черните хроники. Хората предполагат, че те също ще бъдат много интересни. Така е, но няма да бързам да
ги пиша засега. Всяко нещо с времето си.
Другото, което ме питат хората е ще разширя ли белите хроники с информация
за чуждестранни учени. Като си помисля,
тази идея е много добра, защото ще мога
да разкажа интересни и вероятно малко
известни у нас факти за живота на учени,
допринесли много за развитието на науката. Разширяването на обхвата на белите хроники обаче поражда проблеми, тъй
като работата става повече, а денят не става
по-дълъг. Затова решавам този проблем по
стандартния начин – за хрониките, които
отразяват живота на чуждестранни учени
ще имам съавтор и то този, който е посочен
по-горе. Този съавтор се захвана за работа с
желанието и жарта, които само младостта
може да даде на човека. И тъй – напред към
Александър фон Хумболт.

Откъде започва съвременната германска
наука? И КОЙ е поставил началото? Ето
ги въпросите които ни водят към отговора – Александър фон Хумболт. Може би не
знаете, но приносът на този човек е толкова голям, че когато през 1862 г. в Берлин
се обсъжда идеята за издигане на паметник
на Гьоте, Шилер и Лесинг, един изтъкнат
германски филолог – Якоб Грим (фамилията не ви ли напомня на нещо – Хензел и
Гретел, бременските музиканти, вълкът и
седемте козлета, Пепеляшка и други такива – фиг. 1) разпалено възкликва – „Само
един може да стои до Гьоте и това е Александър фон Хумболт!”.
Като се поогледате в географската карта на
света, ще видите Хумболтовото течение,
ледник с такова име в Гренландия, планински хребети с такова име в Америка и
Азия, че даже и блато в Северна Америка
е кръстено на Хумболт. „Искаме да видим
Хумболт”, крещели в лицето на пруския
крал революционерите на 21 март 1848

Защо започваме с Хумболт?
Германската наука често се дава за пример
в наши дни. Прекрасно организирана и
високо ефективна. Но как е станало това? Фигура 1. Хензел и Гретел.
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година. Какъв е този човек? Защо за него
казват, че ако Гьоте е крупната фигура на
класическата немска поезия, то Хумболт е
крупната фигура в класическата немска наука? Дарвин се е възхищавал на пътешествията на Хумболт в тропическите страни и
това силно е повлияло на неговия живот и
на появата на „Произхода на видовете”.

Хумболт укрепва позицията на естествените науки в Германия и ги поставя наравно
с теологията и философията, заемащи господстващо положение дотогава. Могъществото на германските естествени науки в
следващите 100 години произтича и от делата на Александър фон Хумболт.

Фигура 2. Александър фон Хумболт.
Хумболт си поставя за задача да изследва
всестранно един от неизследваните тогава райони на Земята – западната част на
южна Америка и централна Америка както и да даде единно описание на „Земята
и небето”. Решавайки таза задача Хумболт
поставя началото на географията на растенията, хидрогеографията, сравнителната
климатология и т. н.

Фигура 4. Логото на Хумболтовия университет в Берлин.
Хумболт полага основите на популяризацията на науката чрез серия от публични лекции в берлинския университет. Изданията
на Хумболт „Космос” - фиг. 3 и „Картини от
природата” спомагат много за образоването
на широки слоеве на германското общество и
през това подпомага последвалия скок в развитието на естествените науки в Германия. А
сега – напред към детството на Хумболт

Старият Фриц и малкият аптекар

Фигура 3. Страница от „Космос”-а на
Александър фон Хумболт.

В началото но втората половина на 18 век
Прусия (Германия още я няма) е управлявана от Фридрих II, наричан още стария Фриц.
Фридрих успява да разшири територията
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тер (който прекарва доста време в пруския
кралски двор). Фридрих даже пише литературните си произведения на френски език.

Фигура 6. Франсоа Волтер.
Берлин при управлението на стария Фриц
не бил място, особено привлекателно от
гледна точка на науката и културата – във
всеки случай не можел да се мери с Париж
Фигура 5. Фридрих II.
или Лондон. Старият Фриц бил недоверчив,
на Прусия и да опази това разширение. Но но след като починал през 1786 г., нещата се
в културно отношение Старият Фриц не се влошили. Наследникът – Фридрих Вилхелм
доверява много много на националната ин- II бил твърде безволев и управлението на
телигенция. Гьоте го нарича духовен васал държавните дела полека почнало да премина Волтер и под силното влияние на Вол- нава в ръцете на фаворити (и любовници).

Фигура 7. Берлин – XVIII век.
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Но имало и нещо положително в цялата история, поне от гладна точка на нашия разказ. Бащата на Хумболт – Александър Георг
фон Хумболт бил доста приближен на семейството на новия крал, тъй като известно
време служил като камериер на първата му
жена – принцеса Елизабет фон Брауншвайг. След това се оттеглил от този пост и
се посветил на имението, което придобил
вследствие женитбата си за вдовицата на
барон Холведе през 1766 година – фиг. 8.
По-големият брат на Александър - Вилхелм фон Хумболт се родил на 22 юни 1767
г. в Потсдам в близост до пруския кралски
двор, където все още живеело семейство-

Фигура 8. Мари Елизабет фон Хумболт
– майката на Александър фон Хумболт.

то му. Александър се ражда две години
по-късно – на 14 септември 1769 година в
Берлин в наследствената къща на майка си
на Егерщрасе 22. Кръстник му става самият бъдещ крал, което показва, че баща му
запазва добри отношения със семейството
на Фридрих Вилхелм II дори и след като се
оттегля от камериерската позиция.
Бащата на Хумболт оказва силно влияние
върху синовете си, но почива сравнително
млад и те остават под опеката на майка си.
Мари Елизабет фон Хумболт била сурова
жена и изисквала дисциплина и спазване
на дворцовия етикет и силно желаела синовете и да направят държавна кариера. Но
Александър фон Хумболт така и не можал
да придобие чувството за принадлежност
към пруската аристократична прослойка.
Това, което го вълнувало, била например
новоизлязлата книга на Даниел Дефо –
„Робинзон Крузо”. Оттам полека започва
да се формира мечтата на Хумболт за пътешествия в далечни и екзотични страни.
Още повече, че голяма част от детските си
години Хумболт прекарва така да се каже
на село – в замъка Тегел край Берлин (когато пътувате с влак от Дрезден за Берлин
например и стигнете до гарата Берлин-Тегел, сещайте се, че замъкът Тегел е бил
фамилна собственост на фамилията фон
Хумболт). Това не трае дълго обаче, защо-

Фигура 9. Замъкът Тегел.
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то строгата майка решава да даде добро образование на синовете си. И ето ги в 1883
отново в Берлин, където мастити педагози
срещу добро заплащане започнали до обучават братята фон Хумболт. И тук проличали разликите между двамата братя. Големият – Вилхем се увличал по философия
и логика, докато на Александър му била
интересна живата природа и особено природата в далечните страни. Той си събирал
листа и буболечки, заради което му викали „малкият аптекар” и се изказвал доста
нетактично, че му е по-интересно в гората при растенията, отколкото в кралския
двор в Потсдам. Възрастните не обръщали
внимание на тия думи на едно дете, но в
детската душа вече се формирал бъдещият
естествоизпитател.

Фигура 11. Университетът в Гьотинген.

степен. Братята Хумболт усетили тая работа, изкарали първия семестър и решили да
не продължават обучението си в този университет. И изборът им бил да продължат
в университета на Гьотинген, където първо
отишъл Вилхелм, а след него и Александър.
По това време Гьотингенският университет
бил на около 50 години и понеже бил млад
като възраст, естествените науки не били
толкова изтласкани от философията и теологията. Напротив – на тях се гледало като
на нещо ново и твърде интересно.
Тук Александър фон Хумболт се запознава с
Георг Форстер. Като оставим настрана това,
че Форстер е писател с убеждения, близки
до тези на Френската революция, то нека
отбележим, че Форстер участвал като естествоизпитател във втората експедиция на
Фигура 10. Младият Хумболт.
легендарния Джеймс Кук, заедно с баща си.
Дошла 1787 година. Госпожа фон Хумболт Това не била първата експедиция на Форрешила да изпрати синовете си в универси- стер. През 1765 г. той също придружавал
тет. И понеже в Берлин нямало универси- баща си при неговата експедиция из Русия.
тет (с неговото основаване по-късно щял да Форстер разказвал интересни истории от
се занимава Вилхелм фон Хумболт), май- своите пътувания из Русия и от околосветката изпратила двамата братя в универси- ското си пътешествие с Джеймс Кук. Сретета във Франкфурт на Одер. Изборът не щата и разговорите с Форстер окончателбил особено добър, защото университетът но затвърдили убеждението у Хумболт, че
бил далеч от добрите си дни и единствено- кариерата на държавен чиновник не е за
то му предимство било, че там човек срав- него. Повече му се нравела кариерата на
нително лесно могъл да получи докторска пътешественик и учен.
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ното дело. След обяд следват занятия в
минната академия, а вечер Хумболт събирал любимите си мъхове. За талантливия
студент не било проблем да завърши минната академия.
А за пруския крал не било проблем да се
сети, че бащата на Хумболт бил камериер
в кралския двор и че престолонаследникът
бил кръстник на младия геолог. Ето защо
министърът на минната промешленост
не трябвало много да го убеждава да вземе Александър фон Хумболт на държавна
служба. И ето (на 29-ти февруари! 1792 г)
се появява министерска заповед, с която
придобитите знания на Александър фон
Хумболт в областта на математиката, физиката, химията и минното дело се оценяват високо и той се назначава в министерството на металургията и мините на негово
величество краля на Прусия.
Но министърът на мините и металургията
Фигура 12. Георг Форстер.
не бил единственият, който забелязал таЖеланието да пътува в далечни страни от- лантите на Александър фон Хумболт. Още
вежда младия Александър фон Хумболт в един човек с голямо бъдеще се намесил в
Хамбург, но скоро съдбата ще реши друго. битката за привличане на Хумболт – Карл
Госпожа фон Хумболт иска от синовете си Август фон Харденберг, бъдещият канцлер
да започнат да се подготвят за бъдещите си на Прусия.
професии. Здравето и не е стабилно, но тя
все още командва парада. Александър фон
Хумболт трябва някак да съвмести желанието си за пътешествия и наука с желанието на майка си за кариера на държавна
служба. Компромисът се оказва подготовка
за кариера на чиновник в министерството
на промишлеността и минните на Прусия.
Така Хумболт попада в знаменитата минна
академия във Фрайберг.
И до днес хората от Фрайберг с гордост
показват мините и минната си академия.
По времето на Хумболт тази академия е
световно известна и всяка сутрин Хумболт
прекарва 5 часа в шахтите, изучавайки геология, кристали и организация на мин- Фигура 13. Фрайберг.
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минното дело в баварските Алпи и по-специално в австрийските рудници. На 20 юли
1793 г. Хумболт става член на Императорската академия на естествоизпитателите.
След завършването на австрийската командировка през май 1794 г. на Хумболт е
поръчано да внедри австрийския опит в северогерманските мини. Министърът на мините фон Хайниц се бори да задържи младия специалист, на когото е хвърлил око и
все по-могъщият фон Харденберг, занимаващ се вече и с външнополитическите проблеми на Прусия, които са големи вследствие на събития в съседна Франция. Фон
Хайниц наддава и на Хумболт е предложено да бъде назначен за управляващ мините
и металургичните предприятия в Силезия
и Източна Прусия. Хумболт отказва, но не
защото възнамерява да работи за Харденберг, а защото възнамерява да не продължава кариерата си на държавен служител.
Фигура 14. Карл Август фон Харденберг И така Хумболт остава на старата си служба
в прекрасния малък град Байройт (където
– канцлер на Прусия.
първият автор на статията също прекара
Умен и ловък политик, Харденнберг гледал няколко прекрасни години от своята млада се обгражда с талантливи сътрудници. дост, попивайки мъдростта на германската
Хумболт привлякъл вниманието на Хар- наука), увеличава 14 пъти добива в северденберг с качествата си и това повлияло нобаварските рудници и планира да посесветкавична на кариерата му – след 6 месе- ти Швейцария. В това време обаче армията
ца той бил назначен за началник на минно- на френския генерал Моро навлиза в Герто дело във франкските княжества (днеш- мания и Харденберг има нужда от умния
на северна Бавария). Хумболт бързо въвел
порядък във франкското минно дело и при
това не изоставял писането. През 1793 година (на латински език) излиза книгата му
„Флората на Фрайберг”, която била наградена с големия златен медал на курфюрста
на Саксония.
Тези успехи на Хумболт били внимателно
наблюдавани от министъра на минното
дело и металургията и той решава да подготви Хумболт за по-отговорни задачи. За
целта Хумболт е командирован да изучава Фигура 15. Байройт.
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млад Хумболт, които разбира добре французите (поради френското си потекло по
майчина линия).
И го праща да преговаря с французите да
спрат настъплението. Мисията е успешна,
Харденберг бил много доволен и се опитал да привлече Хумболт. Но Хумболт бил
твърдо решен да се откаже от кариерата на
държавен служител. Още повече, че през
ноември 1796 г. починала майка му – основният поддръжник на идеята за държавна кариера на Александър фон Хумболт. И
в края на 1796 г. Хумболт подава оставка от
държавната чиновническа длъжност и отива при брат си в Йена. Там се осъществява
среща на двамата братя с Гьоте и Шилер.
Фигура 17. Среща на братята Хумболт
с Гьоте и Шилер.
Следва подготовка за пътешествие в Египет, но Наполеон изпреварва намеренията
на Хумболт и дебаркира с армията си там.
Започва война с мамелюците и с турците и
Египет за някое време тава място, неудобно
за научни експедиции.
И като не става с Египет, Хумболт решава
да опита късмета си в Америка. Но за целта
трябва да се добере до Испания, а това никак не е лесно в края на 18-ти век при на-

Фигура 16. Генерал Моро.

Фигура 18. Хумболт по време на американското пътешествие.
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личие на бушуваща революция по на север
във Франция. През февруари 1799 г. Хумболт успява да се стигне до Мадрид. Късметът му работи – фрегата „Писаро” заминава
към Каракас и успява де се изплъзне на английския флот, след което тръгва по курса
си. Непосредствено преди достигането на
южноамериканския бряг, на борда на кораба възниква епидемия и той не стига до
Каракас, а спира в град Куман.
И оттам започва продължителната експедиция на Александър фон Хумболт из испанската част на Южна Америка. С приятеля си Бонплан те започват да правят
колекция от растения, насекоми, ракообразни и т. н. Бонплан подреждал експонатите, а Хумболт записвал наблюденията си
върху географското разпространение на
съответните растения и животни и тяхната зависимост от характера на климата и
почвата и прозрял, че заедно с горещината, съществува и друг фактор за промяна на
коефициента на пречупване на светлината
на тропиците и това е влажността.
Движейки се полека, през ноември 1979
година експедицията достига Каракас. Поради дъждовете, Хумболт и Бонплан посрещат там новата 1800 година. Пътешествието им продължава чак след преминаването
на дъждовете, а това става през февруари
1800 година. Но пък какво пътешествие
– на пирога по река Ориноко за да се изследва територията между Ориноко и Амазонка – неизследвана дотогава територия
в сърцето на Южна Америка. Територия,
покрита с девствени гори – пише Хумболт
– съкровищница, пълна с чудесни растения
и невиждани животински видове. „Не мога
да събера и 1/10 от това, което ми попада
пред очите” – пише по-натам той – „загубих бройката само на новите видове маймуни, които срещнахме”.
Следващата цел на Хумболт е Колумбия,

но преди да замине за Богота, той прекарва около 2 месеца на остров Куба. През септември 1801 г. Хумболт и Бонплан потеглят
за Колумбия по долините на реките Каука и
Магдалена. Отнема им 4 месеца да стигнат
до Кито, столицата на днешен Еквадор. В
Кито Хумболт започва да изучава езика на
инките, който ще му е от полза при по-нататъшното му пътешествие към Перу. От Перу
Хумболт и Бонплан поемат към Мексико по
море. Месецът е декември 1802 г. и Хумболт
използва възможността да изучава студеното течение, което днес носи неговото име.

Фигура 19. Хумболтов калмар.
Това течение влияе съществено върху климата, почвите и растителността между океана и Кордилерите.
В Мексико Хумболт се интересувал от природните условия, рудите, благородните
метали, но също и от вулканите (да не забравяме, че Хумболт по образование бил
геолог). А в Мексико бил Попокапепетъл
и близкият до него и с 200 метра по-нисък
вулкан Истаксиуатъл.
Хумболт установил, че съставът на планинските скали е същият като в Европа. В допълнение двамата с Бонплан продължили
да събират растения и още в допълнение
Хумболт провел едно от първите статистически изследвания на Нова Испания, а изследванията му на атмосферата, магнитните
СЕПТЕМВРИ 2017

Българска наука

53

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

ВИТАНОВ

Фигура 20. Рисунка на вулкан от Александър фон Хумболт.
явления и астрономическите му наблюдения в Новия свят постепенно свързали Новия свят и Стария свят в едно единно цяло.
Триумфалното завръщане на Хумболт в
Стария свят става през 1804 г. Париж го посреща радушно, даже твърде радушно. Наполеон не е доволен, че градът се занимава
с този германец, вместо със собствената му
персона. Даже му минава пред ума да вземе
и да го екстрадира от Франция.
Мъдрият вътрешен министър Фуше го
спрял, като му казал, че ако изгони Хумболт, само ще признае, че Хумболт наистина е по-популярен от него. Наполеон не
обичал и Бонплан, които станал отговорник за градините в Мармезон и през Жозефина имал възможност да влияе върху
Наполеон за доставката например на редки
растения за тези градини. Доставките били
скъпи и Наполеон мърморел, но Жозефина
настоявала и постигала своето.
Отнасял го Бонплан, а неговият приятел
Хумболт бил считан от Наполеон за пруски
шпионин. В Париж Хумболт започнал да издава многотомното описание на своите пътешествия. Това пък предизвикало брожения
из пруската интелигенция, която смятала
Хумболт за недостатъчен патриот. Въпреки

Фигура 21. Наполеон
това пруският крал отбелязал постиженията на Хумболт и му дал титлата придворен
камериер, която му осигурявала достъп до
величеството почти по всяко време на денонощието. Освен това имало и материална
страна на наградата – на съответния човек
се изплащала някаква годишна сума. Но на
Хумболт му било скучно в Берлин и по му
понасяло в Париж. Освен това му се искало
да направи пътешествие в Русия. Това желание отново било провалено от действията на
Наполеон, който нападнал Русия. Хумболт
си стоял в Париж и на това не било гледано
с добро око в щаба на армиите на монарсите-съюзници срещу Наполеон, където бил и
братът на Хумболт, който също не одобрявал
стоенето на брат си в лагера на врага.
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Фигура 22. Хумболт и Бонплан по време на експедицията по река Ориноко.
Въпреки всичко, когато на 31 март 1814 г.
пруският крал стигнал до Париж, той повикал Александър фон Хумболт за да му
покаже забележителностите на френската
столица, а по-късно го взел със себе си и
при посещението си в Англия.
Хумболт бил много добре посрещнат в Англия. Бил избран за член на Английското
кралско общество на мястото на починалия
Хенри Кавендиш. А в Прусия неговият стар
познайник Харденберг, вече канцлер на
Прусия, му предложил поста на посланик
в Париж. Който Хумболт отказал. И вместо
това се заел с организация на германската наука, като използвал славата си, за да
постави научното съсловие на подобаваща
позиция в пруското общество. Не случайно Хумболт е много почитан в германската
наука, а на негово име е кръстена една много известна фондация. Хумболт особено се
грижил за Берлинския университет, с чието
основаване се занимавал брат му. Там той се
опитал да привлече Гаус или пък забелязал
таланта на младия химик Юстус Либих. Постепенно университетът започнал да набира
скорост, особено след 1818 г., когато в него

започнал да чете лекции самият Хегел.
Консервативната част от аристокрацията недолюбвала Хумболт и се страхувала, че след
като брат му станал посланик в Лондон, то
Хумболт бързо ще прогресира до ниво министър на културата. Хумболт обаче не се
блазнел от държавните постове. Вместо това
започнал да чете публични лекции за науката на език, достъпен за по-широки слоеве на
населението. В тези лекции Хумболт обяснявал устройството на света и запознавал
слушателите с историята на развитието на
научните възгледи. Когато го питали, защо
се занимава с такива неща, той отговорил:
„Със знанието идва и размисълът”.
Мечтата за посещение на Хумболт в Русия
била угаснала. В 1827 г. руското министерство на финансите попитало Хумболт дали
си струва да се секат монети от платина.
Хумболт отговорил, че това не си струва до
се прави, поради големите и резки промени в цената на платината. Монетите бели
отсечени, но последвалата им експлоатация, потвърдила правотата на Хумболт .
Осъществила се и мечтата му за пътешествие из Русия. И то започнало от град Болгар
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Фигура 23. Волжките българи.
близо до Казан и продължило към китайската граница след което Хумболт се върнал
през казахските степи (Семипалатинск) и
Омск. При това пътешествие Хумболт поставя началото от метеорологични станции
за наблюдение на времето и климата.
С течение на времето Хумболт става все
по-скептичен към политиката и политиците. Например при революцията от 1830 година, той заявява, че народа пак го лъжат.
„40 години наблюдавам” – пише Хумболт –
„как се сменят управниците в Париж ” които
отново и отново биват сваляни заради своята некадърност и на тяхно място идват нови
такива. Познавах доста от тези хора – пише
Хумболт и много от тях бяха честни и почтени преди да влязат в политиката и властта.
И като влязат, не стават по-добри от своите
предшественици, а напротив – често се превръщат в още по-големи подлеци.

Години вървели, Хумболт неуморно продължавал да работи за организацията на
германската наука. Бог му дал дълъг живот
и доста разочарования през него. Смъртта
на брат му била голям удар за Александър
фон Хумболт. За да почете паметта му,
Хумболт започнал да издава литературното му наследство и това издаване вървяло
успоредно с изданието на прочутия Хумболтов „Космос”.
При възкачването на трона на Фридрих
Вилхелм IV Хумболт става един от неговите най приближени съветници. Хумболт се
надявал, че кралят ще се отнесе с внимание
към социалните и научните проблеми на
Прусия. Кралят уважавал Хумболт и още
като принц поддържал стремежите му да
помага на младите учени. Но кралят си имал
собствен дневен ред и през 1848 г. отменил
конституцията под предлог, че пречи на есСЕПТЕМВРИ 2017
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Фигура 24. Фридрих Вилхелм IV – крал
на Прусия и брат на „картечния” кайзер
Вилхелм I.
тествените отношения на монарха с народа.
Хумболт не харесал реакцията, но считал, че
немската буржоазия няма нито съзнанието,
нито силите да следва примера на френската буржоазия и да произведе голяма революция в Германия. И се оказва прав – големият победител в революцията от 1848 г. е
Бисмарк, а не германската буржоазия.
Хумболт починал на 6 май 1859 година,
малко преди да навърши 90 години. Погребали го редом с брат му в Тегел. 18 месеца
след смъртта му в Берлин е основана фондацията „Александър фон Хумболт”
Която има дълъг живот и е подкрепила
научното развитие на хиляди германски и
чуждестранни учени. Подкрепила е и много млади български учени, включително
и на първия автор на тази статия. Така, че
делото на този голям немски учен и организатор на науката отдавна е напуснало
пределите на Германия и частици от него
могат да се видят дори и в България. За
което поне ние, авторите на тази статия,
сме му благодарни.

Фигура 25. Ото фон Бисмарк. Погледнете това под мишницата му. То стои в основата на успехите на железния канцлер.

Фигура 26. Късният Александър фон
Хумболт.
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Автори:

Николай К. Витанов, Калоян Н. Витанов, Институт по механика-БАН

Фиг. 1. Макс Планк – ученият, 1901 г.
В предишната хроника ви разказахме за
Александър фон Хумболт, който преди 200
години заложил основите на научния възход на Германия. Добре, ще кажете, а кой е
патриархът на съвременната германска наука. Кой е този, чиито научни постижения и
административен талант са допринесли изключително много тази наука днес да бъде
това, което е? А-ха, ще кажете, ние може и
сами да се сетим. Чие име носи най – титулу-

Фиг. 2. Макс Планк – действителен член и
пожизнен секретар на Пруската академия
на науките, председател на обществото
от институти на кайзер Вилхелм за подпомагане на науката в Германия, почетен
президент на Макс Планк обществото за
развитие на науката в Германия, идеолог
на квантовата теория и организатор на
науката в Германия от времената на германския райх до времената на Германия
след Втората световна война.
ваната система германски научни институти? – ще зададете контра-въпрос. На Макс
Планк – фиг. 1, нали? Е, познахте, днес ще
ви разкажем за Макс Планк – фиг. 2.
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Едно нещо е твърде характерно за Макс
Планк – той е живял дълго време. Толкова дълго, че е видял възхода на Германия
и падението и през двете световни войни.
Той е въвел революционни идеи в науката,
познавал е светила на науката, помагал е на
светила на науката и така е движил административните дела на германската наука,
че тя е сред най-силните в света. За този
интересен човек искаме да ви разкажем.
През втората половина на 19-ти век Германия се развива по възходяща линия. Времената на Александър фон Хумболт отминават полека и с тях си отива и неговият

Фиг. 3. Вилхелм I, крал на Прусия, кайзер
на Германия след победата на Прусия над
Франция във Френско-пруската война от
1870 г. Не си е поплювал хич. След като
сменя брат си на престола, решението му
за канцлер е просто и ясно – Бисмарк.

покровител – Фридрих Вилхелм IV. На сцената и на престола се появява „картечният
кайзер” – (тогава все още крал на Прусия)
– Вилхелм I – фиг. 3.

Фиг. 4. Ото фон Бисмарк. За да го сравните със сегашните „политици” ето ви
няколко фрази от него:
1. Хората лъжат най-много след лов, по
време на война и преди избори.
2. Всеки, който е гледал изцъклените очи
на войник, умиращ на бойното поле, ще
си помисли много сериозно, преди да започне война.
3. Никога не вярвай на нещо в политиката,
докато то не бъде официално опровергано.
4. Ако обичате законите и кренвиршите,
никога не гледайте как се правят.
5. Питате ме за тайната на правилната политика ли? Направете добър договор с Русия.
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По-важно е обаче какво става зад кулисите,
а там властва Ото фон Бисмарк (фиг. 4, 5) –
човек с голям практически ум и роден човек
на делата (тази последваната хвалебствена
характеристика не е от кого да е, а от Фридрих Енгелс. По-младите от вас ще запитат
– а кой беше Енгелс? По-добре не питайте,
защото това ще ви отведе до тъмната страна
на Силата. А тя е за избрани). Та, Бисмарк
става шеф на правителството но крал ВилФиг. 6. Град Кил през 19-ти век (доста
хелм през 1862 г. (на 47 години).
дълго е бил част от Дания, дори и в първите детски години на Макс Планк).
На 24 април 1858 г. в севернопруският град
Кил в семейството на Вилхелм фон Планк
и Ема Патц се ражда Макс Карл Ернст Лудвиг (това е пълното име на Макс Планк).
Интересното е, че Кил става пруски едва
в 1864, а дотогава е бил в Дания. Самият
Макс Планк в старите си години си спомня,
как като дете е наблюдавал влизането на
пруските и австрийските войски в Кил. БаФиг. 5. Още малко от Ото фон Бисмарк
щата на Планк е професор по право и през
– за да получите представа за епохата,
1867 г. получава предложение да преподасвързана с младостта на Макс Планк.
ва в Мюнхенския университет. ПредложеВилхем I и Бисмарк мечтаят да обединят нието било не само изгодно, но и почетно
Германия под командването на Прусия. А и Вилхелм Планк. Тихото детство на Макс
средствата за постигане на това според тях Планк в Кил се заменя от юношество от киса прости – желязо и кръв. Времето е ин- пящия от енергия Мюнхен.
тересно – падат монархии, тях ги сменят
републики, появяват се диктатури, още
нямало нито радио, нито грамофон, нито
велосипеди, да не говорим пък за автомобили. И в това време се ражда Макс (фон)
Планк. Той произхожда от стар дворянски
род, от който са произлезли и много юристи, свещеници и учени. Корените на рода
стигат до 15 век, когато живее Йохан Вант.
Този Йохан Вант е предтеча не само на
Планк, но и на други много известни германски интелектуалци като философите
Хегел и Шелинг или пък поетът Шилер.
Фиг. 7. Мюнхен – 19-ти век.
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В това време да си професор в Германия било
много почетно – уважението било почти толкова голямо, колкото и към висшата аристокрация. А бащата на Планк бързо се превърнал в един от най-влиятелните професори в
Мюнхен. Планк си спомня, че когато майка
му (която също имала титла – фрау Професор или съпругата на професора) отивала на
пазар, продавачите в магазините оставяли
другите си клиенти и обслужвали нея, а когато фрау Професор отивала да похапне някое лакомство с приятелки, дори по-възрастните жени, чиито мъже заемали длъжност,
по-малка ценена от професорската (тоест
почти всички) ставали и отстъпвали стола
си. Да направим тук едно отклонение – ето
някои неща, които са направили Германия
могъща. Нали се сещате, къде ще стигнем
ние с всеобщото преклонение пред недоучили бекове и кифлите им, а да, и с производството на професори, които на запад няма да
вземат и за миячи на колбите. Но да се върнем в Германия преди 150 години.
Ученето се удавало на Планк. Особено му харесвала математика и той напреднал толкова,
че го накарали да замества заболелите учители по математика в часовете по матевматика
в горните класове на гимназията. Особено
влияние върху младия Планк имал учителят
му по математика Херман Мюлер и до голяма
степен неговото влияние довело да решението на Макс Планк да започне да учи физика и
математика в Мюнхенския университет. Имало и алтернативна възможност за решение –
да учи филология и музика. Обаче филологията го разочаровала, а музиката не могла да
надделее над желанието и възможността за
участие в разкриването на тайните на света
чрез прилагане на методите на математиката
и физиката. Макс Планк обичал музиката и
дори се опитвал сам да композира. Скоро обаче стигнал до трезвото заключение, че няма
да стигне нивото на Бах, Моцарт или Бетхо-

вен. И трезво отчитайки всички за и против,
постепенно идеята за музиканта Планк отстъпила пред идеята за физика Планк. И последната идея започнала да се реализира.

Фиг. 8. Макс Планк – 1874 г.
Разбира се, реализацията не започнала
гладко. През 1874 г. Планк става студент в
Мюнхенския университет – фиг. 8. Германия вече е империя, Бисмарк е в зенита на
славата си. Стратегията желязо и кръв работи успешно. Прусия прегазва Дания през
1864 г., Австро-Унгария през 1866 г и Франция през 1870 г. Шлезвиг – Холщайн е отнет
от Дания, а Елзас и Лотарингия – от Франция. Създадена е германска империя, в чиито граници е и Бавария (значи и Мюнхен).
Появяват се Шопенхауер, Ницше и култът
към силната личност (а силната личност е
Ото фон Бисмарк – железният канцлер).
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Фиг. 9. Пруско – датската война от
1864 г.

която е почти толкова завършена, колкото
и геометрията. Макс Планк обаче бил честолюбив. Той не се е отказал от кариерата
на музикант, за да се задоволи с живота на
учения – средняк. Младият бунтар просто
забравил какво му е казал фон Жоли. И ето
как квантовата физика получила своя шанс.
А пък професор фон Жоли чете курса по
експериментална физика на Макс Планк.
Планк обаче бързо се отказва от експерименталната физика. Обаче в Мюнхенкия
университет тогава нямало катедра по теоретична физика. И за да запълни празнината, Планк изучавал усилено математика.

Фиг. 10. Прокламация на германската
империя, Версай, 1870 г.
А Макс Планк търси съвет. И баща му му
урежда среща с професор фон Жоли, декан
на факултета по естествени науки. И когато Макс Планк му казва, че иска да се занимава с теоретична физика…. фон Жоли
започва да го уговаря да се откаже от тая
работа! И му казва, че физиката е почти
завършена наука и след откриването на закона за запазването на енергията, едва ли
нещо съществено ще може да се открие в
тази област в следващите столетия!!! Потресаващо, но факт. И… продължавал фон
Жоли – не си струва човек да си посвещава
живота да работи в тази област на науката,

Фиг. 11. Херман фон Хелмхолмц.
В лабораторията на фон Жоли Планк се
запознал с Херман Хелмхолмц – най-известният германски учен по това време и
най-прославеният човек в германския райх
след Бисмарк и кайзера. След като поговорил и поработил заедно с Хелмхолмц,
Планк твърдо решил, че трябва да продължи обучението си в Берлинския университет, където Хелмхолмц бил професор и
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който бил два пъти по-голям от Мюнхенкия
университет. В Берлинския университет по
онова време работели много от топ-учените
на Германия. Такива като Кирхоф и Хелмхолмц, които четели някои от лекционните
курсове, слушани от Макс Планк. С такива
учители Планк бързо разширил научния
си кръгозор, още повече, че преподавател
по математика му бил самият Вайерщрас.
И професорите от Мюнхенския университет започнали да му изглеждат ограничени
в научно отношение. Въпреки, че лекциите
на Хелмхолмц не били много цвете за мирисане, а тези на Кирхов били съпроводени
с превъзходни експериментални демонстрации, които Планк много много не забелязвал, тъй като повече го влечала теорията, а експериментът той недолюбвал още от
мюнхенските си години. Виж друга работа
били статиите на Хелмхолмц и Кирхоф. Те
били вдъхновението за Макс Планк.

И още статиите на Рудолф Клаузиус за запазването на енергията и термодинамиката. Впечатлението от тези статии било толкова силно, че младият Планк решил да се
посвети на изследователска дейност в областта на термодинамиката.
През лятото на 1878 г. (когато България е
свободна вече няколко месеца от вековното подтисничество) Макс Планк се връща в
Мюнхен и полага държавен изпит за да получи правото да преподава физика и математика във висши учебни заведения – фиг
13. Това добре, но за да прави научна кариера трябвало да се занимава и с наука, а нямало, така да кажем, мастит професор, който
да се интересува от него. И Планк започнал
да се самообучава и като барон Мюнхаузен
започнал полека за косата да се издърпва от
блатото на научното среднячество.

Фиг. 12. Рудолф Клаузиус.

Фиг. 13. Макс Планк – 1878 г.
СЕПТЕМВРИ 2017

Българска наука

63

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

ВИТАНОВ

И започнал да работи над докторска дисертация под заглавие “Относно втория закон
на механичната теория на топлината”. С други думи докторската дисертация на Планк
била посветена на втория закон на термодинамиката. Планк високо ценял статиите на
Клаузиус, но не му харесвало, как Клаузиус
дефинира необратимостта. Определението
на Клаузиус все пак допускало непряка обратимост на необратимите процеси, което
според Планк трябвало да бъде изключено.
И той предложил един процес да се нариче
необратим (или естествен процес) ако той
не може да бъде направен напълно обратим без някаква компенсация. Ентропията,
казвал Планк е мярка на предпочитанието,
което Природата дава на крайното състояние на един процес. И при всички естествени процеси ентропията нараства.
Планк не бил съгласен с фон Жоли и с другите учени, които твърдели, че дори и в областта на термодинамиката всичко вече е
направено и няма място за нови открития. В
дисертацията си Планк разглеждал въпроса
за необратимостта на процеса на топлопренос и там била формулирана първата обща
форма на закона за ентропията, а именно:
По никакъв начин процесът на топлопренос
не може да бъде направен напълно обратим.
Иначе казано – дали един процес е обратим
или необратим, не зависи от това как той
протича, а от началното и крайното състояние. При необратимите процеси, пише
Планк, Природата отдава предпочитание на
крайното състояние. И мярка за това предпочитание е ентропията на Клаузиус. С което горе-доле ви разказахме докторантската
дисертация на Планк, която хич не била
голяма – само 61 страници. Планк защитил дисертацията си на 28 юни 1879 година
и получил прочутата германска докторска
степен с подобаващи почести – както си му
е редът деканът на факултета държал дълга

реч на латински в чест на новия 22-годишен
доктор Макс Планк.
Зад кулисите на тържествата обаче на младия Планк му било ясно, че колегите му
от Мюнхенския университет не разбират
същността на докторската му дисертация.
Имало даже един професор, който считал,
че теоретичната физика е празно занимание. И това не бил кой да е а Адолф Байер
– професор по химия и по-късно Нобелов
лауреат и известен специалист в химията
на оцветителите – фиг. 14.

Фиг. 14. Адолф фон Байер.
И Планк решил да прати резюме на дисертацията си на тези, които разбирали
от проблематиката. Резултатите от тая работа били отчайващи. Хелмхолмц изобщо
не прочел дисертацията, Кирхоф изобщо
не бил съгласен с изводите в нея – фиг. 15,
Клаузиус не отговорил нищо, а и не бил в
къщи, когато Планк го потърсил в Бон.
Та, впечатлението, което дисертацията на
Планк произвела върху тогавашната научна общност било равно на нула. А дисертацията му била много добра.
Но Планк не бил от тези, които се отказват
лесно. Той продължил изучаването на енСЕПТЕМВРИ 2017
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Фиг. 15. Густав Кирхоф. По ирония на
съдбата Планк ще наследи Кирхоф като
професор, въпреки, че Кирхоф не е съгласен с изводите в докторската дисертация на Планк. Но последната дума имал
Хелмхолмц. А Хемлхолмц бил научното
величие на райха.
тропията, която заедно с енергията смятал
за най-важните свойства на физичното състояние. След една година Планк представил в Мюнхенския университет статия пад
името “Равновесно състояние на изотропни
тела при различни температури”. Младият
Планк имал нужда от научно признание
(иначе нямало да стане нито професор,
нито дори приват – доцент). Представянето
на статията било полууспешно – все пак му
дали длъжността приват – доцент (нещатен доцент, често даже без заплащане, който трябвало да чете предмети, които обикновено не влизат в учебната програма).

Лекциите на приват-доцентите били слабо
посещавани, а пък често – и въобще не посещавани. И Планк прекарал на тая длъжност 5 години. Както виждате драги млади
читатели – хич не му било леко. Но, нека
да го кажем така – без страдания патриарх
в науката не се става. Та в тия 5 години особени успехи в научната работа на Планк нямало. Нещата май тръгнали да отиват към
среднячество. Планк търпеливо си вършел
работата, която останалите членове на факултета считали за ненужна. И студентите
се появявали на лекциите на леко завеяния
теоретик по-скоро от любопитство за да видят що за птица е този приват – доцент. До
края на 19-ти век на мода в Германия била
експерименталната физика. Теоретичната
физика станала модна през 20-ти век. И ще
да видим по-долу кой допринесъл за това.
Но засега същият този изстрадвал младите
си години като ненужен теоретик. Тъй де,
ама това бил първият чист теоретик в историята на науката.
Планк живеел при родителите си. Старците го обичали и се грижели за него, но не
разбирали от това, с което той се занимавал. Нямало и с кого другиго да сподели
научните си идеи и занимания. Колкото и
добри да били идеите му, научният му глас
бил твърде слаб, за да му обърнат внимание. И Планк полека започнал да се завръща към музиката, за да компенсира липсата на успехи и престиж на физика Планк.
Въпреки това, Планк не се огъвал пред несгодите, а смело ги посрещал. И никой него
канил за професор. Е, след 5 години дошла
една покана -… от Висшето лесотехническо
училище в Ашафенбург (лесотехническо
училище, ама там първи осъзнали, че доста
хляб има в този младеж Планк). Чисто преподаване без никаква възможност за занимание с теоретична физика. Планк не бил
доволен, но преди да откаже, решил да иде
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в Берлин и да се посъветва с Хелмхолмц.
Хелмхолмц не бил забравил младия студент и смятал, че има хляб в него. Затова го
посъветвал да чака търпеливо и да не приема професорската позиция. Което Планк
и направил. И докато чакал, решил да напише монография на тема “Принципът за
запазване на енергията” – тема, предложена ог философския факултет на Гьотингенския университет за присъждане на наградата на името на Бенеке за 1887 година. В
монографията трябвало да се разкаже за
историята на закона за запазване на енергията, да се опише по какво се различават
видовете енергии, как се определят те и
как се доказва валидността на закона за запазване на енергията. И тъй Планк пишел
и чакал. Никой не знаел колко ще чака –
това с поканите за професор било както се
казва – я камилата, я камиларя…
И изведнъж чудото станало – Планк получил покана за място за извънреден професор по теоретична физика в университета
в Кил. Тогава извънредният професор бил
позиция извънщатна и помощническа към
позицията на щатния професор. Планк
чувствал, че връзките на баща му имат
пръст в тая работа с получаването на позиция в родния му град, но бил доволен, че
най-накрая ще стане независим от родителите си и бил преизпълнен с желание да
покаже, че оказаното му доверие не е напразно. И тъй 28-годишният Планк напуснал кипящия от живот Мюнхен и отишъл в
сивия северен Кил. И там, в сивата и водниста северна Германия започва възходящата
му научна кариера. Е, както ще видим, пак
има и малко късмет тук-таме, но пък то не
може човек само да страда.
Планк заварил Кил доста по-индустриализиран и по-голям, отколкото бил градът,
когато семейство Планк потеглило към
Мюнхен. Бисмарк отдавал важно значение

на Кил в плановете си за постигане на германско икономическо могъщество. Университетът бил солиден пък и Планк бил
топло посрещнат от началника си професор Кирстен (приятел на баща му от старите времена). И късметът на Планк сработил
– той получил мястото за извънреден професор, тъй дълго чакано от приват-доцента
в Килския университет Хайнрих Херц (тъй
де, тъй, същия оня Херц, дето единицата за
честота е наречена на него) – фиг. 16. Херц
обаче получил място за редовен професор
в Карлсруе и напуснал Кил, та мястото остананало свободно (за късмет на Планк).
Между другото Херц и Планк се познавали
още от студентските си години и били добри приятели до края на жизнения си път.

Фиг. 16. Хайнрих Херц.
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Планк бил окрилен от професорската позиция. Била тя и извънредна, все пак статусът
бил доста по-висок (заплатата също) от статуса на приват – доц. Планк завършил монографията си и я изпратил на конкурса в
Гьотинген. Там я приели относително добре
и и присъдили втора награда. Поради интересна причина – в нея Планк отделял доста
внимание на закона на Вебер – фиг. 17.

ние Планк изпратил книгата за печат без
да я доработва.
След като изпратил книгата за печат, през
1886 г. Планк започнал да пише нова – “Относно принципа за нарастване на ентропията”. В статиите, съставляващи основата
на книгата Планк давал термодинамична
обосновка на теорията на Сванте Арениус
за дисоциация на електролитите. Това му
спечелило приятелството на Вилхелм Оствалд – основоположникън на физическата
химия в Германия. Оствалд се радвал, че
теорията на Арениус била подкрепена от
физик и радушно приел изпратената му за
публикуване статия на Макс Планк. След години Анщайн ще нарече статията на Планк
със същото име като книгата му – първото
голямо научно постижение на Макс Планк.

Фиг. 17. Вилхелм Вебер.
Вебер бил професор по физика в Гьотинген и бил люто скаран с Хелмхолмц, към
чиито кръг принадлежал Планк. Вебер бил
недоволен от трактовката на идеите му от
Планк и като така – второ място. Е, първото място не било присъдено на никого, а
третата място пак не могъл да заеме никой.
Така, че Планк излязъл победител в конкурса (с едно насинено научно око от местния мастодонт Вебер). Историята се поразчула и в Берлин (крепостта на Хелмхолмц)
започнали да се отнасят със симпатия към
младия професор от Кил. А това, както ще
видим, се оказало много важно. В допълне-

Фиг. 18. Вилхелм Оствалд – основателят на германската физическа химия.
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1887 година била доста успешна за Планк.
Най-напред той се оженил за приятелката
си от детските години Мария Мерк (дъщеря на банкер, стар приятел на баща му) и
като така самостоятелността към която тъй
много се стремил, станала реалност. След
това излязла и книгата му, която получила
награда в Гьотинген. И тогава дошъл големият скок в кариерата – е, пак с известна
доза късмет. В Берлинския университет се
открива институт по теоретична физика и
в него – катедра по физика. Ще кажете, че
Хелмхолмц помогнал на Планк да заеме
мястото на щатен професор. Не, нe, не-е-е,
нещата с избора на професори в Германия
не функционират съвсем така. Най-напред
поканата била отправена към най-крупния
специалист по онова време. И това бил…
Лудвиг Болцман разбира се – фиг. 19.

Болцман по това време бил професор по
физика в Грац и по същото време получил
покана да стане професор в Мюнхен. Която
и приел, защото Мюнхен бил по-близък до
любимата му Виена, а казарменият вид на
Бисмарковия Берлин не му понасял. А-ха,
ще кажете, те сега мястото било предложено на Планк. Не, не-е-е-е, вторият кандидат бил любимият ученик на Хелмхолмц
– Хайнрих Херц. Херц обече предпочел да
наследи Рудолф Клаузиус в университета на
Бон и не пожелал да се премести да работи
в многолюдния Берлин. И тогава Хелмхолц
настоял да се покани Макс Планк. Та така –
втората резерва изведнъж станал титуляр и
то не къде да е, а в столицата на райха.

Фиг. 19. Лудвиг Болцман.

Фиг. 20. Кайзер Вилхелм II.
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А в райха настъпвали промени. През 1888
г. на трона се възкачил кайзер Вилхелм II.
Милитаристичните му настроения дошли
твърде много дори на Бисмарк и през 1890
железният канцлер подал оставка. Бисмарк
смятал, че Германия не може да победи във
война с френско-руския блок. Кайзерът
мислел друго и си назначил канцлер – Лео
фон Каприви, който ще поддържа новия
курс на политиката на германската империя към ускорена милитаризация.
Планк започнал работа в Берлин в 1889 г.
И се считал за наследник на Кирхов. Въпреки това той още 3 години бил на място

Фиг. 21. Валтер Нернст – Нобелов лауреат по химия за 1920 г.

на извънреден професор, тъй като редовното професорско място било отпуснато
едва през 1892 г. (за да не се чудите защо
Болцман и Херц се мусели на тази професура – тя в началото не била свързана с
щатна бройка, ами с извънщатна такава).
Хелмхолмц помогнал на младия професор
да разшири още повече научния си кръгозор (по принцип Хелмхолмц се отнасят бащински към по-младите си колеги). И тъй
младежът Планк се оказал сред маститите
(в пряк и преносен смисъл) величия на науката в Берлинския университет. Започнали
да се разказват и вицове за него. Един път
Планк забравил, в коя аудитория трябвало да чете лекцията си. Решил да попита в
канцеларията. Секретарят – възрастен човек, го потупал по рамото и казал: „Младежо, съветвам Ви да не отивате там. Вие
сте твърде млад за да разберете лекциите
на нашия мъдър професор Планк”.
Планк продължавал да работи върху термодинамичната теория на електролитните
разтвори и с проблемите на термодинамиката. Теорията на електролитите довела до
обтегнати отношения с талантливия и преуспяващ гьотингенски професор Валтер
Нернст – фиг. 21, а покрай берлинската си
професура той започнал полека да се запознава с берлинските величия в световната
наука. Полека, защото те имали навика да
не посещават често заседанията на многобройните комисии и да ги срещнеш не било
лесна работа. Та полека Планк се запознал
например с историка Теодор Момсен (носител на Нобелова награда), а авторитетът
му се издигнал дотолкова, че Нернст, Оствалд, Болцман и Херц започнали да отговарят на писмата му. В 1892 Планк станал
редовен професор, а в 1894 г. Го избрали за
редовен член на Пруската академия на науките. Въпреки научните му постижения и
репутацията му 6 от 20-те гласували членоСЕПТЕМВРИ 2017
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ве на академията, гласували против. Но и
това не минало гладко. Наближавала обаче
преломната за кариерата на Планк 1900-на
година. Преди това обаче знаменитите колеги на Планк си отиват от този свят един
по един. През 1894 г. На 37 години си отива
Хайнрих Херц, след него почива приятелят
на Планк и директор на Физическия институт на Берлинския университет Август
Кунд, а на 8-ми септември си отива и менторът на всички тях – Херман Хермхолмц.
И така най-големият авторитет сред берлинските физици останал Макс Планк. Но
до истинската световна известност известност го довели работите му в следващите 6
години и особено тези от тях, които били
посветени на квантовата хипотеза.
През 1896 г. Планк се заел да изучава
„най-безперспективната област от безперспективната теоретична физика” – теорията на топлинното излъчване. Във физико-техническия институт на Берлинския
университет две групи експериментатори
се занимавали с излъчването на абсолютно
черното тяло – излъчване в област между
две абсолютно отразяващи стени, която област била запълнена с произволно излъчващи и поглъщащи светлината тела. Планк
се занимавал с теорията зад тези експерименти и показал, че с течение на времето
се установява равновесие, при което всичките тела имат една и съща температура,
а пък излъчването не зависи от свойствата
на телата, а само от температурата. С други
думи, установеният спектър на излъчването се явявал нещо абсолютно и Планк много се чудел, защо е така. Отначало Планк
решил да използва уравнението на Максуел
за електромагнетизма за да обясни наблюдаваното в експериментите. Тези опити
обаче претърпели неуспех. Освен това, от
1884 г. бил известен тъй нареченият закон
на Стефан – Болцман, според който наляга-

нето на излъчването на черното тяло било
пропорционално на една трета от енергията на излъчването за единица обем. Тая
енергия пък било пропорционална на четвъртата степен на абсолютната температура на черното тяло и този коефициент бил
универсална константа. Законът на Стефан
– Болцман казвал нещо за цялата енергия
на спектъра на излъчването на черното
тяло. Ами как била разпределена енергията вътре в спектъра? Един прива-доцент от
Берлинския университет – Вили Вин – фиг.
22 извел закон, позволяващ да се изчисли
разпределението на енергията в спектъра
на излъчването при всякаква възможна
температура, ако то е известно при някаква
температура.
Законът за отместването на Вин обяснява защо при увеличаване на температура-

Фиг. 22. Вили Вин по времето, когато е
приват - доцент в Берлин.
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та максимумът на интензивността на излъчването се премества към късите вълни
– при ниски температури излъчването е
невидимо, а при 6000 градуса по Целзий
(колкото е температурата на повърхността на Слънцето) максимума на интензивността вече става видим. Оставало да се изчисли интензивността на излъчването като
функция на температурата и на честотата
на вълната. Над тая задача си блъскали
главата и Рейли и Джинс и Лоренц – все
големи имена във физиката по онова време. Това до което стигали на основата на
класическата теория на светлината станало
известно като „ултравиолетовата катастрофа” – независимо от температурата, всяко
нагрято тяло трябвало да излъчва безкрайно голяма енергия в ултравиолетовата част
на спектъра. Това явно не било така. Във
физиката предстоели големи промени. И
първият който осъзнал катастрофата на
класическата физика в теорията на излъчването, а също и нуждата от прилагане на
нов подход, бил Макс Планк.
Вече казахме, че и Планк катастрофирал,
като се опитал да обясни теорията на излъчването на основата на уравненията на
класическата електродинамика. И тогава
решил да опита обяснение на основата на
термодинамиката – област, която била коронната му дисциплина.
Планк осъзнавал значението на тези свои
опити. При една от разходките със сина си
край къщата им в Грюнeвалд покрай Берлин, Планк казал: “Това, с което се занимавам сега, или е пълна безсмислица или ще
доведе до най-голямото откритие от времената на Нютон”. Така и било. Както пише
самият Планк в едно писмо да Роберт Ууд,
неуспехите му да обясни особеностите на излъчването на абсолютно черното тяло и да
се оправи с „ултравиолетовата катастрофа”
на основата на класическата физика, дове-

ли него, миролюбивият и подреден Планк,
до акт на отчаяние. На Планк му било ясно,
че съгласно законите на класическата физика, с течение на времето цялата енергия на
черното тяло трябвало да премине от черното тяло към излъчването. Понеже, пише
Планк, енергията не щяла да прави това,
трябва да съществува някаква нова универсална константа, която да пречи на това
цялостно преминаване. Но законите на теорията на топлината могат да останат верни
само тогава, ако се предположи, че при равновесието между материята и излъчването
енергията от самото начало е длъжна да пребивава в някакви определени количества
(Quanten). И тъй, твърдо вярвайки в законите на термодинамиката и статистичестата
теория на топлопреноса, Планк стигнал до
фундаменталната идея за квантуването на
енергията. В „безперспективната” физика
се родила цяла една нова огромна област на
изследване – физиката на квантовите явления. И на 18 май 1899 г. на заседание на Пруската академия на науките Планк изнесъл
доклад за необходимостта от въвеждане във
физиката на нова фундаментална константа – това, което днес наричаме константата
на Планк. Раждането на квантовата теория
станало обаче през 1900-та година, когато
на 19-ти октомври Планк публикувал една
статия относно подобряване на закона за
излъчване на Вин, за да обясни несъответствието на закона на Вин с експериментите
на Курлбаум и Рубенс за инфрачервеното
остатъчно излъчване на образци от каменна
сол. Там на 3 страници Планк дал формула
на излъчването, която обяснявала аномалията при излъчването в областта на дългите
вълни и преминавала в закона на Вин при
излъчване в областта на късите вълни. Рубенс веднага проверил формулата на Планк
и установил поразително съвпадение на теорията с експеримента. Планк пък от своя
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страна веднага се заел да постави стабилни
теоретични основи под новата формула и
това била окончателната стъпка, която довела до раждането на квантовата теория.
Защото за да обоснове формулата си, Планк
трябвало да предположи, че поглъщането
и изпускането на електромагнитна енергия
от атомите и молекулите ставало не на произволни порции (както се смятало дотогава), а на определени по големина порции,
наричани от Планк кванти. В допълнение
Планк предположил, че характеристиките
на квантите енергия могат да бъдат измерени. Та значи, ако във веществото има електрони, които се колебаят с някаква честота
около положението на равновесие, то тези
електрони могат да отдават енергия само на
порции, равни на тази честота, умножена по
константата на Планк.

Фиг. 23. Бернхард фон Бюлов.

Формулата на Планк, че енергията на излъчване е равна на честотата, умножена по
константата на Планк, предизвикала недоумение. Че как тъй това ще е вярно! Че
нали честотата е непрекъсната величина,
пък съгласно формулата на Планк енергията ставала дискретна величина!!!! На 14
декември 1900 г. Планк докладвал резултатите си на заседание на Германското физическо общество. И това се счита за рождената дата на квантовата физика.
Революцията във физиката вървяла ръка
за ръка със световните промени. В началото на 20-ти век Германия е вече могъща
империалистическа държава, с промишлено производство, по-голямо от това на Англия или Франция. През октомври 1900 г.
Бил назначен нов канцлер – Бернхард фон
Бюлов – фиг. 23, който започнал да строи
голям флот, не забравяйки да укрепва и
германските сухопътни сили. Германската
наука била разглеждана като инструмент
за укрепване на германската икономическа, политическа и военна мощ. Имало огромна нужда от осветителни тела и затова
експериментите по излъчване били силно
подпомагани. Та, в известен смисъл, появата на квантовата теория била подпомогната от нуждите на германската лампова
индустрия. И не само квантовата теория се
появила в резултат на нуждите на промишлеността. Около края на 19-ти век и в началото на 20-ти век били направени и други
крупни открития, като например откриването на рентгеновите лъчи.
Квантовата хипотеза на Планк била игнорирана от повечето физици в следващите 5 години. Нобеловите награди тогава
се давали за експериментални открития с
изключително важно приложно значение
(например за откриването на рентгеновите
лъчи). Тая работа започнала да се променя, когато трябвало да връчват НобеловаСЕПТЕМВРИ 2017
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трети клас” в патентното бюро в Берн. В 1905
г. имаме взрив в творчеството на Айнщайн
– той публикува 5 статии в едно най-известните физически списания по онова време
и една от тях е по квантова теория на светлината, в която се дава обяснение на фотоефекта. Тази статия използва (и разширява)
квантовата идеология на Планк. Айнщайн
казва, че светлината не само се излъчва и
поглъща на кванти. Не, не е само това – казва Айнщайн – и самата светлина се състои
от кванти. И тъй започнали да се полагат
основите на това, което днес е известно като
корпускулярно – вълнов дуализъм.

Фиг. 24. Алберт Айнщайн.

Фиг. 25. Макс Планк и Алберт Айнщайн.

та награда на Хендрик Лоренц за неговата
електронна теория. Тогава правилата били
попроменени и се появила надежда, че и
теоретици биха могли да получат Нобелова награда по физика. Но това бил детайл.
Един основен принцип във физиката,че
Природата не прави скокове (Natura non
facit saltus) си отивал като общовалиден
принцип. Идвало времето на „странните и
непонятни теории” – квантовата теория и
теорията на относителността.
Планк намерил един поддръжник в лицето
на младия Алберт Айнщайн – фиг. 24, който
също не бил считан за много перспективен
и от времето на завършването на прочутото
ETH в Цюрих през 1900 г до 1905 г. бил принуден да работи като “технически експерт

Не закъснели и други потвърждения
на правотата на идеите на Планк – пак
през 1905 г. Паул Еренфест (докторант
на Лудвиг Болцман) – фиг. 26, показал,
че квантовата хипотеза не е следствие от
класическата теория, а си е нова теория
по същество. Освен това експериментите
един по един доказвали правотата на формулите на Планк.
Обаче има и един, дето е доста смутен от
квантовата теория и това е… самият Планк.
Квантовият характер на светлината показва, че тя има и свойствата на частици.
Какво става тогава с вълновите теория на
светлината от Хюйгенс до Максуел. Вай,
вай, ва-а-а-й! Дълго време Планк се опитва да развие теория на излъчването без да
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използва квантовата хипотеза. Опитите му ва основните постижения на класическата
са неуспешни и след 1910 г. Той постепенно физика. Но както казва дьо Бройл, въпреги изоставя.
ки, че стойността и е малка, тая константа
води до появата на съвършено чуждо тяло в
структурата на класическата физика.
Планк продължил работата си по квантовата теория. В 1906 г. Той публикувал книгата
„Лекции по теорията на топлинното излъчване”. В същата година Нернст формулира
третия принцип на термодинамиката, който показва, че не само процесите на излъчване, а и молекулярните процеси имат скокообразен характер, определян от крайни
елементарни кванти. В допълнение Планк
решително подкрепил (и като учен, но и
като администратор на науката от доста висок ранг) теорията на относителността на
младия Айнщайн и тази подкрепа изиграла доста значителна роля за приемането на
тази „странна” теория от страна на физическата колегия в Германия и по света.
В същото време нараствали и административните ангажименти на Макс Планк.
Германската политика предполагала силно увеличаване на научни изследвания с
двойно преназначение. За целта кайзер
Вилхем II създал специално общество за
поощрение на науката (Keiser Wilchelm
Gesellschaft) – фиг. 27, което обединявало
научни институти, предоставящи нечувани
Фиг. 26. Паул Еренфест.
дотогава условия за работа на учените – гоГигантът Нютон се оказва прав за кор- леми заплати, освобождаване от задължепускулярния характер на светлината. Но ние да преподават и право да правят научи вълновите теории за светлината не са ни изследвания по свое усмотрение.
грешни. Изобщо погледнато, светлината Начело на тази система от институти кайзесе оказва доста странно нещо. Квантова- рът поставил Макс Планк. В институтите се
та теория започнала победно да шества из подбирали най- перспективните учени, а за
научния свят, а Планк започнали да считат помощник на Планк в този подбор бил наза жив класик в науката и за глава на гер- значен Валтер Нернст. В допълнение Планк
манската наука. А тайнствената константа в 1911 г. Бил избран за пожизнен секретар
на Планк не е разкрила напълно тайните на Пруската академия на науките и станал
си и до ден днешен. От една страна нейната един от реалните и ръководители (номинастойност е толкова малка, че тя не подри- лен президент на академията бил самият
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Фиг. 27. В един от институттите на
обществото на кайзер Вилхелм. Забележете – това е преди Първата световна
война – време, в което при нас господар
на нравите е бай ви Ганю. Пък после – що
германците така, а ние – иначе. Това
продължава и до днес. Днес германците имат Макс Планк институтите, а
ганювци с позиции и без позиции, с научни
титли и без научни титли, гледат да
съсипят БАН. Далеко ще стигнем така –
да знаете – точно в помията при прасетата. И оттам периодично ще изскача
някой да се бие в косматите гърди и ще
вика – булгаа-а-аар, булга-а-а-ар!
кайзер, но той общо взето, не се бъркал в делата и). Така Планк съсредоточил в ръцете
и значителна административна власт по отношение на науката в райха. По коридорите на университети и в академията тихичко
започнали да го наричат райхканцлер на науката. Едно от първите дела на Планк било
да привлече Айнщайн от Цюрих в Берлин.
Предложението било потресаващо – Айнщайн ще бъде избран за член на Пруската
академия на науките, за редовен професор
в Берлинския университет и за директор на
института по физика в обществото институти на кайзер Вилхелм. Айнщайн приел и
заменил тихия Цюрих с многолюдния Бер-

лин. В допълнение в 1913 г. Планк станал
ректор на Берлинския университет. Едно от
делата му там било до привлече в Берлин
Макс Борн, който да го поосвободи от задълженията му за четене на лекции. За това
в Берлинския университет била създадена
позиция за извънреден професор и тя била
предложена на Макс Борн – фиг. 28.
В тези години квантовата теория продължила славното си шекствие. В 1913 г. се появила статията на младия Нилс Бор „За строежа на атомите и молекулите”, която още
повече засилила интереса към квантовата
теория, тъй като Бор приложил квантовата
идея на Планк към планетарния модел на
атома на Ръдърфорд – фиг. 29. Бор писал,
че приемайки идеите на Планк в областта
на изследванията по строежа на атома означава, че открито се признава недостатъчността на класическата електродинамика.

Фиг. 28. Макс Борн.
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на науките. В 1918 г. дошло и голямата признание – Макс Планк получил Нобеловата
награда по физика.
Германия обаче загубила войната. Икономическото положение вътре в страната не
било добро, а в чужбина германските учени били подложени на изолация. Планк
започнал да възстановява потенциала на
германската наука. В Берлин бил привлечен
Нобеловия лауреат Макс Лауе (получил Нобеловата си награда дори преди Планк и Айнщайн). Така тримата най-известни физици
теоретици за времето си – Планк, Айнщайн
и Лауе, се събрали в Берлин. Появили се обаче допълнителни проблеми – засилващите се антиеврейски настроения в Германия
започнали да избиват в натиск срещу Айнщайн. Планк защитавал Айнщайн от нападките срещу него и теорията му на относителността, водени от гьотингенския професор и

Фиг. 29. Нилс Бор.
Светът обаче бил на прага на голямата
война в дотогавашната си история. През
1916 г. Планк губи сина си Карл в битката
при Вердюн. Двете му дъщери починали
в 1917 и 1918 г., оставяйки по едно внуче
и грижите за тези две внучета били поети
от семейството на дядо им Макс Планк. В
допълнение Планк бягал от кошмарната
действителност чрез усилена работа в областта на науката и в изпълнение на административните си задължения в Пруската академия на науките. Един от младите
учени по това време си спомня, че Планк
и Нернст били важни пруско-германски
тайни съветници и че Планк не се изказвал
много по научните семинари, но доста често взимал думата в общество на равни по
ранг на него членове на Пруската академия Фиг. 30. Вернер Хайзенберг.
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крупен експериментатор Ленард. Айнщайн
обещал на Планк да не напуска Берлин, докато положението не стане толкова лошо, че
сам Планк да реши, че Айнщайн трябва да
напусне Берлин. Битката с несгодите течала, а в науката назрявала нова революция,
свързана с квантовата теория – появата на
квантовата механика, в развитието на която голяма роля изиграли двама от учениците на професора по физика от Мюнхенския
университет Зомерфелд. Имената на тези
ученици били Вернер Хайзенберг и Волфганг Паули – фиг. 30, 31.
През 1925 г. Хайзенберг написал първата
статия по квантова механика, а Паули формулирал знаменития принцип на Паули,
който казвал, че в определено квантово
състояние може да се намира не повече от
един електрон. Нилс Бор бързо оценил ка-

Фиг. 31. Волфганг Паули.

чествата на двамата младежи и ги поканил
при себе си в Копенхаген.
Хайзенберг бил подпомагнат от Макс Борн
и Паул Йордан в развитието на формализма на квантовата механика. Съществени
приноси направили и Пол Дирак и Ервин
Шрьодингер – фиг. 32, който направил
апарата на квантовата механика достъпен
и за студенти (всеки, който е учил физика, знае за прочутото вълново уравнение
на Шрьодингер в квантовата механика).
Нека да отбележим тук и идеите на Луи дьо
Бройл, който разглеждал частиците като
своего рода вълни.
Планк следял развитието на квантовата механика с жив интерес, без да участва в това
развитие. По на душа му били идеите на
Шрьодингер, отколкото тези на Хайзенберг.
Ето защо, когато Планк се пенсионирал
като професор в Берлинския университет в
1926, той избрал за свой наследник там Ервин Шрьодингер (нали виждате как талантливият администратор Планк с внимателен
подбор допринесъл за възстановяването на
германската наука след Първата световна
война). През 1929 г. Шрьодингер станал и
член на Пруската академия на науките.
Славата на Планк растяла. Той бил чуждестранен член на много академии на науките
по света и бил затрупан с ордени и медали.
През 1927 г. Той станал първият лауреат на
златния медал на името на Лоренц, присъждан от Холандската академия на науките. През 1929 г. Бил учреден златен медал
на името на Планк от Немското физическо
общество. Пръв лауреат на медала станал
самият Планк, а вторият медал бил връчен
на Айнщайн.
И когато изглеждало, че ситуацията в германката наука е стабилизирана, дошла
1933 година. На 4-ти август Хитлер станал
президент, райхканцлер и фюрер на германския народ. Макс Планк възприемал
СЕПТЕМВРИ 2017
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Фиг. 32. Ервин Шрьодингер – наследникът на Планк в Берлинския университет.
случващото се като тежък кошмарен сън.
Той се надявал, че всичко това ще спре и
даже съветвал преподавателите, които се
канели да бягат от Германия, да си вземат
само 1-годишен отпуск, защото до 1 година нещата ще се уредят. Планк – пожизненият секретар на обществото Кайзер
Вилхелм с неговите 35 института нямало
за кога да бяга – той бил вече на 75 години.
Илюзиите му, че всичко ще се оправи обаче се разсеяли доста бързо. Учените, които били евреи, трябвало бърза да напуснат Германия. Един от тях бил Айнщайн.
Част от видните немски учени, като Ленард, Щарк и Йордан, застанали на страната на Хитлер. Други, които не искали
да подкрепят новия режим – като Планк
и Хайзенберг, постепенно били изтикани
встрани от събитията. Планк, като секре-

тар на Пруската академия на науките, получил аудиенция при Хитлер, на която се
застъпил за учения от еврейски произход
Фриц Хабер. Хитлер се ядосал и срещата
им скоро приключила. Планк разбрал, че
няма да може по никакъв начин да влияе
на събитията. Той тихомълком позволил
на Айнщайн да напусне Германия. Когато изключвали Айнщайн от Пруската академия на науките, Планк си позволил да
каже, че постиженията на Айнщайн могат
да се сравняват само с постиженията на
Йохан Кеплер и Исак Нютон. Старият прусак, който помнел Бисмарк, нямало да се
огъне пред Хитлер. Фриц Хабер починал в
изгнание през 1934 г. И през 1935 г. Планк
(въпреки забраната) организирал възпоминателно честване на неговата памет.
Гьобелс отбелязал със съжаление в дневника си, че такива хора като Планк не са
били привлечени в подкрепа на режима
на Хитлер.
Режимът внимавал със световно известния старец Макс Планк. В 1938 г. Дори
чествали 80-тата му годишнина. Скоро
започнала Втората световна война. През
1944 г. при една американска бомбардировка била унищожена къщата на Планк
в Грюневалд. Той оцелял, но всичките му
ръкописи и книги били унищожени. Вторият му син участвал в неуспешния заговор срещу Хитлер и бил екзекутиран в началото на 1945 г. Планк посрещнал края
на войната близо до Магдебург, като му се
наложило 2 седмици да се крие в гората
от ожесточените боеве. След като боевете
утихнали, Планк заедно със семейството си тръгнал към роднини в Гьотинген,
като по пътя мародери ограбили и малкото багаж, който старецът имал. В Гьотинген Планк се посъвзел и започнал да
пише мемоарите си. И старият прусак за
последен път решил да помогне на ГермаСЕПТЕМВРИ 2017
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ния да възстанови научния си потенциал.
Той дал съгласието си обществото на кайзер Вилхелм за подпомагане на науката да
бъде преименувано на Макс Планк общество за развитие на науката в Германия и
известно време бил почетен президент на
това ново общество, след което си избрал
достоен и именит наследник – Ото Хан.
На 4 октомври 1947 г. Макс Планк починал в Гьотинген. Но името и делото на
този колос на германската и световната
наука не са забравени. Днес институти на
Макс Планк обществото за развитие на науката са водещи в световната наука и това
един от нас, авторите на статията, го казва
и от практически опит. Освен това същият
този автор може спокойно да твърди, че в
тези институти се подготвят не само много добри учени, но и висококачествени администратори на науката – лица, които са
твърде много много кът по нашите земи,

да не кажем по-силна дума.
Но да се върнем към Макс Планк. Патриархът на съвременната германска наука,
видял победи, поражения и погроми, много страдал, но и много постигнал. Един от
нас имаше възможност да види запис на
този удивителен човек, прожектиран ни
от професор Фулде в един от дрезденските институти на Макс-Планк обществото.
Въпреки, че записът е правен насред Втората световна война, Планк не беше унил
– напротив, бяха го накарали да прочете
отново поздравителната си реч във връзка
с връчването на германска награда на Луи
дьо Бройл и на стареца това четене явно
му доставяше удоволствия. Такъв ще го
запомним – весел, но с горчиво чувство за
хумор. И за да завършим подобаващо, ето
ви един цитат от този горчив хумор
Противниците на една идея никога
не се убеждават. Те измират.

Хроника 6: Алберт Айнщайн
Част 1: До 1905 година (включително)

Автори: Николай К. Витанов, Калоян Н. Витанов, Институт по механика-БАН

Н

яма никакво съмнение, че
пред нас стои безумна теория. Въпросът е, дали е
достатъчно безумна, за да
бъде правилна.
Нилс Бор
Природата и нейните закони били покрити
с тъмнина. Бог казал: „Да бъде Нютон!” И
се явила светлина. Но не за дълго. Дяволът
отвърнал: „Да дойде Айнщайн!” И всичко
отново потънало в тъмнина.
И тъй, пътешествието ни този път тръгва от
южна Германия в средата на втората половина на 19-ти век. Там, в Швабия, се намира

Фиг. 1. Старият Улм.
СЕПТЕМВРИ 2017
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едно тихо германско градче, наречено Улм
(фиг.1). От време на време тишината била
нарушавана от кървави сблъсъци. Например, през 16-ти век Улм бил значителна по
размери крепост и жителите му участвали
в борбата на протестантските князе против
католическата църква и властта на императора. В 1805 г. по време на наполеоновите
войни (фиг. 2).

Фиг. 2. Наполеон, който бил доста начетен (а и доста разбирал от математика, тъй като бил артилерист).
Край Улм се провела голяма битка, в която
била разбита австрийската армия на фелдмаршал Мак – фиг. 3.
Как свършили тези войни, можете и да прочете сами, но ето ви една подсказка (фиг. 4).
Резултатът от войните през 19-ти век имал
значителен отпечатък върху живота в Улм.
Там в съприкосвонение дошли две линии
на поведение. От една страна (Швабия си
е Швабия) била рационалната линия на
поведение, а другата линия била свързана
с вярата в непогрешимостта на пруската
държава, свързана с пруските чиновници,
които градели германската имперска държавност в южна Германия. Айнщайн бил
типичен представител на първата линия на
поведение и хич не обичал втората линия.

Фиг. 3. Карл Мак фон Лайберих.
Та там, в градчето с огромната 160-метрова
кула на катедралата, с къщичките с островърхи покриви и откъдето се виждали полята на Бавария и долините на Швейцария,
се родил Алберт Айнщайн на 14 март 1979
година. Родил се, както се казва, в дребнобуржоазно еврейско семейство. Евреите в
Улм били добре интегрирани в градския
живот. Градът бил пълен с търговци и занаятчии и прочее дребни буржоа, които,
следвайки рационалната линиа на поведение, били известни с широчината на възгледите си и с религиозната си търпимост.
Бащата на Айнщайн – Херман, завършил
гимназия в Щутгарт и мечтаел да постъпи в университет, но вместо това трябвало
да се захване с бизнес, както е модерно да
се нарича това сега. С течение на времето
СЕПТЕМВРИ 2017
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Фиг. 4. Герхард Леберехт фон Блюхер.
Херман се задомил за Полина Кох – дъщеря на богат търговец на хляб. От 1878 г.
семейството живеело в Улм, където имали роднини и Херман отворил магазин за
електротехника. Много хора днес смятат
Херман Айнщайн за неудачник, тъй като
той не бил много добър бизнесмен. Но Херман разбирал от математика, а се занимавал и с електротехника. Всичко това оставило отпичатък върху живато и развитието
на сина му Алберт.
След появата на Алберт на белия свят, през
1880 г. семейството се преселило в Мюнхен, където Херман и брат му Якоб открили
електротехническа работилница. В 1884 г.
(след като в 1881 г. се родила и сестрата на
Алберт – Мая) семейството се преместило в
предградието на Мюнхен Зендлинг, където
си построили къща и малка фабрика за електротехника (включително и за измервателни

Фиг. 5. Алберт Айнщайн
(на твърде млади години).
прибори). Тая работа била финансирана с
парите от зестрата на майката на Айнщайн.
В Зендлинг имало доста зеленина и малките
Алберт и Мая дружно си играели из градината на къщата и по околните поляни.
За да не се чудите, защо на Айнщайн му се
наложило да изучава свиренето на цигулка, нека да отбелехим, че майката много
обичала да свири на пиано, особено композициите на Бетховен. Както споменахме
по-горе, Херман не бил особено добър в
бизнеса и семейството не можело да си позволи да живее нашироко.
И тъй, годинките се търкаляли. Алберт пораснал и трябвало да тръгва на училище. По
принцип, трябвало да го запишат в еврейСЕПТЕМВРИ 2017
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ското училище. Но то било далече, а и образованието в него не било евтино. Затова
Алберт бил записан в намиращото се наблизо католическо училище. Та както се казва,
още от ранна детска възраст, Алберт Айнщайн започнал (ще, не ще) да изучава различни религиозни учения. Това също имало
отпечатък върху живота му, пък и кой ли не
е чувал остроумните му мисли затова, какво
казва и прави Бог (и какво не прави – например, че не играе на зарове). На 10-годишна
възраст Айнщайн постъпил в гимназията.
Гимназиите по онова време съчетавали казармена дисциплина със зубрене на гръцка

Фиг. 6. Алберт Айнщайн – 1895 г. Обърнете внимание на непропорционално големия възел на вратовръзката – типично
изпълнение за хора без много опит в направата на възли за вратовръзки. Но след
10 години този младеж ще напише специалната теория на относителността.

и латинска граматика. На Айнщайн не му
било много интересно, а учителите едва изтърпявали говорещия бавно ученик. Мирното съвместно съществуване между Айнщайн и учителите се поддържало все пак от
естествените науки и математиката, които
били интересни за момчето.
За интереса на младия Алберт към математиката доста допринесъл и чичо му Якоб –
съдружник на баща му в бизнеса. Един път
той му казал: “Алгебрата е весела наука. Когато не можем за хванем животното, което
ловим, временно го наричаме хикс и продължаваме лова, докато не го хванем в чувала”.
Та както казахме по-горе, младежът трябвало и да свири на цигулка. Противно на
това, което са ви разказвали, 7 години работата със свиренето на цигулка вървяла много зле – композициите, които младежът
трабвало да изпълнява, му били скучни.
Докато… не се запознал с произведенията
на Моцарт. Тогава нещата се променилии
Айнщайн станал найстина добър цигулар.
По-късно той казвал, че за него Моцарт в
музиката изиграл същата ролята, която
имала геометрията на Евклид за науката.
И тъй времето вървяло. Когато Айнщайн
станал на 15 години, родителите му се преселили в Италия. Бизнесът на баща му Херман в Мюнхен не вървял, в Италия като че
ли перспективите били по-добри, а и богатите роднини на майката на Айнщайн от
Генуа обещавали подкрепа. И тъй, в 1894
братята Херман и Якоб Айнщайн открили електротехническа фабрика в Милано.
Бизнесът обаче пак не потръгнал и те се
прехвърлили в Павия. И там – пак същото.
И обратно в Милано. Тук нещата се позакрепили благодарения на богатите германски и италиански роднини на Полина Кох.
Алберт останал в Мюнхен, за да завърши
гимназия, но така и не я завършил. Зубренето на езици не му се удавало, а и приятеСЕПТЕМВРИ 2017
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ли много нямал. Затова оставил ученето и
отишъл в Италия при родителите си в Милано. И като пристигнал там, се отказал от
германското си гражданство. Баща му обаче го предупредил, че няма да има средства
да го издържа и затова Алберт трябвало да
си намери някаква работа. И тъй като го
влечала математиката, решили, че той ще
стане инженер. Семейният съвет решил да
го изпрати във висше техническо училище.
Където се преподавало на немски език. Не
трябвало да бъде в Германия, а извън нея
най-доброто било Цюрихската политехника (ETH Zűrich). И тъй Айнщайн опитал да
вземе приемните изпити там. По математика се представил отлично, но по чужди
езици, ботаника и зоология не се представил особено добре. Пък и не бил завършил
и гимназия – та нямало как да стане студент. Но му дали добър съвет – да завърши
гимназия в Швейцария и да кандидатства
за студент на следващата година. От политехниката му препоръчали гимназията в
Арау, която тогава била много добре окомплектована с преподаватели и имала доста
съввременна за времето си система на обучение. И тъй в 1896 г. Айнщайн завършил
гимназията в Арау и бил приет в педагогическия факултет на Цюрихската политахника. И там Айнщайн се обучавал до август
1900 година.
А обучението в Цюрихската политехника
и тогава било на много високо ниво. Математиката се четяла от Адолф Хурвиц
(същият оня от критерия на Рут-Хурвиц)
и от Херман Минковски (същия оня, дето
е допринесъл доста за създаване на математическия апарат на теорията на относителността). А пък Айнщайн се сприятелил
с Марсел Гросман, който имал навика редовно да ходи на лекции и после давал записките си на Айнщайн (който не ходел чак
тъй редовно на лекциите).

Фиг. 7. Главната сграда на ETH в Цюрих.
Впоследствие Айнщайн ще привлече Гросман за създаване на математическия апарат на специалната теория на отсноситерността. Състудентка на Айнщайн била и
бъдещата му жена – Милева Марич, която с удоволствие и без коментари слушала
разказите на Айнщайн за това, което е прочел. Айнщайн бил твърде доволен от това.
И тъй до есента на 1900 г. когато Айнщайн
издържал и последния изпит, получил диплома и трябвало да си търси работа.
Оценките от заключителните изпити на
Айнщайн били (по шестобалната система):
физика – 5.00, практикум по физика – 5.00,
теория на функциите – 5.50, астрономия –
5.00, дипломна работа – 4.50 и обща оценка – 4.91. Както се казва – средна хубост.
Приятелите на Айнщайн били оставени за
асистенти в политехниката, но Айнщайн
– не. Сметнали го за непригоден за преподавателска дейност, пък и той не посещавал лекциите по теоретична физика (тъй
че професорът нямал особена представа
на какво е способен този младеж). Шансовете му по експериментална физика били
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още по-малки – там професорът добре познавал своенравния студент, който никак
не спазвал инструкциите за провеждане
на експериментите, а ги правел по свой си
начин. Трябвало да си търси работа вън от
сферата на висшето образование. Оначало Айнщайн заработвал по някой франк в
Цюрихската федерална обсерватория и се
оглеждал за намиране на постоянна работа. Обаче в ония времена нямало как да я
получи без да бъде гражданин на Швайцария. А това струвало пари. И Айнщайн събрал последните си спестявания, попълнил
формулярите, уверил интервюиращите го
чиновници, че не е алкохолик и че дядо му
е в сравнително добро здраве и с кротък

нрав и ето ви го във февруари 1901 г. новоизпеченият швейцарски поданик Алберт
Айнщайн. Ама пак без работа. И в армията
не го взели, че бил дюстабан и имал разширени вени. Такива ти ми работи.
Работа си намирал непостоянна – месец
тук, месец там. През лятото на 1901 г. му
предложили място за преподавател по математика в професионалното техническо
училище във Винтертур докато титулярът
на позицията отбие военната си служба. И
наесен Айнщайн бил отново безработен.
Следващата временна работа била в градчето Шафхаузен – в частен пансион, където
Айнщайн трябвало да подготвя учениците
за зрелостния им изпит. Тая работа му я
намелил един от приятелите му стузенти
– Конрад Хабихт. Семейството му било от
Шафхаузен и помогнало на приятеля ня
сина им да спечели някой франк. След някое време Айнщайн бил отново безработен.
И тук в действие влезли връзките на при-

Фиг. 8. Айнщайн като студент в Цюрих.

Фиг. 9. Милева Марич.
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ятели тръгнали да празнуват в квартирата
на Айнщайн. Та като стигнали до входа се
оказало, че Айнщайн е забравил ключа на
работното си място. Та така.
Работата по патентите беше благодатна за
мен – спомня си Айнщайн. Тя ме караше да
мисля за физиката. Академичното поприще принуждава младия човек непрекъснато да произвежда научна продукция и само
много силните натури могат да се противопоставят на това, да правят повърхностни
анализи в името на количеството на научФиг. 10. Берн.
ната продукция. А практическата професия
ятеля му Марсел Гросман. Семейството на е спасение за много от останалите.
Марсел имало добри познати в патентното Тихият и спокоен Берн и работата в патентбюро в Берн – директорът Фридрих Халер ното бюро, съпроводена с много размисли
бил добър приятел на бащата на Марсел. И
тъй в 1902 г. Айнщайн се преселил в Берн и
започнал работа в патентното бюро.
Доста хора днес смятат, че на Айнщайн не
му било добре в патентното бюро. Айнщайн
обаче не мислел така.
Най-напред той повикал Милева Марич в
Берн и двамата скоро се оженили (въпреки, че майка му и баща му били против
този брак и баща му дал съгласието си за
него чак на смъртния си одър). Сватбата се
състояла на 6 януари 1903 г. и след почерпката в ресторант младото семейство с при-

Фиг. 11. Патентното бюро в Берн –
началото на ХХ век.

Фиг. 12. Чиновникът от патентното
бюро в Берн Алберт Айнщайн.
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били важни фактори допринесли за чудодейното превъплъщаване на Айнщайн
от младеж неудачник в световноизвестен
учен. В Берн Айнщайн създал теорията на
брауновото движение, теорията на фотоните и специалната теория на относителността. Разбира се в началото на бернския
живот на Айнщайн нещата не тръгнали
в тази посока. За да спечели някой франк
Айнщайн решил… да дава частни уроци. И
ето, съвременнниците можели да прочетат
в един вестник обява, че господин Алберт
Айнщайн, завършил Цюрихската политехника, дава уроци по физика за три франка
на час. Много желаещи нямало, но покрай
тази обява Айнщайн си намерил нов приятел – Морис Соловин, прясно постъпил в
местния университет и желаещ да позадъл-

бочи знанията си по физика. Та този Соловин – фиг. 13 остава един от най-верните
приятели на Айнщайн – както се казва –
докато смъртта ги разделила.
Скоро към Айнщайн и Соловин се присъединил и Конрад Хабихт, който пристигнал
в Берн, за да довърши образованието си по
математика. И тримата учредили академия
Олимпия – дискусионен клуб, в който се
обсъждали идеите от книгите, които били
четени заедно, както и идеите на Айнщайн
в областта на физика. Заседанията били в
квартирата на Айнщайн и към тройката на
фиг. 13 непременно трябва да прибевим и
Милева Марич, която също присъствала
(ще не ще) на заседанията.
Айнщайн не бил бизнесмен (явно наследствена черта). Уроците не вървели и при-

Фиг. 13. Академия Олимпия – дискусионният клуб в Берн, където Аинщайн обсъжда с
прятелите си идеите си брауновото движение, квантовата физика и теорията на относителността. От лява на дясно: Конрад Хабихт, Морис Соловин, Алберт Айнщайн.
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ходите от тях били малки. Айнщайн се
шегувал, че май ще да е по-добре да ходи
по дворовете и да свири на цигулка. Животът бил беден, но Айщайн често си спомнял фразата на Епикур – ”Какво може да е
по-прекрасно от веселата бедност”. Дискусиите в академия Олимпия обаче вървели
добре. Скоро към тримата члена се присъедини и четвърти – италианецът Микеланджело Бессо, които имал остър и практичен
ум и често посочвал на Айнщайн къде може
да внесе подобрения в разсъжденията си.
Тези бележки на Бесо Айнщайн считал за
толкава ценни, че ако погледнете края на
прочутата статия “Върху електродинамиката на движещите се тела” ще видите благодарност… към ценните указания на Бесо. А
Бесо имал практичен и остър ум, защото и
той работел в патентното бюро в Берн.
Всичко това продължило да 1905 г. когато
и Соловин и Хабихт напуснали Берн следвайки житейския си път. А в това време
семейството на Айнщайн растяло. В 1904
г. се родил синът му Ханс-Албрехт, който по-късно станал крупен специалист по
хихдравлика в САЩ. Семейството било
финансово притеснено, но на Милева се
падала задачата да управлява семейните
финанси. Отначало заплатата на Айнщайн
била 3000 швейцарски франка (на година).
По едно време го повишили и заплатата му
скочила на 4500 франка. “Леле, какво ще
правя с толкова пари” – завайкал се Айнщайн. А Милева се хванала за главата, защото и тази заплата не покривала разходите на семеството, които били скромни.
И ето че дошла 1905 – годината на Айнщайн. За да разберем как той за кратко
време е направил забележителни открития в различни области на физиката, трябва малко да погледнем съдържанието на
идейното пространство на младия Айнщайн. А то било доста запълнено от идеи,

свързани с принципа на относителността
на инерционното движение. И с квантите,
които по онова време вече 5 години били
последната мода във физиката (след началото на квантовата ера положено от Планк
през 1900 г.).
Айнщайн доста се замислял върху движенията на телата и по някое време тези му размисли стигнали и до брауновото движение
на малките частици. Преди да продължим,
нека кажем, че Айнщайн се отнасял с дълбоко уважение към термодинамиката. За него
тя била единствената теория, която в рамките на приложимаст на основните и понятия,
никога нямало да бъде опровергана.
Около 1905 г. Айнщайн започва да търси
универсалната теория – теорията, която описва най-основните процеси в природата.
Айнщайн смятал, че тези процеси били процесите на движение на материалните тела
и на състоящите се от тях материални системи. За него в основата на процесите и явленията в природата стояло относителното
движение на телата една спрямо друго.
Ако погледнем термодинамиката, то
най-близа до идеята на Айнщайн за основата на процесите е кинетичната теория на
газовете – молекулите се движат и се удрят
и това е основата на топлинните явления.

Фиг. 14. Брауново движение на частица.
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Обаче обяснението е непълно, защото трябват допълнителни предположения, за да се
обясни ходът на процесите, а в тези допълнителни предположения отделните молекули и техните движения вече не се отчитат.
Та макроскопичните закони на термодинамиката тръгват от вероятността за една или
друга съдба на молекулите, но детерминизмът се проявява само тогава, когато пред
нас е голямо количество инивидуални съдби
(т.е. когато имаме макроскопична система,
състояща се от много молекули). И когато се
говори за топлината и нейното движение,
никога не трябва да се забравя, че това колективно движение има в основата си материален носител и това са молекулите.
Брауновото движение е един интересен вид
движение, което ни позволява да надникнем в света на движението на молекулите.
То е открито от английския учен (шотландец) Роберт Браун, който в 1827 г. наблюдавал движението на цветен прашец във вода.
Браун забелязал, че прашинките през цялото време се намират в безпорядъчно движение. Това движение се характеризирало
с почти непрекъсната смяна на посоката на
движение – прашинката всеки път се премествала на много малко растояние и това
преместване се извършвало за нищожен
интервал от време. Айнщайн обяснил това
движение, изхождайки от представите за
кинетичната теория на топлината – за безпорядъчно движещите се и блъскащи се молекули. Тези движещи се молекули удряли
прашинките, предизвиквайки флуктуации
в тяхното движение. Ако към тези микроскопични флуктуации се прибови и макроскопично движение (вследствие например
на нагряване на течността отдолу) то човек
може да забележи несиметричност на брауновите отмествания, по което може да се
съди за това, че освен безпорядъчното движие, под действие на температурната раз-

лика, молекулите извършват и движение
в определена (от температурната разлика)
посока. И тъй закономерностите на термодинамиката са неотделими от механиката
на молекулите, а самата термодинамика е
област на потвърждение на законите за движение на дискретни части на материята. А
пък теорията на брауновото движение разбила илюзията за независимост на макроскопичните закони от кинетичните модели,
свързани с движението на молекулите.
Следващата теория, свързана с движение
на дискретни части на материята, била теорията на фотоните. Още Нютон се запитал: а не се ли явяват лъчите на светлината
много малки тела, изпускани от светещите

Фиг. 15. Статията на Айнщайн за теорията на брауновото движение.
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вещества? Нютоновата механика издържала на стълкновението с термодинамиката –
детерминистичните закони на механиката
на макротелата не противоречели ва статистическите закони за движението на молекулите. Виж от сблъсъка на механиката с
електродинамиката щяло да се роди нещо
ново – специалната теория на относителността. Но всяко нещо по реда си и сега –
обратно към фотоните.
Както вече сме споменавали в петата хроника, в 1900 година Планк успял да разреши
някои тежки противоречия в теорията на
излъчването, като предположил, че енергията на електроматнитните вълни (светлината) се излъчва и поглъща на дисретни и неделими порции, наречени кванти. В 1905 г.
Айнщайн доразвил тази идея, като предположил, че светлината не само се излъчва и се
поглъща на кванти, ами и между излъчването и поглъщането съществува под формата
на дискретни и неделими по-нататък порци,
които били наречени фотони. И ето ви я пак

идеята за движението на дискретните части
на материята – фотоните имат свойства на
частици, движещи се в пространството със
скоростта на светлината – около 300 хиляди
километра в секунда.
Тая работа със светлината щяла да има дълбоки последствия за механиката, но за това
по-долу в текста.
Та нека се върнем към електромагнитните
вълни и напълним някое затворено пространство с тях – например кутийка от бира
или от швепс. Какво става в кутийката – можем ли да резделим енергията на вълните
на колкото си искаме малки порции или пък
ще се натъкнем на някакви порции, които
вече няма да можем да разделим на по-малки? И ако има най-малки порции електромагнитна енергия, то какъв е размерът
им? За да отговорим на този въпрос, делим
обема на кутийката на малки подкутийки и
мерим отклонението на енергията на всяка
подкутийка от средната стойност на енергията която се получава като разделим енергията на електромагнитните вълни в цялата кутийка на броя на малките подкутийки.
Ако минималните порцийки са големи, то и
отклоненията от средната стойност на енергията за в подкутийките ще са големи. Ако
минималните порцийки са малки, то и отклоненията на енергията в подкутийките
спрямо средната стойност на енергията ще
са малки. Тъй – такъв екперимент бил проведен. И се оказало, че при висока честота
на електромагнитната вълна (например в
случая на виолетова светлина) отклоненията на енергията на подкутийките от средната стойност на енергията били по-значиФиг. 16. Някои си представят обмена
телни отклокото съответните отклонения в
на фотони между атомите ей така. Та
случай на червена светлина (тоест електровиждате на картинката порцийката
магнитна вълна с по-малка честота). Та знаенергия – хем вълна, хем частица. Пък и
молекулите изглеждат даста интересно чи, имаме най-малки порцийки на енергията на елекромагнитната вълна – кванти, а
с тез електронни орбити и ядра като
пък енергията на тези кванти зависи от чеспчелни пити.
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Фиг. 17. Още малко за това как Айнщайн си представя светлинните кванти.
тотата на вълната – „червените” кванти са с
по-ниска енергия от „виолетовете” кванти –
фиг. 17. Досущ както си го е представял Айнщайн. Той и затова Нобелова награда е взел
де, ама тая работа ще я пишем във втората
част на нашия разказ.
И пак да повторим – светлината (и по-общо казано електромагнитните вълни) се
излъчват и поглъщат на порции, наречени
кванти – тъй рекъл Планк. Не стига това,
ами и във времето между излъчването и
поглъщането светлината съществува под
формата на кванти – тъй допълнил Айнщайн. И в горните няколко реда са заровени 2 Нобелови награди по физика. Та общо
взето науката не е много сложна – човек
трябва само да е досетлив. Виж, ако само
“бичи” статии, няма как да е досетлив, тъй
като от бичене не му остава време да мисли.
Тъй – ама представата за светлинните кванти води до известно объркване. Нали светлината беше вълна и това е експериментално доказана? Сега пък тя съществувало пад
формата на частици, наречени фотони. Та да
зададем култовия въпрос – и к'во ша праим
сега? Как тъй – хем частица, хем вълна. Че
то е същото като – хем шкембелия, подпийващ бира в кръчмата, хем топ-маратонец.
Някакво обяснение на това противоречие
щяло да се появи 20-на години след 1905 г.
и съответната теория – квантовата механика щяла до промени света.

Но да се върнем към 1905 г., че следващото, за което ще ви разкажем, е теория, не
по-малко „безумна” от квантовата механика – специалната теория на оносителността. Нейните основи били заложени
в една статия та Айнщайн в същия том
на списанието „Annalen der Physik“, дето
била напечатана и статията за светлинните кванти.
Та в тая статия – фиг. 18 се описвала една
доста безумна ситуациа – светлината
трябва да се движи с една и съща скорост
спрямо тела, които се движат едно спрямо друго! Класическият принцип на относителността бил пратен да живее в областта на малките скорости на движение.
В областта на големите скорости, казвал
Айнщайн, ситуацийката е съвсем друга.
И Айнщайн си представял ситуацийката
по следния начин.
Имаме значи един кораб с фенер на единия край и огледало на другия край. Минаваме покрай този кораб седейки на
друг кораб (засега равномерно и праволинейно, че ако правим друго вместо в
специалната теория на относителността
ще се набием в общата теория на относителността, пък за ния имаме да ви разказваме във втората част на тази хроника). И тъй – равномерно и праволинейно
големият кораб минава-а-а-а. Ако минава-а-а-а бавно, то класическият принцип
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Фиг. 18. Началото на теорията на
относителността – статията на Айнщайн “Към електродинамиката на движещите се тела” - 1905 г.
на относителността ни казва, че с никакви механични способи не можем да разберем дали моя кораб се движи равномерно
и праволинейно или е неподвижен спрямо другия (оня с фенера и с огледалото).
Чакай – рекъл Айнщайн – аз с механични способи мога и да не мога да разбера,
ама с оптични мога и да мога. Нека моя
кораб е неподвижен – казва Айнщайн.
Пускам фенера на другия. Светлината ще

се движи с 300 000 километра в секунда
спрямо мене и аз ще видя отражението и
от огледалото в другия край на другия кораб. Айде сега да юрнем нашия кораб да
се движи с 300 000 километра в секунда
равномерно и праволенийно спряма другия кораб. Съгласно класическия принцип за относителност светлината трябва
да е неподижна спрямо моя кораб. Пускаме значи фенера на другия и светлината
като не се движи спрямо. Ама що за светлина е това, дето не се движи – че нали
Максуел казва, че светлината е движеща
се електромагнитна вълна! И още – оказва се, че с оптични средства ние може
и да можем да различим движим ли се
равномерно праволинейно или стойм на
място. Тъй си мислел Айнщайн. Тъй, рекъл си той – хайде сега да преположим,
че и с оптични средства не мога да позная
дали се движа равномерно правилонейно
или стоя на място спрямо другия кораб. И
нека предположа още, че Максуел е прав
за светлината. И тука почва специалната
теория на относителността. Ами ако не
мога да позная, то значи светлината се
движи спрямо мен с 300 000 километра
в секунда, ако и аз да се движа с някаква
скорост. Че то тъй човек лесно може да
си измисли тяло, движещо се по-бързо от
светлината. Да, ама ако скоростта на светлината е най-голямата скорост на света,
то скоростите не се събират тъй, както
предписва класическата механика на Нютон. Леле, леле, леле!
Та принципът на постоянството на скоростта на светлината, на който заложил
Айнщайн, за да разшири принципа на относителността и в сферата на електромагнетизма, водел до „безумни” следствия.
Класическата физика казва, че ако едно
тяло се двежи с някаква скорост относно инерциална координатна система, то
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трябва да се движе с друга скорост спрямо
друга инерциално координатна система,
движеща се спрямо първата система. Светлината не щяла и да чуе за този принцип
и за да се съвмести странното поведение
на светлината с принципа за относителността, последният бил пратен да действа
в областта на сравнително малките скорости. За големи скорости – друга история. Та
класическата физика разглеждала света
като съвкупност от тела, движещи се едно
спряма друго. Ами ако всички тези тела
се движат спямо едно и също нещо? И ако
туй нещо си се движи независимо от тях?
Няма ли това да е абсолютното движение?
Тъй ще да е, а пък нещото, дето се движи
абсолютно (или пък не се движе абсолютно) било наречено ефир. И доста хора се
опитвали да измерят абсолютното движение на ефира, ако има такова. Опитал и
Майкелсон (преди Аинщайн) и получил
странен резултат – светрината се движи с
една и съща скорост независимо от движението на Земята! Ха! Ей ви го принципът
за постоянството на скоростта на светлината, измерен експеримантално. Чакайте
сега, рекъл Лоренц. Та светлината може и
да се движи така, ама ефир има и при движение спрямо ефира всички тела намаляват размера си в посоката на движението. Опа-а-а! - появило се това, което днес
наричаме Лоренцови трансформации. Та
щом като светлината се движи винаги с
една и съща скорост, то май простарнството трябва да се криви! И като се почнало –
че то тогава и времето трябва да се забавя!
Леле! Леле! Леле! И още – няма абсолютно движение, има само относително движение! В представите за света настъпила
каша – класическите се оказали негодни,
а новите трудно се възприемали. Но това,
както се казва по рекламите не е всичко.
Има и още.

Като съчетаете уравненията на Максуел с
принципа за относителността на Айнщайн
излиза, че масата на тялото е пропорционална на съдържаща се в тялото енергия.
Демек, като светиш – отслабваш, щото фотоните отнасят енергия и масата ти намалява (оригинална диета за отслабване, а!).
И човек тръгва да се пита – абе какво е туй
нещо маса? И какво е туй нещо време? В
класическата механика в света няма нищо,
освен тела, движещи се едно спрямо друго,
като под движение се разбира изменение
на положението на една тяло спрямо другите тела с течение на времето. Течението на времето се представя като преход от
един миг към следващия, като този преход
е задължителен. При това се счита за естествено за движещите се тела, че тяло, намиращо се в даден момент на дадено място, не може да бъде на друго място в същия
момент. В класическата наука координатите на една материална точка са 4: трите
пространствени координати, които указват
къде в пространството е точката и четвъртата координата е моментът от време, през
които материалната точка се намира в съответното пространствено положение. Имало
обаче един проблем в класическата картина – силата, чието действие се резпространява с безкрайна скорост. Постулатът за
безкрайната скорост на разпространение
на действието на силата не произтичал от
по-общите представи на класическата механика, той някак си се явявал едно неестествено, но необходимо допълнение към
тях. Та четиримерното описание на движението в класическата механика се разпада
на две: самостоятелно време, чийто поток
обхваща цялото пространство и не зависи
от отправните системи и самостоятелно
пространство, в което събитията се случват за миг или както се казва за нула време. Специалната теория пратила в архива
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представата за единния поток на времето,
обхващащ цялата Вселена. Също в архива
била пратена и представата за чисто пространствените мигновени процеси. Вместо
това специалната теория на относителността залагала на представата за четиримерното пространство-време. Обаче тази
представа щяла да доведе до някои затруднения 30 години по-късно, тъй като положението на частицата не винаги може да
има прост физичен смисъл, а пък и възниквал и въпросът дали моментите от време
могат да са безкрайно малки.
Следващият интересен момент, свързан
със специалната теория на относителността бил за връзката между енергията
и масата и тръгвал от въпроса – а колко
вида маса имат частиците?
Както знаем, някои имат маса в покой, а
други като фотона нямат такава маса и се
движат с около 300 000 километра в секунда. Айнщайн предположил, че масата
на покой е пропорционална на вътрешната енергия на частицата. А пък масата на
движение на частицата била пропорционална на енергията и на движение. Вътрешната енергия според Айнщайн била
равна на масата на покой на частицата,
умножена по квадрата на скоростта на
светлината. Това е доста голямо число (и
наистина е така, спомнете си що за енергия се отделя при взрив на атомна или водородна бомба). Ако частицата се движи

Фиг. 19. Промяната на масата при движение на тяло.

с малка скорост, масата и на движение е
много малка и може да се пренебрегне.
Друга е обаче работата, когато скоростта
на движение на частицата започне да доближава скоростта на светлината. Тогава
масата на движение може да стане доста
съществена и вече не може да се пренебрегва – фиг. 19.
Някой от читателите може би се поизмъчиха от представита на Айнщан за движението, пространството и времето. Затова,
нека да спрем дотук. Ще отбележим, че
специалната теория на относителността от
1905 г. ни казва, че вътрешните процеси в
телата протичат еднообразно, независимо
от праволинейното и равномерното движение на тези тела. Вътрешни за тялото
ефекти от движението по инерция не се
наблюдават. Да, ама специалната теория
на относителността е приложима при липса на гравитационни полета или много
слаби такива. При наличие на достатъчно
силни гравитационни полета имало нужда
от друга теория и тя се появила през 1916 г.
когато Айнщайн разпространил принципа
на относителност на движението и върху
движенията с ускорение. За тази теория
ще поговорим във втората част на нашата
хроника за Айнщайн. Също ще поговорим
и за опитите на Айнщайн да създаде единна теория на полето, тоест такава теория,
която би съдържала като частни случаи
теорията на гравитационната поле и теорията на електромагнитното поле.
По нашите земи е разпространено схващането, че гений е този който знае много – и-и-и-й, колко много знае туй момче или момиче, много чело, голям гений.
Ами, ами. Гений не е този, който знае
много. Гений е този, който добавя много към знанието, известно преди него. Та
Айнщайн е гений. А тези, дето знаят много, са отличници.
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Хроника 6: Алберт Айнщайн
Част 2: След 1905 г.

Автори: Николай К. Витанов, Калоян Н. Витанов, Институт по механика-БАН

По пътя към Берлин
И тъй, 1905 година отминава. Големите
открития са направени и славата на Айнщайн започва да растие. Първо по света, а
после и в Швейцария. И в Цюрихския университет решили да направят Айнщайн
професор. Но не било тъй лесно – по тогавашните швейцарски закони нямало как да
направиш някого професор, ако той преди
това не е бил доцент. Но изход се намерил – поканили го за извънреден доцент
(приват-доцент), като му позволили да съвместява новите си задължения с работата
си в патентното бюро в Берн – фиг. 1.
Айнщайн не бил много ентусиазиран от тая
работа, но приел. Не бил ентусиазиран, защото му се струвало, че преподавателските
задължения ще го извадят от състоянието
на необременителна служба и възможност
за свободна изследователска дейност, в което се намирал в Берн. И бил частично прав.
В 1909 г. в Цюрихския университет се появила ваканция за професор по теоретична
физика. Мислите си, че веднага го предложили на Айнщайн? Ами, ами. Фаворитът
бил друг.

Фиг. 1. В патентното бюро в Берн.

Фиг. 2. Айнщайн и Милева Марич –
цюрихски период на Айнщайн (преди да
тръгне за Прага).
А именно Фридрих Адлер, състудент на Айнщайн от Цюрихската политехника. Адлер
бил също приват-доцент, но бил и страшно влиятелен. Е, че как тъй, ще попитате.
Ами така – Адлер бил влиятелен член на
цюрихската организация на швейцарската
социалдемократическа партия, а пък кантоналният департамент на просвещението
в Цюрих бил точно в ръцете на тая партия. С други думи, не Айнщайн, ами Адлер
бил желаният кандидат за професорската
длъжност (позната картинка, нали). Обаче
късметът на Айнщайн сработил – Адлер се
оказал истински социалист, а не фалшив
такъв. Той заявил, че Цюрихският университет не бива да пропуска да привлече учен,
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чиято научна дейност ще допринесе за издигане на престижа на университета и се
отказал от мястото. И тъй Айнщайн станал
извънреден професор в Цюрихския университет. Разбира се, заплатата била по-ниска,
отколкото заплатата на редовния професор
и заплатата на Айнщайн в Цюрих била горе-долу толкова, колкото била и заплатата
му в Берн. Да, ама Цюрих бил по-голям и
по-скъп град. Тоест, финансовото състояние на Айнщайн не се подобрило и скоро се
наложило и Милева да се вклюди във финансирането на семейството, приготвяйки
обяди за студенти! Е, Айнщайн (както и
баща му) не били много успешни в бизнеса
и финансите. А семейството растяло – през
1910 г. се родил вторият син на Айнщайн.
Трябвало да се търси по-добре платена работа. И Милева, по женски, започнала да
ръчка неитересуващия се от финансите съ-

Фиг. 3. Паметната плоча на къщата в
Прага, където живял Айнщайн през 1911
и 1912 г.

пруг. И тъй, от Цюрих Айнщайн за някое
време се озовал в Прага.
В Прага бил един от най-старите университети в Европа. По онова време Чехия била
в състава на Австроунгарската империя и
университетът бил разделен на две части –
немски университет и чешки университет.
Правителството покровителствало (разбира се) немския университет и го използвало
като инструмент за германизация на славянското население. Немският университет
имал могъщ ректор – самият Ернст Мах –
фиг. 4 (оня, дето изчислил скоростта на звука и направил доста други неща). А пък един
от главните двигатели на германизацията
бил Антон Лампа. Та, на Лампа му дошла
идеята да издигне още повече реномето на
германския университет, като покани Айнщайн за редовен професор в него. И Лампа
поканил Айнщайн да участва в конкурса за
редовен професор и поискал отзиви за него
от видните учени по онова време. Интересен е отзивът на Планк. Планк написал, че
ако теорията на Айнщайн се окаже вярна (за
специалната теория на относителността става дума) то Айнщайн следва да се счита за
Коперник на XX век.

Фиг. 4. Ернст Мах.
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Да, ама Айнщайн пак не бил желаният
кандидат, ами първата резерва. Желаният
кандидат бил Густав Яуман, професор по
физика в Технологичния институт в Бърно.
Яуман бил върл последовател на идеите на
Макс и виенските чиновници откровено го
предпочитали като кореняк австриец. Яуман бил обаче с големи претенции. Когато
получил поканата, да учавства в конкурса,
към нея имало списък с поканените кандидати (по азбучен ред). И Айнщайн бил преди него в списъка. Яуман се ядосал толкова,
че изпратил гневен отказ да участва в конкурса, тъй като в Пражкия университет май
предпочитали случайната популярност (на
Айнщайн) пред действителните заслуги
(на Яуман). Какво да се прави, длъжността била дадена на Айнщайн, който не бил,
както се казва днес, много навит да се мести
от Швейцария в Чехия. Но заплатата била

голяма и Айнщайн се преместил в Прага,
като оставил старите приятели в Цюрих.
Но пък се появили нови приятели – на солвеевсия конгрес през 1911 г. – фиг. 5 Солвей – крупен инженер (и не толкова крупен учен) под влиянието на Валтер Нернст
(заместникът на Планк в обществото от
институти „Кайзер Вилхелм” в Германия)
решил да събере на конгрес известните физици от Европа и да им представи своите
идеи. Айнщайн също бил поканен, заедно с
Ръдърфорд, Мария Кюри, Планк и Нернст,
Лоренц и още някои други.
Солвей бързо се убедил, че собствените му
научни теории не струват много, но пък решил и занапред да събира изтъкнати учени
на дискусии – тъй се появили солвеевските
конгреси – важни регулярни срещи за обсъждане на новите идеи във физиката по
онова време.

Фиг. 5. Солвеевският конгрес през 1911 г. Младежът Айнщайн все още не е в центъра
на кадъра.
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На конгреса през 1911 г. доста се обсъждала специалната теория на относителността.
Не я разбрали много (с изключение на Лоренц – тоя същия, на когото са кръстени
Лоренцовите трансформации) и Айнщайн
не бил особено доволен от тая работа. Върнал се в Прага, където престоял до 1912 г.,
след което отново поел към Швейцария.
Тъй ли?-ще кажете – че къде отишъл. Е,
как къде – редовен професор в най-реномираното швейцарско висше училище –
ETH (Цюрихската политехника). Там му
предложили да стане ръководител на катедрата по теоретична физика. Политехниката, като федерално висше училище, предлагала несравнимо по-добри условия от
кантоналния Цюрихски университет. Федералното правителство полагало големи
усилия да направи политехниката равна на
водещите университети в Европа и особено
да постигне високо ниво на обучението по
математика и физика. Та заплатата била
много висока. За Айнщайн това не било
тъй важно, но да не забравяме прекарващата 8 часа на ден на 40 сантиметра от ушите му Милева. И тъй Айнщайн се върнал в
Швейцария. Но като си тръгвал от Прага,
Айнщайн пропуснал да си напише оставката, което силно затормозило австрийските
просветни чиновници във Виена. Почнала се една кореспонденция, която траела
някоя и друга година, докато Айнщайн
най-накрая си депозирал оставката като
професор в университета в Прага. На Милева обаче ускорено започнало да и писва
от този завеян мъж.

тя се развива и в научно и в технологично
отношение. За разлика от нашенските софийски дребни интелектуални „гиганти”,
които не виждат проблем да мачкат българската наука, в Германия в началото на
20-ти век нещата били други. Германия
била изостанала в научно и технологично
отношение от Великобритания и трябвало да навакса. Как – със система от научни
институти, разбира се. Аз ще намеря пари,
рекъл кайзерът, вие ми кажете кой може
да управлява както трябва тази система от
институти. Планк, ваше величество, Планк
– казали съветниците – той е крупен учен
и разбира от организация на науката. И
тъй в Германия се появило обществото от
институти „Кайзер Вилхелм” (днес МаксПланк общество за развитие на науката в
Германия), където учените се занимавали само с научни изследвания и начело
на което бил поставен Макс Планк, който
заедно със заместника си Валтер Нернст
определяли и кадровата политика, привличайки силни учени, около които се създавали мощни и прекрасно финансирани
институти. Последствията от пускането на
германската научно-технологична машина
скоро се усетили. А пък един от привлечените учени бил Айнщайн. Е, по онези времена и Цюрихската политехника не могла
да се мери с финансовата мощ на германската империя, която използвала научната си мощ за да създаде железен юмрук, с
който да промени отношенията на пазари
и източници на суровини, както и да промени съотношението на силите във военната област. Държавна политика значи, а
не весело кудкудякане от телевизионните
Берлинският период
екрани за феодални старци и изравняване
В разказа ни за Планк вече ви споменахме, на заплатите на учените със заплатите на
защо за една държава е добре да има сис- чистачките (да не се чудите защо германтема от институти, занимаващи се само с ците тъй, пък ние иначе). Та в обществото
научни изследвания – така много по-бързо на кайзер Вилхелм освен кайзера влизали
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и крупни промишленици и банкери, които
имали статус на сенатори и тоз статус бил
тъй по-голям, колкото те повече финансирали научните институти на обществото.
Така, че Планк и Нернст можели да отправят неустоими предложения на всеки учен,
за когото смятали, че може да допринесе за
издигане на репутацията и на мощта на германския райх. Планк бил стратегът, произхождащ от германската аристокрация
(всъщност фамилията му била фон Планк,
макар и той никога да не настоявал на това
фон), а енергичният Нернст бил човекът на
германската буржоазия – един от най-големите химици на 20-ти век, енергичен и
способен да създаде тактическите планове за претворяване в дело на всяка стратегия. И тъй Планк и Нернст си набелязали
Айнщайн и един ден се появили в Цюрих
с неустоимо предложение – от 20-те човека, които разбирали теорията на относителността, казал Планк, 18 са в Германия,
освен което на Айнщайн била предложена
катедрата по теоретична физика на Берлинския университет плюс директорското
място в института по теоретична физика на
обществото „Кайзер Вилхелм”. Кой можел
да откаже такова нещо? Е, как кой – Айнщайн, разбира се. На него не му се напускал

Фиг. 6. Берлин, 20-те години на 20-ти век.

спокойния Цюрих и не му се занимавало с
пруската бюрократична машина в многолюдния Берлин. От дрега страна Айнщайн
разбирал, че Планк бил прав – средата за
работа в Германия била много по-добра от
тази в Швейцария. Заплатата в Германия
също била доста по-голяма. Но Айнщайн
поискал да си помисли и насрочил втора
среща, досущ конспиративно. Та Планк и
Нернст трябвало да посетят пак Цюрих и
ако на гарата Айнщайн ги посрещнел с букет от червени цветя – значи бил съгласен
да се премести в Берлин. Ако букетът бил
от бели цветя – това означавало отказ. Е,
букетът бил червен. Айнщайн тръгнал към
Берлин, а разочарованата Милева останала
в Цюрих. Бракът им вече не можел да бъде
спасен. Но за Айнщайн това нямало толкова голямо значение.

Общата теория на относителността
Противно на очакванията на Айнщайн,
животът в Берлин му понесъл добре. На
семинара му по теоретична физика често идвали Планк, Нернст, Макс фон Лауе,
Шрьодингер и други. Единственото, което
тормозело Айнщайн, е че го тормозели да
се облича подобаващо на професор. Но нещата скоро щели да се променят. Това скоро било лятото на 1914 г., когато започнала Първата световна война. Айнщайн бил
дълбоко обезпокоен от шовинистичните
паради в Германия, а и в другите европейски страни. Той пише на приятеля си Пол
Еренфест, че в тази обезумяла Европа се
твори нещо невероятно, което показва към
каква жалка порода животни принадлежим ние хората. И в акадечините среди се
усещала войнствеността. Айнщайн с почуда
наблюдавал, как кротки довчера хора днес
крещели за унищожаване на Англия, Русия
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волинейно движещите се системи механичните процеси протичат еднообразно и
не зависят от скоростта на движение на отправната система. В системите, движещи с
ускорение, механичните процеси протичат
нееднообразно и зависят от ускорението
на системата. Това ускорение предизвиква инерционни сили, които не могат да се
обяснят със взаимодействие на телата. Тези
сили свидетелстват за движение на отправната система и затова принципът на относителността на Галилей и Нютон, валиден
Фиг. 7. Алберт и Елза Айнщайн.
за равномерно и праволинейно движещите
или Франция. Той често се криел от полуде- се системи, не може да бъде пренесен към
лия свят при своя далечен роднина Рудолф отправните системи, движещи се с ускореАйнщайн, който живеел в Берлин с дъщеря ние. Да се припомним едно основно полосе Елза. По-късно, през 1919 г., когато Айн- жение от специалната теория на относищайн се развежда с Милева Марич, той се телността, за която говорихме в първата
жени за Елза – фиг. 7. И освен Елза Айн- част на нашия разказ за Айнщайн. Специщайн си намира и друго занимание, което алната теория на относителността ни казда го отдалечи от кошмарното всекидневие ва, че в инерциалните системи (т.е. в тези,
– общата теория на относителноста.
които се движат равномерно праволинейАйнщайн считал, че е изкуствено да се но една спрямо друга) не само механичниотделят равномерно праволенийно дви- те, ами и оптичните, че и всички физични
жещети се системи от другите отправни процеси протичат еднообразно. А може ли
координатни системи. В равномерно и пра- този принцип на относителността, да се об-

Фиг. 8. Малко следствия от общата теория на относителността.
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общи и за оптравни системи, движещи се
с ускорение? Е, Айнщайн успял да обобщи
принципа на относителност към системите, движещи се с ускорение. За целта обаче,
трябвало да постави на пиедестал една от
силите – гравитацията.
Та като поставите някакво тяло в някакво поле, тялото повече или по-малко възприема полето (или пък не го възприема).
Възприемчивостта на тялото към полето
можем да наречем заряд на тялото. Зарядът по отношение на гравитационното
поле има особено име – гравитационна
маса. Гравитационната маса е пропорционална на инертната маса, която мери съпротивлението на тялото, когато се опитате да го задвижите. Колкото е по-трудно
да измените скоростта на тялото, толкова
е по-голяма инертната му маса. А колкото едно тяло е по-тежко, толкова повече
то се притегля към други тела. Та всички
тела, независимо от инертната им маса,
изпитват едно и също ускорение в гравитационно поле и падат в близост до земята с една и съща скорост (ако не се отчита
съпротивлението на въздуха). А пък когато
система от няколко тела се ускорява, телата
се съпротивляват на това ускоряване пропорционално на техните инертни маси и
това съпротивление се усеща като тласък
в посока, обратна на посоката на ускоряването. Този тласък се свързва със силата на
инерцията, пропорционална на инертната маса (изпитвали сте го този тласък ако
сте били прав във влак, който тръгва внезапно). Ускорението, предизвикано от гравитационното поле е пропорционално на
гравитационната маса на тялото. Та имаме
гравитационна маса и инертна маса. Е, нека
да предположим, че гравитационната маса
и инертната маса са пропорционални една
на друга. Тогава няма да можем да познаем, дали наблюдаемите от нас ускорения на

телата са предизвикани от гравитационно
поле или пък от ускореното движение на
отправната система. И тъй, полека стигаме до основния принцип, който Айнщайн
полага в основите на общата теория на относителността. И който лесно се обяснява
с асансьорите, които си е представял Айнщайн. Имаме значи един асансьор и вие сте
в него. Ако асансьорът не се движи и има
гравитационно поле, вие ще усетите, че
оказвате налягате върху пода на кабината
(ако тежите някой и друг килограм). Ако
няма гравитационно поле, пък асансьорът се движи с ускорение нагоре вие пак ще
усетите, че оказвате налягане върху пода на
асансьорната кабина. Добре, сега сте вътре
в кабината и усещате, че оказвате намягане
върху пода на кабината. Но дали това е защото сте в гравитационно поле и асансьорът е неподвижен, или пък е защото не сте в
гравитационно поле, а асансьорът се движи
в подходяща посока – няма да можете да
кажете – това предполага Айнщайн и го постулира като принцип на еквивалентността
– динамичните ефекти, предизвиквани от
ускоринието и от гравитационното поле, са
неразличими. Тоест, вътрешните ефекти за
наблюдаваната система, които со следствие
от ускорение, могат да се припишат на гравитационно поле и като така ускореното
движение няма абсолютен критерий.
Добре, сега освен върху динамичните ефекти този принцип трябва да бъде разпрострян и върху оптичните явления (както
Айнщайн направил през 1905 г. при създаването на специалната теория на относителността). Това нещо не е много тривиално. Представете си нашия асансьор в
гравитационно поле и ваша милост вътре
и че асансьорът е неподвижен и че освен
ваша милост има още и негова милост един
светлинен лъч, който влиза през една дупчица от едната стена на кабината и илиза
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през една друга дупчица от срещуположната стена на кабината. Добре, сега същата
картинка, само дето няма гравитационно
поле, а асансьорът се движи с ускорение
нагоре. Ами то тогава негова милост лъча
може и да не улучи изходната дупка и ще
се види слънчево зайче на стената и вие ще
кажете – аха-а-а-а-а, аз се движа с ускорение, а не съм в гравитационно поле. За да
не може да кажете това, гравитационното
поле трябва да действа върху светлината!
Значи светлината има гравитационна маса!
Упс, упс, у-у-упс, чакайте, бе, ще кажете, ма
щом има маса, светлината тлябва да може
и да се ускорява!!!
Ба-а-а-а! Че какво стана с постоянството на
скоростта на светлината от специалната теория на относителността? Е, казва Айщайн,
специалната теория на относителността
е валидна стриктно където няма гравитационни полета. Където има гравитационни полета е валидна една друга теория на
относителността – общата теория на относителността (ние се надяваме да ни прости
Господ и колегите теоретични физици, но
мислим, че горе-долу обяснихме същината
на нещата на читателска аудитория, която
не е стъпила нито на раменете на гиганти,
нито на томовете на Ландау и Лифшиц).
Туй, че гравитацията действа върху светлината и криви траекториите на светлинните
лъчи, можело да бъде проверено на практика и било добре да се провери, щото от него
следвали страшни неща – например, че
гравитацията се отъждествява с идкривяване на пространството и времето – фиг. 8
Та Айнщайн разглеждал гравитационните
полета на телата като изкривяване на пространството и времето около тези тела. Ама
ако гравитацията е навсякъде, то целокупното пространство-време трябва да е изкривено! Това изкривяване може и да е малко
за телата, които се намират на повърхност-

та на Земята, но самата Земя криви доста
пространството и времето, та заставя Луната да обикаля около нея. Луната също криви пространството и времето и предизвиква приливи на Земята. Слънцето пък още
повече криви пространството и времето и
принуждава цяла система от планети да
обикалят около него. И тъй нататък. И понеже гравитацията е вездесъща, то не е ли
изкривени и цялото пространтство-време?
Тоест – има ли кривина на Вселената, тъй
както има кривина на двумерната повърхност на Земята? Ако има, то като тръгнем
от дадена точка във вселената и вървим по
подходяща траектория, то ще можем да се
върнем в същата точка! У-у-у-упс – чакайте,
ще кажете – ма то става дума за пространство-времето. Демек ще вземем да се върнем не само на същото място в пространството, ами и в същия момент на времето
в миналото. Я-я-я-я, намерихме формулата
на вечния живот! – то само трябвало да се
движим по подходящата траектория във
Вселената! А можем ли? Не, не можем –
казал Айнщайн. Такава траектория в пространство – времето не може да съществува.
Криво е само пространството, предположил Айнщайн, но не и времето. Иначе казано – можем да се върнем в същата точка в
пространството, но не можем да се върнем
в миналото. Странна работа. Та тогаз Вселената, ако е крива, може да е крайна като
пространство, ама времето край няма. Хм,
хм, хм. Ами мени ли се кривината на Вселената с течение на времето? Да, мени се и
Вселената се разширява – това била по същество идеята на съветския учен Фридман
от 1922 г. И като че, ли в доста области от
Вселената, това нещо е наистина така в настоящия момент от време.
Но да се върнем на Земята. „Дивата и безумна” обща теория на относителността можело да бъде проверена и тя била проверена от
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Артър Едингтън. Едингтън бил колоритна
личност. Когато решили да го поласкаят, че
бил един от двамата в Британската империя, който разбират от теорията на относителноста, той попитал: „Че кой е другият?”
Та Едингтън се сетил, чи Слънцето като масивно тяло може да изкриви траекторията
на минаващите покрай него фотони и така
можело да се потвърди или отхвърли общата теория на относителността. Та значи, ако
направим снимка на Слънцето по време на
слънчево затъмнение и на тая снимка видим звезди, които са зад диска на Слънцето
(и не би трябвало да ги видим, ако няма изкривяване на светлинните лъчи) то теорията на относителността е вярна. Подходящо затъмнение щяло да се случи на 29 май
1919 г. и две експедициии били пратени да
снимат Слънцето – едната в Гвинейския залив, а другата – в Бразилия (все места, където слънчевото затъмнение щяло да бъде
пълно). Снимките от Гвинейския залив не
показали изкривяване на траекторията на
светлинните лъчи – щото камерата била
оставена на слънце и оптиката се нагряла и
оставила чудни ефекти по снимките. Обаче
при снимките от Бразилия (където се сетили да се погрижат оптиката да не се нагрее)
изкривяването си го имало. Тъй поне това
твърдение на общата теория на относителността било потвърдено и се счело, че цялата теория е вярна. И това вече донесло
огромната световна слава на Айнщайн. Но
във времената на война, революции и нарастваща неприязън към евреите, Айнщайн
горчиво отбелязал: “Ако теорията беше
невярна, английските вестници щяха да
пишат, че съм немски учен, а германските
вестници щяха да пишат, че съм швейцарски евреин. Сега, когато теорията се оказа
вярна, германските вестници пишат, че
съм немски учен, а английските вестници
пишат, че съм швейцарски евреин”.

Фиг. 9. Айнщайн през 1921 г.
Антиеврейските настроениея в Германия се
увеличавали и една от съществените мишени на тези сентименти бил и Айнщайн. Той
се опитал да избяга от тези неща по стария
изпитан начин – като се зарови в работата
си. А известността му намалявала броя на
часовете, които можел да отделя за научна
работа. Трябвало да отговаря на всякакви
писма и то по много на ден. Айнщайн казвал: „Често сънувам нашия пощальон, който се е превърнал в дявол и ме затрупва с
нови и нави купчини писма като наказание
за това, че не съм смогнал да отговоря на
старите писма”.
След общата теория на относителността
Айнщайн започнал да се опитва да направи единна теория на полето. Кривината на
пространството значи се отъждествява с
гравитацията. Ами няма ли други геометСЕПТЕМВРИ 2017
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Фиг. 10. Берлин – 30-те години на 20-ти
век.

попаднал в лагера на враговете на националсоциалма с утежняващи вината обстоятелства – на всичкото отгоре, освен виден
теоретик, бил и евреин.
Но Айнщайн имал късмет. Когато Хитлер
дошъл на власт, Айнщайн бил на посещение в САЩ. В Ню-Йорк той се срещнал с
германския консул, който официално му
казал, че нищо не го застрашава в Германия, но в последващия неофициален разговор му намекнал, че той на негово масто
не би се върнал в Германия. Айнщайн така
и направил – подал оставка като член на
Пруската академия на науките и останал
в САЩ. В Германия имуществото на Айнщайн било конфискувано, а публикациите
му изгаряни като неарийска литература. А
Айнщайн отишъл в института за върхови
изследвания в Принстън.
Тук ще направим малко отклонение, особено за тези чугунени глави, които непрекъснато папагалят, че наука се прави само в
университетите на запад. Не, западняците
отдавна са разбрали, че най-ефективно науката се развива в системи от институти, в
които учените се занимават само с наука. В
Германия кайзерът основал общаството на
кайзер Вилхелм за развитие на науката. В
САЩ съществували множество институти,
къде финансирани от държавата, къде фи-

рични свойства на пространството, с които
да се отъждествят другите видове сили? Тук
Айнщайн ударил на камък. И по едно време писал на Еренфест, че не може да реализира тзи идея, защото не може да свърже
електромагнитното поле с някакво свойство на пространството и още по-трагична
стояли нещата с електрона. От тези години
е и обяснението на Айнщайн в две изречения какво е теорията на относителността.
По рано са смятали, казва Айщайн, че ако
материалните тела изчезнат от Вселената,
пространството и времето ще продължат да
съществуват. Теорията на относителността
ни казва, че ако материалните тела изчезнат от Вселената, пространството и времето
също ще изчезнат. И тъй 20-те години на
20-ти век се изнизали и дошли 30-те години – фиг. 10 и Хитлер.
Национал-социалистите желаели ликвидация на обективните критерии в науката.
Кое е вярно и кое – не, трябвало да се определя от Фюрера. Тая работа била в противовес с рационалната теоретично мислене в
науката. И те си го казвали. Министърът на
просветата Руст заявявал, че национал-социализмът не е против науката, а е враг
само на теорията. И ето как и Айнщайн Фиг. 11. В кабинета си в Принстън.
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нансирани от едри индустриалци и финансисти. В тези институти учените се занимавали само с наука. Такъв бил и институтът в
Принстън, в който отишъл Айнщайн. Първият автор на тази статия, който е автор на
горната бележка, добре разбира, че горните факти няма да спрат кудкудеченето на
чугунените глави, който ще си кудкудечат,
че наука в България трябва да се прави
само в университетите, дори когато българската наука загива, а също, че долните им
гащи са чисти, дори, когато са силно мокри
и кафяви. Но за нашенските „герои” в науката и в управлението и ще има да четете
в черните хроники. Това са белите хроники и се връщаме към Айнщайн и института в Принстън, където се занимавали само
с наука, а не с кудкудяк, кудкудяк, днеска
снесох „умна” мисъл за развитие на българската наука, утре ще снеса пак. Та тоя
ивститут бил основан през 1930 г. с идеята

Фиг. 12. Бог не играе на зарове.

да освободи група крупни учени от каквито
и да са педагогически и административни
задължения, да им даде добри заплати и да
позволи на тези учени да се занимават със
съществени научни проблеми. Около това
ядро трябвало да има периферия от талантливи млади учени, които, както се казва, да
учат занаята. И в 1933 г. към ядрото от известни учени в института се присъединил
и Айнщайн. Животът за него пак влязъл в
нормалното си русло. Само дето жена му
Елза починала през 1936 г. и оттам нататък
до края на живота му не го напускало чувството на тъга и самотност. Та като гледате
снимки на Айнщайн от тозе период, на повечето от тях той е тъжен и рядко е весел.

Айнщайн и квантовата механика: Бог не играе на зарове
Докато Айнщайн се занимавал с общата теория на относителността, квантовата теория
правела първите си стъпки. Планеталният модел на атома на Бор се сблъсквал със
следния проблем – движещият се по кръгова орбита електрон съгласно класическата теория на електромагнетизма трябвало
да излъчва енергия и така, губейки енергия, най-накрая ще вземе да подне върху
притеглящото го ядро. А това не ставало.
Бор предположил, че електронът може да
се движе само по определени орбити с още
по-определени стойности на енергията. Намирайки се на тези орбити, електронът не
излъчва електромагнитни вълни. Такива се
излъчват само когато електронът преминава от една орбита на друга. Тогава се излъчва квант електромагнитна енелгия (иначе
казано, излъчва се фотон). Когато Айнщайн
научил за тази теория, той казал, че тези мисли не са тъй далеч от това, до което би достигнал и той. Но, че ако тази теория е вярна,
то това е краят на (класическата) физика.
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вълновата механика. Появило се и съответното вълново уравнение – уравнението на
Шрьодингер от 1925 г.
Това уравнение позволявало да се намери
амплитудата на някаква функция, наречена вълнова функция. В процеса на решаването на уравнението излизала и редица от
дискретни енергии, които съответствали на
състояния на атома, в които електроните се
намирали на съответните разрешени орбити.
Квадратът на амплитудата давал някаква вероятност. Ама вероятност за какво? Отговорът дошъл от Макс Борн: това е вероятността
за среща с електрона. Ако изчислим вълновата функция в даден момент от време за дадена точка, то това ще ни даде вероятността
да намерим електрона в дадената точка в съответния момент. Ама-ама-…-ще кажете. Че
като сметнем за същия момент вероятността
електрона да е в друга точка, тя може да не
е нула! Та каква е таз частица, дето може да
е хем тук, хем там? Е, странен е квантовия
свят драги ни читатели, особено тези, дето
не сте от естествените науки. Тя, кватовата
механика, е интересна наука.Та Макс Борн и
Фиг. 13. Айнщайн и Бор си хортуват.
Паскуал Йордан (последното име се споме„Дивата” теория на Бор намерила обясне- нава с половин уста, младежта не знае защо,
ние в една още по „дива” теория – кван- ама защото е бил поддържник на Хитлер,
товата механика. В нейната основа била та не е политкоректно да се знае името му)
не двойнствената природа на светлината, са съпоставили интензивността на вълната
ами двойствената природа на електрона. на дьо Бройл на средния брой електрони в
Тоест, че частицата електрон е свързана с
някакви вълни. Идеята била на дьо Бройл
и той нарекъл тези вълни вълни на материята. Та движението на материалната частица електрон е свързано с вълнов процес
– електронът може да се движи само по такива орбити, чийто размер е равен на цяло
число дължини на съответната вълнита на
материята. Това е тя разрешената Боровска
орбита на електрона. А пък движението на
частицата се подчинява на законите на раз- Фиг. 14. Шрьодингер за квантовата
пространение на вълните. Така възникнала механика.
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единица обем на пространството, като казали, че интензивността на вълната определя
този среден брой електрони. Но този среден
брой зависи от вероятността за пребиваване
на електрона в съответния обем. Е, значи и
интензивността на вълните на дьо Бройл е
свързана с вероятността за пребиваване на
електрона в разглеждания обем. Пък интензивността на вълната се определя от квадрата
на амплитудата на вълновата функция, която
пък се смята от уравнението на Шрьодингер.
Та по същество в квантовата механика не се
работи с координатите и скоростта на частицата (както е в класическата механика), а
с вероятността честицата да има някакви координати и с вероятността частицата да има
някаква скорост. Значи хем не я знаете къде
е точно, хем и скоростта и каква е, не знаете
точно. Но това, дето се вика, не е всичко. Има
и още. Колкото по-точно знаете какви са координатите на частицата, толкова ви е по-неясно каква е скоростта и. И обратно – колко-

то по-точно знаете скоростта на частицата,
толкова ви е по-неясно, къде е. Това е пример
за съотношение на неопределеност в квантовата механика и такива съотношения почнали да се появяват от 1927 година насам, след
като Хайзенберг получил първото от тях.
Та в света на малките частици статистическите закони (дето определят вероятностите
за това или онова) изместили строгите детерминистични закони на класическата механика, валидни за тела, съставени от множество
частици. Ама то като погледнем и в макросвета – там където частоците не се свързват
в макротела (при газовете например) статистическите закономерности пак изтласкват
строгите детерминистични закони. Тъй, че
появата на статистически закони не бива
много да ни учудва. За нас днес говоря. В 20те години на миналия век това било твърде
за учудване. И един от доста учудените бил
Айнщайн. И на Солвеевския конгрес през
1927 година – фиг.15, имало люти спорове

Фиг. 15. Айнщайн, Мария Кюри и още 17 Нобелови лауреати на Солвеевския конгрес
през 1927г. Тук вече Айнщайн не е в ъгъла на снимката.
СЕПТЕМВРИ 2017

Българска наука

106

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

БГ НАУКА | 100 БРОЯ

относно квантовата механика и съотношенията за неопределеност. Айнщайн смятал, че
тези съотношения не водат до пълна представа за физическата реалност. Бор, Хайзенберг
и Борн се защитавали и Айнщайн не можал
да си наложи мнението. Пък и част от идеята
за корпускулярно-вълновия дуализам в света на малките частици и инергии принадлежала и на самия Айнщайн с неговата теория
за фотоните. Това, което било уравнението
на Шрьодингер в квантовата механика, за
оптиката било вълновото уравнение, а пък
амплитудата на светлинната вълна е пропорционална на средния брой фотони в съответния обем, където минава вълната. Пък
средния брой фотони е пропорционален на
вероятността за среща с фотон. Та като стана
дума за фотони, то не е трудно е да се дойде до идеята, че след като електромагнитното поле съществува под формата на фотони
(на което му се казва дискретно поле), то и
всички полета може би са дискретни. Та излиза, че взаимодействието между дискретни
обекти (частици) е отговорно за всичко, което става в природата. Токива едни размисли
идват в главата на човек, като се запознае с
теорията на Айнщайн за фотоните и с квантовата механика. Не само частичките са дискретни, аме и порциите енергия не могат да
са по-молки от определени минимални порции, наречени кванти.
Възгледите на Айнщайн се отличавали от

Фиг. 16. Айнщайн и квантовата механика.

възгледите на бащите на квантовата механика. За тях вълните на дьо Бройл били първичния процес. За Айнщайн всичко тръгвало от енергията на частиците, а вълновият
процес с някаква честота на колебанията
бил за него условно понятие. Айнщайн казвал, че концепцията на Борн и Хайзенберг
за квантовата механика не е завършена и че
ако я считаме за завършена концепция, тя
бързо ще се превърне в догма.
Айнщайн често отбелязвал, че големите
първоначални успехи на квантовата механика не могли да го накарат да повярва в
нея и в лежащите в основата и вероятностни представи. Бог не играе на зарове – често казвал Айнщайн. Той считал, че основните закономерности трабва да определят
самите събития, а не вероятностите за събитията. И поради това не вярвал в необходимастта от статистическия характер на
основните закони на природата.
Квантовата механика в началота на съществуването си била нерелативистка теория – в

Фиг. 17. Квантовата механика наистина
е шокираща! И това ви го казва не кой да е.
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нея не се отчитали ефектите от движението
на частицити с големи скорости. Отчитането на тези ефекти довело до възникване на
още по-големи кошмари в областта на микросвета.
В 1929 г. Пол Дирак написал релативистко
уравнение за движението на електрона. Което имало решение с отрицателна енергия на
електрона! За да избяга от този ужас, Дирак
преположил, че освен електрона трябва да
има една също такава частица, но с положителен заряд. Тая частица (наречена позитрон) била открита експериментално. Оказало се, че електронът и позитронът могат
да взаимодействат и в резултат на това взаимодействие изчезват, а на мястото им се появяват например два фотона. Както се казва
– нов пълен шаш за класическите представи
на света – честиците се превръщат от едни в
други (то е неща като слон и слоница да си
допрат хоботите и в резултат на това да се изчезнат, а на тяхно място да се появят две въздебелички зайчета). Въздебеличките зайчета
могат пък обратно да стават на слонове – фотоните могат да се превръщат в електронно
– позитронни двойки. При превръщането на
електрони и позитрони във фотони масите
на покой на частиците напълно преминават
в маси на движение на фотоните – туй вече

не са и релативистки ефекти, туй вече са ултрарелативистки ефекти. И те водят до нови
възможности за обяснение, като превръщанията на частици от един вид в друг могат да
се считат за основа на дискретността (основи
на атомистичната структура!!!) на пространството и времето! И това може да изглежда
така: частица преминава от една елементарна клетка на пространство-времето в друга
такава и при този преход изчезва и в новата
клетка се появява нова частица (ако има превръщане) или пък се появява същата частица
(ако няма превръщане). Ако частицата изчезва в една елементарна клетка и се възражда в съседната, то никакъв сигнал не може
да бъде изпратен на растояние, по-малко
от елементарното (пространствения квант)
за време по-малко от елементарното (времевият квант). И като вземем да разделим
размера на пространствения квант (десет на
минус тринадесет сантиметра) на размера
на времевия квант (три по десет на минус
двадесет и четвърта секунди), получаваме
скоростта на светлината във вакуум, което е
едно предположение, откъде може да се вземе тая скорост. Частица не може да се движи
с по-голяма от тази скорост, а пък система,
съставено от частици, пак не може да се движи с по-голяма от тази скорост. Дискретното
пространство - време изисква обаче и друга математика, защото наличните модели,
основани на диференциални уравнения, са
разработени за приложение при придположение, че пространството и времето могат да
се делят на безкрайно малки интервали.

Атомната бомба

Фиг. 18. Отляво - надясно: Пол Дирак,
Волфганг Паули и Рудолф Пайерлс.

Накрая нека се спрем много накратко на
едно приложение на идеите на новата физика, разработвани и от Айнщайн, за военни цели. Атомът, казва Айнщайн е като богат скъперник. По време на живота си той
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Фиг. 19. Взрив на атомна бомба.
не харчи енергия. Като умира, оставя на наследниците почти си цялата си маса и една
много малка част от нея се трансформира
в енергия. И тази енергия е толкова много,
че носи със себе си заплаха за нещастие за
цялото общество.
Общо взето, тези думи на Айнщайн илюстрират добре получаването на енергия при
реакциите на разпад на уранови или плутониеви атоми – реакции, използвани в
атомната бомба. Айнщайн подписва едно
писмо да Рузвелт, смутен от възможността
Хитлер да се сдобие първи с атомна бомба.
Е, първи се оказват американците, които и
използват атомната бомба. Айнщайн не е
доволен от това приложение на науката –
той е вече възрастен, минал през войни и
перипетии и добре съзнава опасността. Но
духът е освободен от бутилката.

наука, започнало от Хумболт и продължено от Планк изкристализира в постиженията на Айнщайн. Айнщайн е гений, няма
спор. Всъщност днес доста го критикуват и
първият автор на тази статия е чувал доста
критики по негов адрес. И винаги е казвал
на критиците, да не се правят на рецензенти
на Айнщайн. Айнщайн си е оставил името
в науката със своите постижения. Ако го рецензираш, без да предлагаш алтернатива на
теориите му, си губиш времето. Ако предлагаш алтернатива и тя се окаже грешна, пак
си си загубил времето. Е, след време ще се
роди някой, който ще съсдаде нова теория
и ще постави рамките на приложемостта на
концепциите на Айнщайн, тъй както Айнщайн е поставил рамките на приложемост
на концепциите на Галилей и Нютон.
Този някой сигурно ще си остави името в
науката. А хилядите останали критици –
рецензенти ще потънат в забвение. Но, какво да се прави – човешката памет е крайна.
В нея няма място за всички.

Няколко заключителни думи
И тъй, с този разказ за Айнщайн завършваме краткото представяне на няколко бележити представители на германската наука.
По-натам в белите хроники ще ви разкажем
за представители и на други нации, оставили своята следа в науката, пък и допринесли за организационното развитие на
съответната нвационална наука. В последните три хроники видяхме как последователното действие в модерната германска

Фиг. 20. На изпроводяк – малко горчив
хумор от Алберг Айнщайн.
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Хроника 7: Робърт Хук

Част I: от 1635 г. до “Принципите” на Нютон (1687 г.)
Автори: Николай К. Витанов, Институт по механика – БАН,
Златинка Димитрова, Институт по физика на твърдото тяло “Георги Наджаков” – БАН

Няколко уводни думи от
първия автор

като конвенционният такъв сега е зает с
проблемите на актюерството. Но не се притеснявайте, следващата хроника ще бъде
И така, дотук в Белите хроники ви разказа- посветена на Нютон и той ще се завърне. А
хме за доста събития, а от четвъртата хрони- днес с другия съавтор ще ви разкажем как е
ка нататък ви запознахме с организацията започнала да се организира съвременната
на съвременната германска наука. Която е английска наука.
градена систематично още от времената на Следвайки линията на тази серия от разкази,
Хумболт, полирана от големи учени и ад- това ще бъде направено, като ви разказваме
министратори като Планк, достигнала вър- от наша си гледна точка за биографиите на
хови постижения в работите на Айнщайн и видни строители на английската наука. Ще
много от създателите на квантовата меха- започнем с двама от тях, играли важни роли
ника и заемаща водещо положение в света в утвърждаването на Лондонското кралско
и в момента. Мисля, че читателите разбра- общество за подобряване на знанието за приха, че за да се построи успешно работеща родата (Royal Society of London for Improving
научна система е необходимо много време
на умели администратори, които разбират
от наука, необходими са много пари и привличане на силни учени. Точно обратното
наблюдаваме днес в България – каквото
бе построено, се разбива с пълна мощ от
претендиращи да разбират от наука и/или
претендиращи да са големи учени хора, а
вместо инвестиции, от науката се краде по
най-дебилски начини, а добрите учени зорлем се гонят в чужбина. Така свястна научна система, подпомагаща развитието на
икономиката и обществото, няма да се създаде. Та докато науката българска полека
отива към катастрофа, аз, заедно с верните
ми съавтори, ви запознавам, как е започнала организацията на науката в развитите
страни. И след Германия идва ред на Англия, където организацията на науката е
започнала два века по-рано. Както сте забелязали, тази статия има друг съавтор, тъй Фиг. 1. Робърт Хук.
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Natural Knowledge, наричано за краткост
Royal Society of London и както ще го наричаме по-долу в текста Лондонското кралско
общество или Кралското общество). Става
Дума за Робърт Хук и Исак Нютон. И ще започнем с Робърт Хук – фиг.1. – човекът, спомогнал много младото Кралско общество да
просъществува и да се утвърди. След това ще
продължим с Нютон, извел Кралското общество до статута на най-престижната научна
организация в тогавашния свят. И тъй – да
излезем от днешното блато в българското
общество и наука и да се върнем 350 години
назад в Англия, която се е запътила да става
световна империя.

жем разбира се и за Нютон. Но ще започнем с едно друго име, което бе почти забравено, но интересът към което се засилва
много в последно време. Това е Робърт Хук
– един от организаторите на съвременната
английска наука и един от най-големите
английски учени на 17-ти век. Ще кажете –
хайде законът на Хук за еластичността сме
го чували, ама Хук – организатор на английската наука!!! - как така? Че нали Нютон е бил президент на Лондонското кралско общество! Не тръгва ли историята на
съвременната английска наука от Нютон?
Не, историята на съвременната английска
наука започва от Хук и от хората от неговия научен кръг, такива като Робърт Бойл.
Лондонското кралско общество Нютон идва след Хук в Лондонското кралско общество. Робърт Хук играе централна
17 век – време на революция в науката. роля във формирането и функционирането
Особено в английската. Героят на тази ре- на Лондонското кралско общество. Тази
волюция разбира се е Исак Нютон – фиг. 2. негова роля е отразена в архивите, но око300 години другите участници в тази рево- ло 300 години те са били достъпни само за
люция бледнееха отзад в галерията, а от- специалистите, а сияещата звезда на Нюпред сияеше фигурата на Нютон. Но днес тон е довела до това, приносът на Хук да
след повече от 300 години историците за- бъде почти забравен. Днес нещата вече са
почнаха да се запитват: а как стана така, други и Робърт Хук започва да заема доче се случи тази революция в английската стойното си място като организатор на наунаука. Е, нека ви разкажем. Ще ви разка- ката в Британската империя.
Та събитията, за които ще ви разкажем, се
развиват в Лондон, който по онова време е
изглеждал като на фигура 3. Е, това е преди
големия пожар от 1666 г – фиг. 4.

Фиг. 2. Исак Нютон. Виждате ли телескопа? Заради него Нютон е избран за
член на Лондонското кралско дружество.

Фиг. 3. Лондон, 1612 година.
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Фиг. 3. Лондон, 1612 година.
Фиг. 4. Големият пожар в Лондон през 1666 г. Много изгоряло и много трябвало да
се строи. Добре дошло за Робърт Хук, който освен голям учен бил и много известен
за времето си архитект.
Историята на лондонското кралско общество започва 15-на години преди официалното му основаване с появата на първите
групи за обсъждане на научни проблеми
в Оксфорд. Годините са несигурни. Чарлз
I е свален от трона и екзекутиран, Англия
се управлява от лорд-протектора Оливър
Кромуел.
Дните за роялистите – привърженици на
бившия крал, са тежки. Не са много местата, където те могат да получат защита. Едно
от тях обаче било в Оксфорд, където професор бил известният учен Джон Уилкинс
– фиг 6.
Уилкинс можел да им предложи защита,
защото им симпатизирал и защото... бил
женен за сестрата на Оливър Кромуел. Освен това Уилкинс знаел как да поддържа
обсъжданията на научни и други проблеми

- той измислил концепцията за “невидимия
колеж” - неформална организация на учени, които да обсъждат различни проблеми
без да се стига до формална организация,
свързана с тези обсъждания. Около невидимите колежи на Уилкинс се формирало ядрото на бъдещото Кралско общество.
Към 1655 г. около Уилкинс се формира
Оксфордското философско общество, което в началото също било невидим колеж,
нямало протоколи на заседанията и не издавало списание (което било лесно разбираемо, понеже роялистите трябвало доста
да внимават по време на протектората).
Оксфорд бил спасението на много известни
учени-роялисти, които се завърнали в Лондон след края на Протектората. Много от
тези завърнали се били сред основателите
на Лондонското кралско общество.
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Фиг. 5. Оливър Кромуел до ковчега на
Чарлз I.
Самото Лондонското кралско общество било
основано през ноември 1662 г с кралски указ
на крал Чарлз II. Кралският указ (и последвалите два допълнителни указа) фиксирали
ролята на Кралското общество като академия на науките на Британската империя – то
трябвало да развива и популяризира науката
и ползата от нея, да поддържа висококачествени научни изследвания, да отличава върховите научни постижения, да дава съвети
на политиците, да поддържа международно
сътрудничество, да подпомага образованието и т.н. и т.н.. Кралското общество започва
съществуването си като група от лекари и
учени, обединени от идеите за новата наука
на Франсис Бейкън. Мястото на сбирките е
Грешъм колидж (където Хук е професор в
продължение на 40 години). На 28 ноември
1660 г. (като се питате защо сме изостанали,
вижте тази дата и си помислете, какво е било
по нашите земи тогава – видни “интелектуалци” на една империя са дарявали населението с велики иновации като диш хакъ) 12
интелектуалци – Робърт Бойл, Кристофър
Врен (добре ги запомнете тези двамата, те са
доста свързани с Хук, както ще видим по-до-

Фиг. 6. Джон Уилкинс – основателят на
първите “невидими колежи”, от които
по-късно произлязло Лондонското кралско общество.
лу), Уилиам Бол, Уилиам Брункър, Александър Брус, Джонатан Годард, Абрахам Нил,
Робърт Мори, Пол Нийл, Уилиям Пети, Лоурънс Руук и Джон Уилкинс, започват срещи
в Грешъм колидж в Лондон. На първата среща под председателството на Уилкинс, лекция изнесъл Кристофър Врен, а сър Робърт
Мори бил утвърден за председател на новосформираната група. Групата съдържала достатъчно високопоставени благородници и
други личности и получава благоволението
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на краля – фиг. 7, което е анонсирано от сър
Робърт Мори още на втората сбирка на групата. Кралят утвърждава тази група от учени
като Кралско общество чрез 3 кралски указа,
издадени през 1662, 1663 и 1669 години.
С указа от 1662 г. кралят създава Лондонското кралско общество. В указа от 1663 г. обществото получава пълното си име, а кралят е
посочен като съосновател. Кралското благоволение има и друго изражение, вследствие
на което (както ще видим по-долу) Робърт
Хук бива назначен за куратор на експериментите на Кралското общество през ноем-

Фиг. 7. Чарлз II – крал на Англия.
Покровител и поддръжник на
Лондонското кралско общество.

ври 1663 г. Английските крале продължават
традицията на Чарлз II и оттогава всеки крал
е патрон на Лондонското кралско общество
(та да видите какво правят богатите хора,
милеещи за страната си. Сравнете с една
друга страна, където подбора на елита се извършва по завоите на магистралите и ще ви
стане ясно, защо на едното място е едно, а
на другото място – друго). Първи президент
на Кралското общество става Лорд Уилиям
Брункър, втори виконт Брункър.
Брункър е президент на Кралското общество през първите 15 години от съществуването му, а първите секретари са Джон Уилкинс и Хенри Олденбург. Интересно е да се
отбележи, че появата на Кралското общество не предизвикала възхищение у всеки.
Много разочарован от членовете на обществото бил например Томас Хобс. Той писал, че членовете на това общество много
спорили с него за физиката, показвали всякакви вакуумни помпи и опити над редки
животни (може да сте сигурни, че тоя, дето
е демонстрирал вакуумните помпи е бил
Хук) и всичките до един му били врагове.
Та Кралското общество имало доста влиятелни врагове. Но оцеляло. Благодарение и
на ентусиазма и на усилията на Робърт Хук.
Нека още тук отбележим приноса на Хук за
Лондонското кралско общество. През 1663
г. Хук става негов куратор и това е първият
професионален учен - той е получавал заплата за експерименталните си разработки
и за философските си съчинения. 40 години
Хук се занимава с утвърдяването на престижа и на ролята на Кралското общество.
Ентусиастът Хук поставя множество експерименти и чете лекции по мискроскопия,
пневматика, гравитация и други области на
естествените науки и тези усилия, заедно с
усилията на Робърт Бойл и други учени доказват правото на съществуването на Лондонското кралско общество, спасяват го от
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Фиг. 8. Заседание на Лондонското кралско общество в едно от лондонските кафенета.
опасностите за съществуването му в началните години на функционирането спомагат
за превръщането му в най-престижната научната институция в тогавашния свят. Без
усилията на Хук Лондонското кралско общество трудно би оцеляло. Разбира се и други
хора имат принос за създаването и оцеляването но Кралското общество през годините
на прохождането му. Един такъв човек е секретарят на Обществото Хенри Олденбург
– лицето на Лондонското кралско общество
пред света и пред чуждестранните му членове като Хюйгенс, Лайбниц, Спиноза, Касини
и други. Както често се случва – два от крайъгълните камъни на Лондонското кралско
общество – Хук и Олденбург се оказват остри
и на стари години стават върли врагове, но

дейността им на млади години довежда до
създаването, оцеляването и утвърждаването
на Лндонското кралско общество на науката. Хук е близък приятел на Бойл и Халей,
но не и на Нютон.

Ранните години на Робърт Хук
– от селско момче до опитен
експериментатор под надзора
на Робърт Бойл
Робърт Хук е роден на 18 юли 1635 г. във
Фрешуотър на остров Вайт намиращ се съвсем в южната част на Англия, където баща
му е куратор на местната църква. Като дете
Хук е болнав и това се отразява на здравеСЕПТЕМВРИ 2017
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то му през целия му живот. Обучението на
Хук било в къщи и се извършвало от баща
му. В допълнение Хук имал доста свобода да се занимава с каквото си иска и той
се занимавал с механични неща – правил
различни механични модели или пък разглобявал часовници. Баща му се опитал да
го запали по търговията, но починал рано
и така Хук останал без баща на 13 години
(подобна съдба имал и Нютон). Горе долу
по същото време Хук бил пратен да чиракува при известен лондонски художник
във Уестминстър, но нямал влечение към
рисуването с маслени бои нито с набавянето на материали за процеса на направата на картината. За щастие Хук привлякъл
вниманието на управителя на училището в
Уестминстър доктор Ричард Бъсби, който
го взел под своя опека. Бъсби бил умел учител и Хук научил много от него. Всъщност
Хук имал късмета да има добри учители –
освен Бъсби, такива били Джон Уилкинс в
Оксфорд и Робърт Бойл, също в Оксфорд,
който бил първообразът на учен за Хук и
който предоставил на младия Хук лаборатория, където да работи. В Устминстър Хук
получил стабилно образование, научил
евклидовата геометрия и усилил интереса
си към механиката. Освен това се научил
да свири на орган, което му помогнало да
получи на 18-годишна възраст позиция в
Кристчърч колидж в Оксфорд. Оксфорд по
онова време бил силно пуритански университет, но Хук бил запазен от влиянието на
пуританите, понеже попаднал в кръга на
роялиста Джон Уилкинс от Уодхъм колидж. Та Хук постъпил в Оксфорд през 1653
г. и получил магистърска степен през 1657
година. Това му помогнало да получи през
1663 г. първия си едногодишен контракт
към Лондонското кралско общество. Хук се
запознава с Джон Уилкинс вероятно около
1655 г. покрай общия им интерес към въз-

можността за полет на човек във въздуха.
Около 1655 г. Хук става асистент по химия
на Уилис, добър познат на Уилкинс. Покрай Уилис, Хук се запознава с Уорд, който
е професор по астрономия. Уорд запознава
Хук с тънкостите на астрономията и Хук остава запленен от астрономията през целия
си живот. За своето време Хук бил един от
най-успешните астрономи на Англия, по
– известен дори и от Халей (чиято известност идва много по-късно). Малко известен
факт е, че именно Хук е изработвал едни
от първите телескопи за научни наблюдения в Англия. Така, попадайки в средата
на Оксфорд сред известните оксфордски
учени, траекторията на живота на Хук се
променила и вместо да завърши живота си
като селски жител, той се превърнал в един
от най-известните учени на Англия в ком-

Фиг. 9. Сър Кристофър Врен, член на
Лондонското кралско общество, най-известният английски архитект по времето на Хук. Главното му творение се
вижда на картината. И понеже не се
вижда много добре, вижте и следващата
фигура.
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панията на оксфордските му колеги и приятели, които скоро оформили ядрото на
Лондонското кралско общество. Бойл бил
образът на учения за Хук. Хук работил като
асистент на Бойл и правел вакуумните помпи за експериментите с газове на Бойл. Хук
се увличал също от архитектурата и неговият образ за подражание в архитектурата
бил Врен (бъдещ негов приятел и партньор
в архитектурните проекти в следващите 50
години) – фиг. 9.
Появата на аристократа Робърт Бойл в
Оксфорд се дължала на поканата на Уилкинс. Бойл се появил в Оксфорд през 1658
г. и скоро взел Хук за свой асистент. Уилкинс и Бойл останали близки приятели и
колеги на Хук да смъртта им, която дошла
през 1672 г. за Уилкинс и две десетилетия

по-късно за Бойл. Асистенството на Хук
при Бойл било ключово за оформянето на
Хук като учен. Като асистент на Бойл, Хук
не само се оформил като експериментатор,
но е възприел идеите на Бойл за механиката и специално неговата корпускулярна
философия, на която Бойл бил един от основните пропагандатори. Бойл помогнал
на Хук да получи длъжността в Лондонското кралско общество през 1663 г. Хук останал асистент на Бойл докато започнал дейността си в Кралското общество.
Хук напуснал Оксфорд на 27 години, оставяйки зад гърба си успешно обучение в
Оксфорд, познавайки множество знаменитости в английската наука и общество и с
блестяща научна кариера пред себе си. В допълнение той имал позиция, която му поз-

Фиг. 10. Катедралата на Лондон – главното архитектурно произведение на Кристофър Врен.
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волила да извърши стотици експерименти
през следващите 30 години (той трябвало
да представя пред членовете на обществото
по един експеримент всяка седмица!). Позицията му в Лондонското кралско общество му позволявала да обсъжда идеите си
с елита на английската наука. Хук бил един
от крепителите на Лондонското кралско
общество в трудните първи две десетилетия на съществуването му.

Хук в Лондон
В Лондон Хук се занимавал с две основни
дейности: наука и архитектура. Въпреки
недоброто си здраве, Хук нямал каляска и
всеки ден трябвало да изминава десетина
километра от дома си до местата, където
изпълнявал задълженията си към краля и
към Кралското общество. Интересен факт
е, че Хук, както и Нютон, никога не е пътувал в чужбина. Хук рядко пътувал и извън
Лондон. Отбелязано е едно негово пътуване в Оксфорд през 1680 година. Дейността
на Хук като архитект и учен била изключително в областта на Лондон. Всеки ден
той посещавал Грешъм колидж, където
бил офисът му на професор по геометрия
(Хук получил професурата през 1664 г.),
посещавал някое от любимите си кафенета
(средище за интелектуални разговори по
онова време, докато кръчмите си оставали
средище за изясняване на това чии мускули
са по-големи, чии юмруци са по-здрави и
чий ум е по-малко) и всеки ден се обаждал
на Врен или на сестрата на Робърт Бойл. Та
Хук прекарал голяма част от живота си в
Лондон, град често обвит от смог и с улици,
на които можели да се видят крайна бедност и крайно богатство.
Вече споделихме, че Хук се превърнал в опитен експериментатор по време на престоя
си в Оксфорд. Така, че когато било предло-

жено в Кралското общество да се създаде
длъжността куратор на експериментите със
задача да запознава членовете на обществото с експерименти от различни области на
науката, то кандидатурата на Хук била бързо одобрена но основата на безспорните му
качества като експериментатор. Хук трябвало да демонстрира експерименти, свързани
със собствената му научна дейност, както и
експерименти по предложение на членовете на Кралското общество. Хук показвал на
членовете на обществото интересни явления от микросвета, наблюдавани през микроскоп, демонстрирал разликата между
артериалната и венозната кръв, показвал,
че куче може да бъде държано живо, след
като се изпомпи въздухът от дробовете му,
показвал природата на въздуха и динамиката на въздушни мехурчета в течност, показвал падането на телата, демонстрирал махала с различна дължина – дори над 60 метра,
демонстрирал взривове с различни видове
барут и т. н. и т. н.
С ежеседмичните си експерименти Хук
скоро се превърнал в опората на Кралското
общество и ентусиазирано поддържал съществуването му в трудните първи две десетилетия. В това време Хук направил важни
приноси в теорията на еластичността, а и
в микроскопията – той открил клетъчната
структура на растенията, а изключително
точните му рисунки на микросвета, наблюдаван през микроскопите му, предизвиквали учудване и възхищение у членовете на
Кралското общество. Появява се и трудът
му Микрография, пълен с прекрасни рисунки на насекоми и растения, видени от
Хук през микроскопите му. Интересното е,
че там има и рисунки на това, което Хук наблюдавал през телескопите - има например
прекрасни рисунки на кратерите на Луната. Може би да ви е интересно да научите,
че първата научна публикация на Хук (от
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1661 г.) била върху капилярните явления –
покачването на нивото на водата в тънки
тръбички. Оттогава до края на живата си
Хук остава фен на механиката на флуидите
и особено на теорията на газовете, активно
развивана от неговия учител Робърт Бойл.
Хук е известен със своя закон за еластичността, открит през 1660 г при изследванията му върху пружините (с цел направа
на по-съвършени пружини за механичните
часовници). Хук изобретил и демонстрира
в експеримент пред Кралското общество
през 1670 г. балансова пружина за часовник
и по повод на това изобретение имало десе-

Фиг. 11. Един от микроскопите, направен от Хук.

тилетен диспут между него и Хюйгенс (диспут, продължил и след смъртта на двамата), кой пръв е направил това изобретение.
Наличните до момента документи показват приоритета на Хук. На Хук принадлежи
откриването на клетъчната структура на
корка, както и множество хитроумни експерименти, свързани с разпространението
на звука и с музикалните инструменти.
Като майстор в направата на микроскопи
Хук демонстрирал пред удивените погледи
на членовете на Кралското общество различни микроорганизми. Хук рисувал добре (другата му основна дейност била архитектурата)
и картинки на тези микроорганизми, наблюдавани от него, са добре запазени и до днес.
Може би не знаете, но терминът клетка е
въведен от Хук при описание на микроорганизмите, защото растенията при наблюдение с микроскоп му изглеждали като
клетките на пчелната пита. Хук се увличал
и по изследване на фосили на растения и
животни. Така той стигнал до предположението, че в някои случаи наблюдаваните
фосили биха могли да са от растения и животни, изчезнали при минали геологични
катастрофи – едно доста храбро твърдение
за втората половина на 17-ти век.

Фиг. 12. Бълха. Рисунка на Робърт Хук.
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След смъртта на Хенри Олденбург Хук става секретар на Лондонското кралско общество (през 1677 г.) Но преди да стане секретар, Хук започва и кариера на архитект.
Основната причина за това е големият пожар в Лондон през 1666 г. След пожара Хук
предлага на заседание на Кралското общество план за застрояване на изгорялата
част на Лондон, след което се интензифицира сътрудничеството му със сър Кристофър Врен, на когото Хук става главен архитектурен асистент. Така Хук става кралски
надзорник и отговаря за събарянето и изграждане на търговски структури в ситито
на Лондон. По-натам в годините Хук реализира собствени архитектурни проекти
като Докторския колеж, болницата Бетлем
и църквите в североизточната част на ситито. Врен и Хук са архитектите на прочутата
обсерватория в Гринуич. Общо Хук участвал като архитект във възстановяването
на 51 църкви след големия пожар от 1666
година. Архитектурната дейност на Хук му
позволявала (за разлика от Нютон) да има
огромно количество познати от най-различни слоеве на обществото – от краля до
майсторите, които изготвяли едни или други елементи от архитектурните му проекти.
Интересното е, че Хук е този, който фокусира енергията на членовете на обществото
върху изучаване на законите на движението на телата. След серия от експерименти
през 1668 г той убеждава членовете на обществото, че текущата теория на ударите
между тела (на Декарт) е неадекватна и
трябва да се разработва нова теория. Подобни една на друга теории предложили
Хюйгенс и Врен, а на младия Хук му предоставили възможността да тества теориите на батковците, но не и да изкаже собствените си възгледи по въпроса за ударите
между телата. В рамките на тези теории и
експерименти се обсъждала величината

състояща се от произведението от скоростта на тялото и квадрата на скоростта му –
Хюйгенс бил особено заинтересован от тази
величина, предложена от Лайбниц. Хук поставил експеримент и показал, че „силата
на движение на тяло е пропорционална на
квадрата на скоростта му“.
Експерименталните занимания на Хук
продължавали. През 1669 г той, заедно с
Врен демонстрирали пред членовете на
Кралското общество шлифовъчни машини, които можели да правят хиперболични
и параболични шлифовъчни повърхности
(дейност важна при направа на лещи за
телескопи и не само там). Хук продължавал с астрономическите измервания. През
1668 г той изработил специален телескоп,
за да измери паралакса на земната орбита
с което окончателно допринесъл за определянето на тази орбита (датата на доклада
му пред Кралското общество била 15 юли
1669 г.). През 1669 г. В обществото се заговорило за новия вид телескоп, разработен
от професора по математика в Кеймбридж
Исак Нютон. Телескопът (с увеличение от
38 пъти ) бил демонстриран в Кралското
общество през декември 1671 г., а веднага
след това Нютон бил предложен за член на
Кралското общество. Отношенията между
Нютон и Хук се изострили почти веднага
и ще останат напрегнати през следващите
31 години, а Нютон ще стане Президент на
Кралското общество чак след смъртта на
Хук. През 1671 г. Нютон представил идеите си за цветовете и светлината пред Кралското общество. Хук веднага го обвинил,
че е заимствал тези идеи от неговата книга
„Микрография“. Но това било повече от
персонален спор. В Кралското общество се
оформили две групи – бейкънианците (към
които принадлежал и Хук) за които науката била предимно описание и класификация и нютонианците, за които науката била
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предимно теория и експеримент. Противопоставянето между тези две течения довело до кризата в Кралското общество.
Та второто десетилетие на Лондонското кралско общество започнало с криза.
Бейкънианците били от старата генерация членове и започнали да намаляват
по природни причини. Починали двама
от най-влиятелните му членове – сър Робърт Мори и Джон Уилкинс. Хук бил все
повече натоварен със задълженията си на
архитект и с контрола на строежите в лондонското сити. Поради това не изпълнявал
редовно ангажимента си да представя нови
експерименти и заседанията на обществото добили унил характер. Вицепрезидентът
Уилиям Пети обаче събрал активните членове, възстановил ежеседмичното представяне на експерименти и заплашил с последствия членовете, които си позволявали
редовно да отсъстват от заседания. Кризата
в кралското общество започнала през 1672
г и достигнала максимума си през 1674 г.
когато започнали да отстраняват масово
неактивните членове на обществото. Недоволството в редиците на членовете растяло
и под заплаха от отстраняване при следващите през 1677 г избори бил дори президентът на Кралското общество лорд Брункър. Това станало и за капак на всичко през
същата 1677 г. починал и секретарят на
обществото Олденбург. В Кралското общество започнали да се готвят за промяна и в
групата, настояваща за промени били Хук,
Врен, Хоскинс, Абри и други членове на обществото. За президент на Кралското общество бил избран сър Джоузеф Уилиямсон,
а Хук бил избран за секретар на обществото и започнал да се занимава с издаването
на списанието на обществото Philosophical
Transactions of the Royal Society of London,
което Хук прекръстил на Phylosophical
Collections (Хук не бил голям приятел на

Олденбург). Хук бил секретар на Кралското общество до 1682 г. и се справял и без
голяма писмена кореспонденция, тъй като
познавал добре повечето от членовете му.
Този маниер на работа обаче не се харесвал
на другите членове, тъй като Хук не оставял записи на намеренията и действията
си, а направо ги обсъждат с необходимите
му членове на обществото, които пристъпвали към работа често без да уведомяват
други членове на обществото. Та обвинен
в това, че работата на обществото станала
непрозрачна Хук бил сменен от секретарския пост през 1682 г. Та тогава списанието на обществото от Философски колекции
отново било прекръстено на Философски
трансакции на Кралското общество. Тези
събития са отражение на един по-дълбок
процес в Кралското общество – сблъсъка
на две гледни точки за науката – гледните
точки на Франсис Бейкън (към поддръжниците на която принадлежи и Хук) и гледната точка на ново изгряващата звезда на
английската наука Исак Нютон.
Влиянието на Нютон и на поддръжниците
на неговите идеи започва да се чувства все
по-осезателно след 1680 година. През 1686
г. (на 5 юли) е публикуван капиталният
труд на Нютон относно законите на механиката и гравитацията. Интересното е, че
Кралското общество остава без ресурси за
да публикува тиража на „Принципите“ на
Нютон, тъй като парите отиват за публикуването на луксозната книга „История на
рибите“ на Вилоуби и се налага приятелят
на Нютон Едмунд Халей (този, на когото
е кръстена Халеевата комета) да подпомага отпечатването на книгата със собствени средства. През 1686 г. двамата новоизбрани секретари на обществото Робинсън
и Астън (поддръжници на отпечатването
на „История на рибите“) внезапно подали
оставка и натискът върху Халей да подаде
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оставка от поста си на клерк на Кралското
общество (платен секретар на обществото,
който можело и да не е член на обществото, но трябвало да е неженен, което пък не
било валидно за Халей, че той бил женен,
но да не навлизаме в подробности) нараснал. Тъй като той отказал да направи това,
го информирали, че му спират възнаграждението от 50 фунта на година и вместо това
му плащали с непродадени копия от „История на рибите“. Интересни неща ставали в
Кралското общество през 1686 г. Сблъсъкът
на двете концепции за науката и на двата
пътя на развитието на Кралското общество
бил доста сериозен, както виждате. Пострадал не само Халей, но и Хук, на когото също
било предложено възнаграждението му от
Кралското общество да се изплаща по същия начин. В края на краищата победила
гледната точка на Нютон и поддръжниците на идеите на Бейкън (сред които и Хук)
щели да потънат в забрава.
Като астроном, Хук доста се интересувал
от гравитацията. Той не вярвал в теорията
за етера като среда, която пренася привличането или отблъскването между телата. В
своите лекции пред членовете на Кралското общество Хук отбелязвал, че гравитационната сила произтича от самите тела, че
те се движат па права линия, докато някоя
сила не ги отклони от нея и че ако телата са
по-близко едно да друго (гравитационната)
сила на привличане между тях е по-голяма.
Това, което Хук не отбелязал е, че привличането е обратно пропорционална на квадрата на разстоянието между телата – това
било по-късно доказано от Нютон. Работите
на Хук върху гравитацията били между 1670
и 1674 г. (доста преди Нютон). През 1679 г.
Хук, в качеството си на новоназначен отговорник на кореспонденцията на членовете
на Кралското общество имал известна кореспонденция с Нютон за да се запознае с

изследванията на Нютон като член на обществото. В тази кореспонденция двамата
обсъждат движението на небесните тела
и в края и Хук споменава за една предположение, че ....“the Attraction always is in a
duplicate proportion to the Distance from the
Center Reciprocall, and Consequently that the
Velocity will be in a subduplicate proportion
to the Attraction and Consequently as Kepler
Supposes Reciprocall to the Distance“. Тук
човек може да види предположението, че
гравитацията е обратно пропорционална
на квадрата на разстоянието между телата
– нещо, стоящо в основата на жестокия диспут между Хук и Нютон по повод на закона
за гравитацията. През 1686 г. след излизането на Нютоновите принципи, Хук заявил,
че той е дал идеята на Нютон за обратния
квадрат в закона за гравитацията. Лютият
спор завършил в полза на Нютон, тъй като
Хук нямало как да докаже, че идеята е негова. Разбира се, законът бил формулиран
от Нютон, но той във всички издания на
„Принципите“ подчертавал, че идеята за обратния квадрат в закона е изказвана от Хук
и от други по отношение на движението на
телата в Слънчевата система.

Няколко заключителни думи
към първата част на нашия
разказ
И тъй читателят вече започва да придобива
представа за начините на развитие на научните системи в различни водещи страни. И вижда, че те са различни. От една
страна имаме Лондонското кралско общество – институция, която вече 350 години
поддържа високото ниво на английската
наука. Как? - като поддържа дейността на
върхови учени като се тръгне от Нютон и
се стигне до днешните британски носители на Нобелови награди. Около всеки от
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които има голяма група не толкова известни сътрудници. Какво да се прави – тъй се
развива науката – за да имаме велик професор, образно казано, трябва да има и кой
да мие колбите. Иначе казано – налице е
хипотезата на Ортега от наукометрията –
всекидневните, непрекъснати усилия, къртовският труд и малките успехи на голямата група от учени е в основата на успехите
на малкото на брой учени, които успяват да
направят по-значителен пробив в науката.
Има и още нещо, наречено концентрационно-дисперсионен ефект в науката, но затова ще ви разкажем в някое от следващите
ни статии. Та големите учени и екипите им
от не-толкова големи учени плюс стотици
години за несмутено развитие – това е в основата на успеха на английската наука. Освен това, нали забелязвате – английската
наука се е правила от материално осигурени хора. Сравнете сега със ситуацията у нас
– интелектуални андрешковци каканижат
как броят на учените трябва да се намали,
че да останели само най-добрите, щото на
Андрешко му изглежда, че тъй може би
може и да се получи нещо с българската
наука. Няма да се получи Андреш-ко-о-о-о,
няма! Нищо няма да ти се получи, защото
работиш срещу хипотезата на Ортега и не
осигуряваш спокойно развитие на науката и гониш зорлем учените си по чужбина. Никаква английска система така няма
да сработи в България. Но това не е всичко
– българската наука не е организирана по
английски образец – тя е организирана по
континентален германски образец. Нали
помните от предните бели хроники, какво
направил кайзерът, за да може Германия
да изпревари Великобритания в научно и
технологично отношение? Създал специална система от институти, в които учените
се занимавали само с наука. Тази система
от институти съществува и до днес и това

е Макс Планк обществото за развитие на
науката в Германия. Направил нещо като
БАН кайзерът. И успял за 20-на години да
настигне успехите на английската система
с нейната 350 годишна история. Ето ви ги
двете системи – и двете успешни, но едната функционираща бавно, а другата – по
бързо. Обаче и в двете системи учените не
се борят за оцеляване и заплатите им не са
почти равни на заплатите на чистачките.
Коя от тях, коя от тях да „внедрим “ тука – е
интересен въпрос, обсъждан често и от хора,
доказано неразбиращи от мениджмънт на
наука и образование (вижте какъв е халът
и на науката и на образованието днес у нас
– пример – девойчета, чиято мечта е да си
направят селфи на задника и да го качат по
социалните мрежи та всички да го видят).
Нека да помислим малко. Имаме ли да наваксваме и то бързо, за да не сме все на последно място в Европейския съюз в много
области – имаме. Значи ни трябва система
от институти. Но ние я имаме – БАН. Защо
се мачка БАН тогава? Е, нека тия, дето го
мачкат, да ви обяснят. Та докато слушате каканиженията им и се чудите какво ви казват
– казват ви, че Андрешко, събирателният
образ на управлението на българската наука
и образование трябва да продължи да кара
разпадащата се каруца в кръг в блатото,
докато намери най-дълбоко място. Та към
германската система, реализирана в БАН,
спокойно може да се вземе и от английската – дейността на тези институти да се центрира около дейността на силни учени. Оттук малко центровка на целите и задачите,
добро финансиране и системата изведнъж
ще заработи. Но, не, нещата вървят на развал. Ето ви отговора на въпроса – ама защо
в Англия и Германия така, а у нас – иначе.
Защото там има система и традиции – а тук
системата е на Андрешко, а традициите – на
бай ви Ганя. Затова.
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Хроника 7: Робърт Хук
Част II: след 1687 година

Автори: Николай К. Витанов, Институт по механика – БАН,
Златинка Димитрова, Институт по физика на твърдото тяло “Георги Наджаков” – БАН

Позицията на Хук в Лондонско- растящият му авторитет и международна
известност накарват другите членове на
то кралско общество
Кралското общество да спрат да му вменяВ първата част на тази хроника ви разказа- ват какви експерименти да представя. Инхме за младите и зрелите години на един тересното е, че при избора на Хук за член
от организаторите на съвременната бри- на Лондонското кралско общество, той е
танска наука и освен това виден представи- освободен от плащането на членски внос
тел на британската научна и архитектурна
школа – Робърт Хук – фиг. 1
Тук разказът ни ще продължи с късните
години на Хук – времето когато идеите на
нютонианците полека започват да взимат
връх над идеите на бейкънианците, към
които принадлежи и Хук. Но не подценявайте Хук – до самата си смърт той бил
твърде влиятелна личност в Лондонското
кралско общество. Отстрани погледнато
обаче, позицията на Хук в първите две десетилетия от дейността му в Лондонското кралско общество като че ли не е много престижна. Като постъпва на работа в
Кралското общество, той нито е богат, нито
пък има социален статус на благородник,
каквито са повечето от членовете на обществото. Но все пак социалният статус на позицията му е доста над социалния статус на
обикновения лондонски търговец или на
майсторите, произвеждащи различни апарати за експерименти или пък елементи Фиг. 1. Робърт Хук показва книгата си
за архитектурните проекти на Хук и Врен. “Микрография” на Самуел Пепис, ПрезиСлед като става професор в Грешъм коли- дент на Лондонското кралско общество
дж, Хук става и член на Лондонското крал- и Главен секретар на Адмиралтействоско общество (през 1663 г.). Въпреки това то. Пепис бил толкова възхитен от
на него му се вменява, какви експерименти книгата, че си купил една за личната
да представя пред членовете на Кралско- си библиотека (книгите по онова време
то общество чак някъде до 1670 г. когато били доста скъпо удоволствие).
СЕПТЕМВРИ 2017

Българска наука

124

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

БГ НАУКА | 100 БРОЯ

и всякакви други вноски, с което се отчита социалният му статус (Хук не е богаташ
или пък богаташ-благородник), както и
важността му за кралското общество.
Като секретар на Кралското общество в
годините след 1677 г. Хук извършвал доста много административна работа макар и
по своему. Въпреки че имал конкурираща
се теория за светлината с Нютон, именно
Хук възобновил кореспонденцията с Нютон, която била замряла в последните години на Хенри Олденбург като секретар
на Обществото. Хук нямал навика да пише

Фиг. 2. Заглавната страница на “Микрографията” на Хук.

писма (а и не му се налагало, тъй като повечето от членовете на обществото му били
добри познати, а ги и виждал доста често,
при което обсъждал с тях каквото има за
обсъждане). Но имало период от време когато секретарят Хук и членът на Кралското
общество Нютон си обменяли по едно писмо на месец, което си било доста честа кореспонденция за онова време. Интересно е
да се отбележи, че през 1680 г. Хук пише 4
писма на Нютон, а Нютон връща обратно
два отговора по отношение на гравитацията и влиянието и при движение на планетите около централно тяло. Тези писма карат Нютон да се занимава активно с
проблемите на движението на планети по
елиптични орбити вследствие на гравитационното привличане около едно голямо
централно тяло.
През 1680 г. се състояли избори за Президент на Кралското общество. Въпреки, че
фаворит бил Бойл, той се отказал от поста и
президент станал Кристофър Врен. Това се
отразило добре на секретаря на обществото
Хук, чието възнаграждение било увеличено с 40 фунта годишно. Врен обаче престоял 2 години на поста и се оттеглил в полза
на сър Джон Хоскинс и това било използвано, за да бъде отстранен Хук от поста на
секретар на Кралското общество. Формалният повод бил неразборията с издаването
на списанието на обществото Phylosophical
Transactions както и изискванията за ротация на членовете на управителното тяло
на Кралското общество, но реалният повод
бил задълбочаващият се конфликт между
бейкънианците и нютонианците в обществото. Хук обаче имал голямо влияние и в
1684 г. се върнал в Управителния съвет на
Кралското общество.
Опитите да бъде заменен Хук като куратор
на експериментите на Кралското общество
хич не били успешни. През 1682 г., след сваСЕПТЕМВРИ 2017
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лянето му от секретарската позиция, Кралското общество възложило на двама други
учени да поставят по един експеримент на
седмица пред членовете на обществото.
Това обаче не се получило и членовете на
управата на обществото трябвало отново да
се обърнат към Хук, като му предложили
срещу заплащане да поставя по два експеримента на всяко заседание на Обществото, като какви ще са тези два експеримента
било обсъждано на предишното заседание
на Обществото (на което като член присъствал и Хук). Така някои мислели, че ще
обидят Хук, които имал не малко его. Но за
Хук науката вече била хоби, тъй като той
натрупал значително състояние от архитектурната си кариера и партньорството с

Фиг. 3. Рисунки на фосили от Робърт
Хук. Добре се вижда зъб от праисторическа акула.

Врен. Освен това Хук тихичко веселеел от
неспособността на друг да издържи на темпото на демонстрации на експерименти,
което Кралското общество искало да наложи. Хук разбирал, че след публикуването
на “Принципите” на Нютон се е появил нов
гигант в английската наука и че той, Хук,
ще трябва да работи в сянката на този нов
гигант. Опитният Хук успял да работи при
тези условия и да бъде интелектуален лидер на Кралското общество чак до смъртта
си през 1703 г. и чак след тази смърт Нютон
получил съществен пост в кралското общество и както се казва се погрижил портрет
на Хук да не остане или пък не се погрижил
портрет на Хук да остане за потомците. Ако

Фиг. 4. Рисунка на муха от Робърт Хук.
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се чудите как Хук е имал такова влияние,
трябва да знаете, че за 40 години членство
в Кралското общество и при посещение на
поне 1000 заседания на Кралското общество Хук имал толкова много познанства,
че за него не било трудно да се превърне в
“сив кардинал”. Освен това Хук бил в Кралското общество почти от самото му създаване и бил един от най-добрите английски
учени за времето си.

Кралското общество след
“Принципите” на Нютон
След 1688 г. годините започнали да си казват думата и Хук вече не можел да продължава да подготвя експерименти за членовете на Кралското общество с предишния си
(младежки) ентусиазъм. Пък и другите му
задължения се увеличавали. По това време
интелектуален лидер на Кралското общество
полека започнал да става Халей. Халей обаче бил много по-математично ориентиран от
експериментатора Хук и това започнало да се
отразява както върху дискусиите в Кралското
общество, които много повече се съсредоточавали върху математически въпроси, така
и върху укрепването на позициите на Нютонианците (както вече споменахме Халей бил
добър приятел на Нютон). Хук отстъпвал бавно от позициите си, но влиянието му в Кралското общество се чувствало чак до края на
века (т.е. почти до смъртта му). Причината за
това били честите пътувания на Халей в чужбина и сравнителната отдалеченост на лордовете – президенти на Кралското общество
от науката до 1703 г, когато за президент бил
избран Нютон и Кралското общество получило силен лидер, идващ от научните среди.
За следващите 20 години Нютон пропуснал
само 3 заседания на кралското общество и му
посветил доста време, издигайки авторитета
му в Англия и в чужбина.

През 90-те години на 17-ти век Кралското
общество се занимавало доста с проблеми,
възникващи от практическите нужди на
Кралския флот – изследване на моретата,
задачи, свързани с водолазни звънци, определяне на скоростта и посоката на движение на корабите. Халей се занимавал доста
с астрономия и пътувал с различни кораби,
за да изследва географските промени на
земното магнитно поле. През това време
Хук се занимавал с проблеми на оптиката,
измерване на скоростта на куршумите и обтичане на тела, движещи се във вода.
Хук се занимавал и с проблемите на водолазните звънци. Това му останало от асистентството му при Робърт Бойл. Специално
Хук се интересувал от теглото на въздуха и
от свиваемостта му при увеличаване на налягането. Той се интересувал и от знанието на въздуха за дишането на животните и
извършвал различни експерименти с животни (ако си спомняте Томас Хобс говорел
за членовете на Краското общество като за
ония господа, дето всеки път гледат въздушни помпи и правят опити с редки животни на заседанията си. Е, Хобс не казва
кой извършвал експериментите, но това

Фиг. 5. Третото издание на “Принципите на Нютон” от 1726 г. (една година
преди смъртта на Нютон и 23 години
след смъртта на Хук).
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бил Хук). Така Хук стигнал до извода, че
във въздуха има някаква субстанция, която
подпомага горенето. Някои считат тези експерименти на Хук като основополагащи на
изследванията, обособили кислорода като
химичен елемент. Тази теория за субстанцията във въздуха, подпомагащо горенето
довела до опровергаването на теорията на
Аристотел за огъня като отделен елемент.
Малко е трудно да се повярва днес, но някога било така – хората мислели, че огънят
си е нещо съвсем отделно от другите неща и
не е следствие от други процеси. Освен това
Хук провел серия експерименти и показал,
че въздухът оказва съпротивление на телата, преминаващи през него – нещо което
било доста важно за тогавашните часовници (нали помните, че те били с махала, а
един от първите джобни часовници с пружини бил направен и демонстриран пред
Кралското общество от Хук). Хук изобретил и устройство за измерване на силата на
падащите тела, което не е чудно тъй като
Хук имал значителен интерес към тежестта и гравитацията. На 14 декември 1664 г.
в една лекция пред Кралското общество
Хук казал, че подобно на магнитното поле,
което е променливо в различни точки на
Земята и гравитацията може да е променлива. Ако не друго, то интуицията на Хук
била превъзходна (да напомним, че по това
време Нютан бил само на 22 години и бил
далеч от по-късните си постижения в областта на гравитацията). През същата 1664
г членовете на Кралското общество поискали от Хук да направи експерименти с падащи тела, което той и направил, като пускал
тела от камбанарията на една висока лондонска църква и намирайки се на различни
височини на тази камбанария, правил експерименти дали периодът на колебанията
на махало зависи от височината на махалото над земната повърхност. Като астроном

Хук се интересувал доста дали гравитацията си изменя с промяната на разстоянието между привличащите се тела. Той дори
има догадки каква е това изменение (и самият Нютон отбелязва в „Принципите“, че
Хук и други са говорили за зависимостта на
гравитационната сила от обратния квадрат
на разстоянието между телата по отношение на планетите в Слънчевата система).
Основният интерес на Хук тук бил да обясни в детайли движението на Луната около
Земята.
Много интересно било предложението на
Хук, че земетресенията имат отношение
към появата на планините и че вследствие на земетресения на повърхността на
земята могат да се появят фосили на изчезнали видове. Хук предположил, че и
наличието на златни жили може да е свързано със земетресенията. Доста интересни
са експериментите на Хук от 1677 – 1678
върху налягането на въздуха. Хук казал в

Фиг. 6. Едмънд Халей, клерк (платен
секретар) на Лондонското кралско общество, приятел на Нютон и първокласен
астроном.
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един разговор, че знанието за свойствата на въздуха е по-важно за човечеството
от цялото останало знание на света. Експериментите показали, че атмосферното
налягане наистина зависи от височината.
Покрай това Хук се заинтересувал и какво
става с дълбините на океана и как потъват
тежките тела. В същата 1678 г. Хук публикувал серия от лекции, в които официално
формулирал закона на еластичността, известен днес като закон на Хук.
В 1680 г. астрономите в Европа наблюдавали ярка комета. Наблюдавали я и Хук
и Нютон. Врен, който по това време бил
президент на Кралското общество смятал,
че движението на тази комета потвърждава теорията му, че кометите се движат по
права линия, а не съгласно законите на Кеплер. Хук обаче бил точно на противоположното мнение и дори отбелязал в една от
лекциите си, че тази комета е същата, която
била наблюдавана и през 1618 г!!!! Това изказване останало незабелязано за разлика
от предсказанието на Халей за кометата
от 1682 г., което щяло да наложи окончателно теорията на Нютон за гравитацията.
Но както виждате драги читатели, Хук се
приближил доста плътно до тази теория,
но все пак нямал математическия гений на
Нютон за да разработи цялостна теория. А
може и да го е имал, но да е нямал време
– опитайте да подготвяте по един експеримент седмично в продължение на 30-40
години и ще разберете за какво става дума.
Във всеки случай Хук и Нютон, силни характери и остри камъни, се избягвали един
друг. Нютон щял да остане в Кеймбридж
до 1696 г. и дори след като станал член на
Парламента и се прехвърлил в Лондон, той
избягвал да ходи на заседанията на Кралското общество, знаейки, че там ще срещне
Хук, с когото имали големи спорове в областта на гравитацията и оптиката.

Споровете на Хук с Нютон
Първият сблъсък между Хук и Нютон бил в
областта на оптиката и започнал през 1671
г. По това време Хук вече бил признат лидер в областта на оптиката сред членовете
на Кралското общество, а Нютон нямал и 30
години. Нютон изпратил писмо да секретаря на Кралското общество Хенри Олденбург
и това писмо било прочетено на заседанието
от 8 февруари 1671 г. Това писмо излагало
идеите на Нютон, че светлината е хетерогенна и се състои от лъчи с различно пречупвани и че след като един цвят бъде отделен
от останалите чрез пречупване, следващото
пречупване на светлинните лъчи, свързано
с този цвят, не води до по-нататъшна промяна на цвета. Хук смятал, че разделянето
на бялата светлина на цветни лъчи при преминаване през призма било свързано не с
фундаменталните свойства на светлината, а
с влиянието на призмата върху светлината и
че подходящо поставена на пътя на светлина
с отделен цвят призма щяло да възстанови
белия цвят на светлината. Тази теория в детайли била изложена в „Микрографията“ на
Хук и била опровергана от Нютон. Това разбира се, нямало как да остави безразличен
уважавания член на Кралското общество и
опитен експериментатор Хук. Някакъв си
младок оборил теорията му. Проблемът бил,
че този младок не бил някакъв си. Та Хук
отговорил, че той не е убеден от корпускулярната теория на Нютон за светлината и
продължава да смята, че светлината е вълна
(несъмнено Хук също е бил голям учен и е
имал нюх, че някои процеси, свързани със
светлината не са съвсем корпусукулярни).
Хук писал, че бялата светлина не е нищо
друго освен пулсация, разпространяваща
се в хомогенна, изотропна и прозрачна среда, а цветът не е нищо друго, а резултат от
смущение на тази пулсация. Нютон ядосано
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отвърнал, че твърденията на Хук никак не
са го убедили, че теорията му за светлината е грешна. Хук си останал на мнението, че
светлината има вълнов характер, а Нютон
си останал на мнението за корпускулярния
характер на светлината. И макар Нютон да
успял да се наложи за две десетилетия след
смъртта на Хук (чрез книгата си „Оптика“ от
1704 г., което е след 1703 г. както забелязвате) след неговата собствена смърт това, което
господствало в продължение на около 200
години била вълновата теория на светлината. Хук бил привързан към вибрационната
теория за светлината и наричал корпускулите на Нютон „хипотеза“. Нютон бил доста ядосан от тази работа (както забелязвате
драги читатели, разказваме ви някои неща,
които няма да срещнете по учебниците. И в
ония времена е имало диспути и в ония времена е имало голямо его, а образите никак
не са били идеилизирани, както е в учебниците. И защото не са идеализирани, са много по-интересни). Нютон се наложил, а Хук
за доста време потънал в забрава, защото
се наложила концепцията за фундаменталната математизация на природата на основата на екперименти, следвана от Нютон, а
не описателно-експерименталния подход
на бейкънианците, към които принадлежал
и Хук. Нютон описвал природните явления чрез последователни апроксимации от
по-голяма идеализация към по-малка идеализация, свързана с по-сложни модели. Нютон много обичал да преминава от дискретно описание към непрекъснато описание и
това е нормално за един от създателите на
диференциалното и интегралното смятане.
Хук бил блестящ експериментатор с много
интуиция, но нямало какво да сложи насреща на математическите методи, използвани
от Нютон.
Следващият голям спор между Хук и Нютон бил за гравитацията. Всичко започна-

ло така. На 16-ти или на 23-ти януари 1684
г. след заседанието на управителния съвет
на Кралското общество Халей се срещнал с
Хук и Врен за да обсъди с тях движението на
планетите в полето на централно тяло, чиято
сила на привличане се променя обратно пропорционално на квадрата на разстоянието до
привличаната планета. Халей казал, че опитите му да опише движението на планетата
пропаднали. Хук му казал, че вече е решил
тази задача. Врен, който бил също заинтересован, помолил Хук да му разкаже за решението през следващите два месеца. Хук обаче бил зает с какво ли не и както винаги, не
спазил срока (интересен е въпросът дали е
имал наистина решение или не). Тогава Халей отишъл в Кеймбридж при Нютон за да
потърси помощ оттам. Това станало през август 1684 г. Нютон веднага отговорил, че търсената орбита ще бъде елиптична и обещал в
най-кратък срок да представи доказателство
за това, което и направил през ноември 1684
г. Халей прочел написаното от Нютон на заседанието на Кралското общество на 10 декември 1684 г. И тъй се почнал един процес,
който довел до публикуване на прочутата
книга на Нютон „Математически принципи
на естествената философия“ и до предсказването на връщането на кометата от 1682 г.,
която днес е известна като Халеевата комета.
Тъй Нютон отново надбягал Хук, който имал
многогодишни изследвания по въпроса и
още от 1674 г. бил убеден, че гравитацията
е универсално свойство на всички тела и че
тя е насочена към центъра на притеглящото тяло. Що се отнася до силата на гравитацията, Хук бил доста отдавна убеден, че тя
е обратно пропорционална на квадрата на
разстоянието между привличащите се тела.
Интересното е, че Хук и Нютон доста обсъждали идеята за гравитацията в писмата, които те си разменяли когато Хук Бил секретар
на Кралското общество.
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Още за научните занимания и
откритията на Хук
В първата част на нашия разказ за Хук описахме някои от научните му занимания и
открития. Нека сега допълним този списък,
за да получи читателят по-добра представа
за многостранния научен талант на Робърт
Хук. През 50-те години на 17-ти век (т.е.
още по времето на ранните си години) Хук
се заинтересува от актуалния тогава проблем за определяне на географската ширина, свързана с позицията на кораб в морето.
Задачата не била тривиална, тъй като за решаването и се изисквали точни часовници,
а по онова време часовниците били с махара и представете си какво ставало с такъв
часовник в клатушкащ се в бурно море кораб при лошо време. Та Хук допринесъл за
решаването на този проблем с допълнителен механизъм в механичния часовник, наречен spring-controlled escapement – фиг. 7.
Едно важно откритие на Робърт Бойл е
свързано с Хук. Докато е асистент на Бойл,
Хук конструира различни въздушни помпи за Бойл. С тези помпи Бойл провежда
множество експерименти и извежда едно
съотношение между налягането и обема на

Фиг. 7. Механичен часовник със springcontrolled escapement изобретен от Хук.

газовете, известно днес като закон на Бойл.
Както споменахме в предишния разказ,
първата бележка за научните постижения
на Хук е от 10 април 1661 г. във връзка с дебат относно капилярните явления, който
ще му донесе голямо уважение от страна на
членовете на Кралското общество и ще спомогне за назначаването му като куратор на
експериментите на обществото. На 24 ноември 1664 г. в Кралското общество е одобрен капиталният труд на Хук – „Микрография“-та – фиг. 2, който ще бъде отпечатан
една година след това. Там Хук използва
забележителният си талант на илюстратор
(Хук наистина рисувал много добре) за да
илюстрира това, което наблюдава през увеличителните стъкла (на микроскопите и
телескопите, които Хук изработвал).
Хук, както и Нютон и други английски
учени, трябва да напусне Лондон, за да се
спаси от чумната епидемия от 1664-1665 г.
През 1666 г. Кралското общество вече било
почти възстановило ритъма си на работа
отпреди чумната епидемия, когато избухнал големият лондонски пожар, който за 4
дни унищожил 80% от лондонското сити.

Фиг. 8. Бойл (от лявата страна), Хук
и въздушната помпа, направена за Бойл
от Хук.
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Интересното е, че пожарът спрял току пред
сградата на Грешъм колидж, където се провеждали заседанията на Кралското общество и поради това само едно заседание на
обществото не било проведено заради пожара. Друго, което е интересно да се отбележи е, че първоначално Хук бил назначен
за куратор на експериментите на Кралското общество на срочен трудов договор, както се казва днес и трябвало да изпълнява
това си задължение не повече от 2 години.
Хук се справял така добре, че престоял на
длъжността повече от 20 години, а и след
това с удоволствие демонстрирал това или
онова пред членовете на кралското общество. Особено в първото десетилетие на
съществуването на кралското общество
експериментите на Хук били жизненоважни за съхраняването на обществото – то би
изпитало бърз колапс без обединителната
роля, която играели след членовете му екс-

Фиг. 9. Робърт Бойл – един от основателите на лондонското кралско общество
и един от създателите на съвременната
химия. Зад завесата – въздушната помпа, с която е открит законът на Бойл
(изработена от Робърт Хук).

периментите на Хук и тяхното обсъждане.
Хук е сложна личност. Сприхавостта в последните години от живота му е следствие
от лошото му здравословно състояние, от
лошия му късмет и от това, че той остава в
сянката на Нютон и от това, че той нямал
способността да завършва разработката на
идеите си и да ги довежда до публикация.
Причината за това бил интензивният и пълен със събития живот на Хук, който ежедневно работил по архитектурни проекти,
разправяйки се с търговци и строители, говорейки с членовете на Кралското общество
и движейки делата на Обществото, обикаляйки любимите си кафенета и в по-рядка
степен – кръчми. Хук нямал навика да пише
писма, пък и нямало нужда – той виждал
ежедневно хората, с които трябвало да обсъжда това или онова. Единственият учен,
с когото Хук имал редовна кореспонденция
с писма, бил Робърт Бойл и почти такава с
Едмънд Халей. Дори и заемайки длъжността секретар на Лондонското кралско общество от 1677 до 1682 г. кореспонденцията му
не била голяма. Хук бил в Лондон, а не като
Нютон – в Кеймбридж и като Бойл – в Оксфорд, за които писмената кореспонденция
била жизненоважна.
Хук не се оженил и бил професор в Грeшъм
колидж в продължение на 40 години. Но
обичал жените и имал многобройни връзки особено с жените, занимаващи се с домакинството му. В последните 15 години
от живота на Хук здравето му постепенно
се влошавало. В последното десетилетие
на 17-ти век той бил вече сериозно болен
от диабет. Хук продължавал да посещава
срещите на Кралското общество, където го
почитали като уважаван стар държавник,
който разредил срещите с приятелите си.
Например с Врен те се виждали веднъж
седмично, което контрастирало силно с
ежедневните им срещи през предишните
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десетилетия. Хук посещавал честичко кафенето на Джонатан, където често се събирали и си бъбрели старите членове на
Кралското общество. Диспутите между Хук
и Нютон за оптиката и гравитацията и обвиненията на Хук, че Нютон плагиатствал
собствените му идеи несъмнено доста засягали Нютон и той доста малко споменава
постиженията на Хук в планетарната динамика в „Принципите“. Стига се дотам, че
когато единият присъства на заседанията
на Кралското общество, другият отсъства.
В Кралското общество често се говорело,
че Нютон не е споменал заслугите на Хук
за теорията на гравитацията в своята книга. Хук почти непрекъснато бил избиран
в Управителния съвет на Кралското общество, но не изоставил заниманията си с архитектура и постепенно с напредването на
възрастта му, интелектуалното лидерство в
Кралското общество започнало да преминава от Хук към Халей, което усилвало позициите на нютонианците.

Фиг. 10. Възпоменателната плоча за
Хук във Устминстърското абатство.

Хук починал през 1703 г. В кабинета му в
Грешъм колидж намерили ковчеже с пари
и злато на стойност 8 000 фунта (доста пари
за онова време). Приживе Хук говорел, че
искал да дари имуществото си на Кралското общество, но завещания не било намерено (явно Хук се е надявал да поживее още).
В Уестминстърското абатсктво била поставена възпоменателно плоча на пода и посетителят може да я види и днес.

Няколко заключителни думи
От плеядата учени, осъществили научната революция през 17-ти век днес повечето
хора се сещат за Нютон. Хук остава един
от онези, чиито принос е съществен и са
били доста известни за времето си но са
били почти забравени. Днес обаче, когато
историята на науката се обръща към онези
времена в английската наука и към създаването на Кралското общество, образът на
Хук отново се появява и започва да заема
мястото, което му се полага. Самият Хук
отбелязва, че за дългата си научна кариера е направил 500 изобретения и открития. Несъмнено работите на Хук по оптика
и гравитация са въздействали върху Нютон, колкото и последният да отказва да
признава тази заслуга на яростния си опонент. Нютон обяснява явлението, известно
днес като Нютонови пръстени, но той не е
откривател на това явление, а е научил за
него от „Микрография“-та на Хук. Хук е
този, който първи предполага, че силата на
гравитацията е обратно пропорционална
на квадрата на разстоянието между телата.
Нютон обаче формулира математически
закона за гравитацията и успешно го прилага, за да опише движението на небесните
тела. Нютон се налага над Хук със своите
математически способности и със способността да се концентрира върху решаванеСЕПТЕМВРИ 2017
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то на даден проблем, което за Хук е било
трудно възможно поради многобройните
му задължения. Хук имал големи приятели и големи врагове. Не може да се каже,
че Хук като много други е светил с отразена светлина, идваща от Нютон. Хук е човекът-шило, който непрекъснато е заставял
Нютон да представя една след друга теории
и днес заслугите му за производителността
и научните успехи на Нютон едва ли могат да се оспорят. Защото в спора се ражда истината, а някога един се е осмелявал
да спори яростно с Нютон и това е бил Робърт Хук. Не случайно след смъртта на Хук
производителността на Нютон пада рязко.
Има няколко фактора за това и един от тях
е, че го няма вече големият научен противник, който кара Нютон да твори активно и
с голяма скорост.
Нека завършим разказа за Хук с въпроса
– какво можем да се поучим от функционирането на Лондонското кралско общество? Поуките са следните. Най-напред по
време на заседанията на обществото се поставят важни за държавата и науката въпроси и задачи и членовете на обществото
впрягат енергията си в решаването им. По
този начин Кралското общество е полезно
за държавата, а и осъществява контакт с
нея за подпомагане на функционирането
й. Тази характерна особеност на Лондонското кралско общество лесно и с малко
желание може да бъде привнесена в България. Ако нищо не се направи, то членовете на всяко едно общество могат да останат в състояние на съвкупност от субекти,
не взаимодействащи между себе си по
отношение на науката. Втората степен на
организация е членовете да бъдат организирани и все пак да провеждат заседания,
нямащи много отношение към науката.
Третата степен е членовете да провеждат
заседания, имащи отношение към наука-

та, на които да се обсъждат какво става с
науката по света и евентуално – собствените постижения на членовете. Четвъртата
степен на организация е на заседанията да
се селектират важни проблеми за науката
и държавата, които да бъдат обсъждани от
членовете. Петата степен на организация
и гореспоменатите проблеми не само да
бъдат обсъждани, но и да се предприемат
стъпки по решаването им, а решеното да
бъде прилагано в практиката за подобряване на функционирането на обществото
и държавата. Една такава, пета степен на
организация може да се осъществи в БАН,
която е най-близко по структура и функции у нас като до Лондонското кралско
общество, така и до институтите на МаксПланк обществото за развитие на науката в Германия. Така БАН ще се утвърди
допълнително в българското общество и
като допълнителен резултат практически
ще спомогне за захвърлянето на бунището на изключително недоносените мисли
и концепцийки що е наука и как трябва
да се прави тя у нас. Следващата поука от
историята и дейността на Лондонското
кралско общество е, че науката и организацията и там е в ръцете на силни учени и
същевременно отлични администратори –
помислете си само за Робърт Бойл, Робърт
Хук и Исак Нютон. Те са имали истински
научни достижения и не са били фалшификати, гледащи с апаратни хватки и изкилифирчени концепции да „усвоят“ парите за наука. Така се поставят основите за
бъдещи Нобелови награди (който изискат
огромно и целенасочено финансиране на
науката и култивиране на истински учени
в продължение на много десетилетия). У
нас няма такова нещо – истинските български учени са смазани, в ход е поредната
фалшива концепция – то какво ли не беше
– учените бяха феодални старци, да се маСЕПТЕМВРИ 2017
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хат от държавата като не им отърва, то не
бяха постни пици, груби обиди, ама били
нереформирани, ама трябвало само приложна наука да се прави, абе то бизнеса е
по-добре да прави науката, ама апаратури
да накупим, ама учени от чужбина на огромни заплати да внасяме, ама какви ли
не още измишльотини, само и само да се
отклонят парите от истинските учени в
държавата и те да бъдат унищожени, че
да не пречат на „усвояването“. Първият
автор на тази статия ви казва едно към
едно – помнете ми думата, ще дойде 2020
г. и ще бъде констатиран поредния голям
провал. И 2025 година ще дойде и пак ще
бъде констатиран следващият пореден голям провал. Няма да имате никаква наука
със зле платени национални учени. Каквото искате правете, вийте, квичете, заобикаляйте този факт, издигайте назомбени
с неолиберализъм апаратчици на върхови
позиции в управлението на науката – нищо
няма да промените, докато не предложите
атрактивно заплащане на истинските учени и то на тези, които са в България (а не
да ги търсите там, откъдето те няма да се
върнат). Защото за да има резултати някой трябва да прави истински теории, някой трябва да прави истински измервания
и някой трябва истински да учи младите.
Има закони, по които се развиват научните системи и вие управленци, ги нарушавате. От сума години развивате концепцията
за „центрове“ за какво ли не и България
все е на последно място по постижения в
Европейския съюз. Не ви ли дойде най-накрая до акъла, че така не се прави – колко
центъра за върхови постижения и колко
технопарка има в Лондонското кралско
общество или при Макс-Планк институтите? Друг е пътят към успеха. Хайде опровергайте ме – карайте с досегашните си
концепции, пък нека Нобеловите награди

да завалят и аз ще замлъкна завинаги. То
концентрационно-дисперсионният ефект
в науката работи когато има не само концентрация, ами и дисперсия, но как да
обясниш това на някой който си мисли, че
е безкрайно велик и знания за динамиката на научното развитие не му трябват. И
когато дойде поредния провал, който вече
няма да може да маскирате като „крупна
победа“, тогава ще кажете – ама как никой
не ни каза. Не е вярно – ще ви отвърнат
потомците – имаше един дето ви каза, ама
вие бяхте толкова „велики“, че нищо не
чухте. А моята задача с верните ми съавтори е да покажа как са били формирани
с търпение и много пари водещите научни
системи, чиито представители сега получават Нобеловите награди. Получават ги,
защото стоят върху планини от финансиране и планини от постижения, резултат
от стотици години правилна политика.
Какви стотици години, бе Витанов – ще
замърморят някои. Ами, драги читатели, ще ви отведем назад във времето към
Исак Нютон и неговите научни открития
и административни дейности, за да ви покажем как е била утвърждавана науката
в Британската империя от поколението,
което идва след поколението на основателите на Лондонското кралско общество,
най-яркият научен представител на което
е Робърт Хук. Колко ли години са това?
Май 300 и повече. Ето с толкова години
правилна политика се прави истинска наука. Пък което българско „величие“ си мисли, че има много цитати и който нашенски научен „администратор“ си мисли, че
върши велики дела за развитието на българската наука, ако посмее, да застане до
Исак Нютон. Всички сме като мравки в
сравнение с него. Затова трябва добре да
се учим от делата му. За които и ще ви разкажем в следващата хроника.
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Хроника 8: Исак Нютон
Част I: Нютон и науката

Автори: Николай К. Витанов, Калоян Н. Витанов, Институт по механика – БАН

1. Исак Нютон – завеяният
учен? Не – Исак Нютон – победителят.

анци дошло поколението на продължителите – нютонианци, най-ярката фигура
от която бил самият Исак (Айзък) Нютон,
управлявал с желязна ръка Кралското

И тъй, в предната хроника ви разказахме за началото на съвременната английска наука – за прохождането на Лондонското кралско общество и дейността на
членовете – основатели на обществото,
пречупена през житие описанието на
най-дейния от тях – Робърт Хук. Обща
закономерност е, че за да не загине делото на една група от хора, те трябва да си
намерят подходящи следовници. Пишем
подходящи, защото ако следовниците са
некомпетентни и некадърни, делото със
сигурност ще загине. Не така бил случаят с Лондонското кралско общество. След
поколението на основателите – бейкъни-

Фиг. 1. Често се носят слухове, че Нютон бил затворен, завеян учен, интересуващ се само от наука. Като четете
този цитат, вероятно ще почнете да
се усъмнявате. Една от целите на тази
хроника е да разбие тази представа.
Големите учени са силни личности.

Фиг. 2. Сър Исак Нютон – директор на
Кралския монетен двор и президент на
Лондонското кралско общество – бюст,
18 век.
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общество почти четвърт век – фиг. 1. Делото на Кралското общество не пропаднало, а се развило. Лондонското кралско
общество се превърнало в изключително
реномирана организация, каквото е и до
днес. Ама чакайте, ще каже някой, нас са
ни учили, че той там Нютон денонощно, в
тъмната стая, само с наука се занимавал.
А този, дето ви е учил на тези неща, дали
ви каза, че Нютон е бил член на английския парламент, че е бил директор на
Кралския монетен двор, че е бил президент на Лондонското кралско общество,
че е водил люти спорове с Робърт Хук,
че е бил добър администратор и че за заслуги към короната е станал от Исак Нютон – сър Исак Нютон. Някак си това не
се връзва с образа на бледния, вторачен
в колбите учен, не интересуващ се какво
става около него.
Ето защо, в тази хроника ще ви разкажем
за истинския Исак Нютон – железният,
интелигентен и настойчив Исак Нютон
– фиг. 2, вървящ по пътя си и постигащ
целите си, далновидният учен и администратор на науката, извел Лондонското
кралско общество до върха на световната
наука (особено във втората част на тази
хроника). Разбира се, при всяка възможност ще наблягаме върху административните му дела. Необходимо условие (но не
и достатъчно) да се добър администратор
в науката е да си добър учен. Нютон е бил
страшно добър учен. Но е имал и второто
условие – административните заложби.
Не всеки добър учен е добър администратор в науката. Много добри учени са се
проваляли като администратори, защото
не са разбирали от сложните управленски
системи на още по-сложните научно-технологични системи. Нютон е разбирал и
от това. И нека да видим как са се случили
нещата.

2. Годините преди Кеймбридж.
Учителят Хенри Стокс: момчето
разбира от математика – пратете го да учи.
Животът на Исак Нютон не започнал никак
добре. Той се родил на 25 декември 1642 г.
(стар стил) в селцето Вулсторп, на 10-километра от градчето Грантъм, на около 150
километра на север от Лондон и близо до
източното крайбрежие на Англия.
Баща му починал на 37 години няколко месеца преди раждането, а малкият Нютон се
родил преждевременно и бил толкова хилав, че местните „експерти” не му давали
много живот. Е, това преминало и Нютон
имал нормално детство – фиг.3. След което
доживял до 85 години, надживял доста английски крале и бил съвременник на Луи

Фиг. 3. Младият Нютон.
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XIV и на Петър I. Говорело се, че родът му
по бащина линия произлиза от разорил се
в Англия преселник от шотландския благороднически род Нютон – фиг. 4. Майката
на Нютон – Ан Ейскоу била от уважавано
в околността фермерско семейство и съвременниците и я помнят като начетена и
оправна жена от уважаващо образованието
семейство (брат и бил свещеник, завършил
университета в Кеймбридж).
3 години след смъртта на съпруга си, тя се
омъжила за свещеник в Грантъм и малкият
Нютон бил оставен за отглеждане при баба
си, която доста се интересувала от образованието му и даже го подбутвала към медицинските професии. Та Нютон научил четенето и писането в селското училище и след
това бил изпратен в училището в Грантъм и
настанен на квартира при местния аптекар
Кларк (което показва, че образованието на
момчето не било оставено на самотек). В
1656 г. майката на Нютон овдовяла отново
и се прибрала във Вулсторп с трите си деца
от втория си брак. Нютон също бил прибран
от Грантъм във Вулсторп, Но… будното и
ученолюбиво момче вече било забелязано
от учителя Хенри Стокс, директор на учи-

Фиг. 4. Родната къща на Нютон във
Вулсторп. На преден план – прочутото
ябълково дърво, от което паднала ОНАЯ
ЯБЪЛКА...

лището в Грантъм. Стокс имал заслужена
репутация на един от най-добрите учители
в целия район, та чак до Кеймбридж. Многократно забелязвайки, че Нютон постига
много добри резултати в учението, той отишъл при майка му и я убедил, че това момче трябва да продължи образованието си в
университета в Кеймбридж. Което и станало. Нютон бил върнат в училището в Грантъм, за да се подготви за приемните изпити
в университета – фиг. 5.
А там, в университета, той се оказал доста
по-подготвен от връстниците си. В Грантъм
Нютон получил добра подготовка по математика, латински и богословие. И ето как
полека пред очите ви изплува важен фактор за успеха на Нютон – учителят Хенри
Стокс от Грантъм. За когото вероятно не
бяхте чували досега. Важно е да имаш добри учители в училище. Освен това, Нютон

Фиг. 5. „Автограф“ на Нютон, издълбан
с джобен нож на перилото на прозореца на училището в Грантъм. И тъй....
Нютон бил едно такова дете, дето прилежно учело уроците си и нямал джобен
нож. Не, нямал, бе! Той бил кротко дете,
невинно държащо на стената си портрета на екзекутирания крал Чарлс I по
време на управлението на Оливър Кромуел. Всички добри деца тогава правели
така. Да-а-а...
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бил доста любознателен. Той си изрязал
(с ножа, действал на фиг. 5) циферблат за
слънчев часовник на стената на къщата във
Вулсторп (който циферблат днес можете да
видите в музея на Лондонското кралско общество), пускал хвърчила и се опитвал да
измери силата на вятъра по време на буря,
като измервал дължината на скоковете
си по посоката и срещу посоката на вятъра. Престоят му в дома на аптекаря Кларк,
увлякъл Нютон по заниманията с химия и
алхимия. Наличието на двама мъже свещеници (вторият му баща и вуйчо му) предизвикали интереса на Нютон и към богословието. В Грантъм Нютон четял доста, а
и рисувал доста добре – в стаята му в къщата на аптекаря стоял портрет на Чарлс
I, рисуван собственоръчно от Нютон (което не било съвсем безопасно по времената
на Кромуел) и тази работа показвала, че
Нютон имал доста младежка дързост. Добавете към това, че Нютон обичал да прави столчета и механични играчки, събирал
билки и предпочитал тези занимания пред
това да си играе (т.е. да се бие) с връстниците си. В дома на аптекаря пламнала и
единствената любов с младата мис Сторей,
помощничка на аптекаря. По-дълбоките
чувства били угасени, когато Нютон започнал подготовка за научна кариера в Кеймбридж – едно от изискванията било да не
се жени, но Нютон и мис Сторей (по-късно
мисис Винсънт) останали добри приятели
чак до смъртта на Нютон (като опитна специалистка в аптекарските дела мисис Винсънт надживяла твърде много живелия за
стандартите по ония времена Нютон).
И тъй – виждаме нормално талантливо
момче, с много добър учител и обичащо да
върши неща със собствените си ръце. Нито
е бил болнав през целия си живот, нито затворен в себе си, не се крил по тъмни стаи,
не е избягвал жените и даже малко е бил

опозиция на властта, държейки в стаята си
портрет на екзекутирания крал насред времената на управлението на Кромуел. А сега
– напред към Кеймбридж.

3. Годините в Кеймбридж до поемането на Лукасовската катедра по математика
Та, в 1661 г. Нютон е приет за студент в Тринити колидж в Кеймбридж – полуграждански – полудуховен колеж, силно пострадал
от гражданската война в Англия, завършила с победа на Кромуел и обезглавяването
на Чарлс I – фиг. 6.
Доходите на колежа намалявали, много от
видните му членове били избити по време

Фиг. 6. Статуята на Нютон в Тринити
колидж в Кеймбридж.
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на войната или пък емигрирали. Така, студентите били оставени в известна степен
на самотек и това се оказало добра идея –
те се образовали доста по-бързо, водени от
собствените си интереси, отколкото преминавайки през системата от курсове, доста
от които били скучни, че и досадни. Попадането на Нютон точно в Тринити колидж
и в Кеймбридж не било случайно. Вуйчо
му бил завършил Тринити колидж, преди
да стане свещеник, а приятел на аптекаря
Кларк (у когото Нютон бил на квартира по
време на престоя си в Грантъм), бил старшият член на Тринити колидж Бебингтън.
Нютон бил приет като студент втора кате-

Фиг. 7. Статуята на Исак (Айзък) Бароу, първият Лукасовски професор по
математика в Тринити колидж в Кеймбридж – учител, наставник и приятел на
Исак Нютон.

гория – субсайзер. Това означавало, че той
ще учи в колежа, но трябва да е прислужник на бакалаврите и магистрите, за което
му се плащала някаква сума, за да може да
си поддържа съществуването и да си купува
учебници. Будното момче скоро било забелязано от професор Айзък Бароу, първи титуляр на наскоро основаната в Кеймбридж
Лукасовска катедра по математика (основана със средства, дарени от Хенри Лукас,
със задължение Лукасовският професор да
чете 1 лекция седмично по геометрия, аритметика, география, астрономия или статика и още 4 часа седмично да обсъжда материала от лекцията със студентите).
След Бароу, вторият титуляр на катедрата
бил Нютон, а след това длъжността Лукасовски професор по математика станала
най-престижната професура в Кеймбридж
– та и до ден днешен. Бароу бил прекрасен
учител, син на епископ и убеден роялист.
Той щял да почине пред 1677 г. на 47 години след шеметна кариера като член на
Лондонското кралско общество от 1663 г. и
професор по математика в Кеймбридж (на
33 години). През 1669 г. Бароу е избран за
кралски капелан и поради това отстъпва
Лукасовската катедра на ученика си Исак
Нютон. През 1672 г. Бароу е назначен за директор на Тринити колидж в Кеймбридж.
С такъв млад, талантлив и могъщ административно учител, Нютон напредва бързо в
науката и бива въведен в елитните научни
среди на Англия. И така, Нютон отново има
късмет да попадне при добър учител – след
Стокс с Грантъм, сега при Бароу в Кеймбридж. Бароу запалва интереса на Нютон към
оптиката и дори му дава да коригира книгата му „Оптични и геометрични лекции”.
Бароу пише в предговора към книгата –
„Нашият колега д-р Исак Нютон (мъж славен и с изключителни познания), прегледа
ръкописа, нанесе няколко необходими поСЕПТЕМВРИ 2017
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правки и добави нещо и със своето перо,
което може да бъде забелязано с удоволствие на няколко места”. Този цитат е първото споменаване на името на Исак Нютон в
научната литература. Бароу запалил интереса на Нютон и към зараждащото се тогава интегрално и диференциално смятане.
Нютон бил много разстроен от ранната
смърт на Бароу през 1677 г. Бароу не само
бил учител на Нютон, той се погрижил и за
неговата кариера. През 1664 г. Нютон вече
е редовен студент, през 1665 г. става бакалавър, а през 1667 е избран за младши член
на колежа. През 1668 г. Нютон вече е старши членен на колежа, а през 1669 получава
от Бароу Лукасовската катедра по математика. Казват че след смъртта на Бароу през
1677 г. на Нютон била предложена директорската длъжност на Тринити колидж, но
той отказал, тъй като трябвало да приеме
духовен сан.
По това време, между 1665 и 1667 г. Нютон
прекарва 2 години извън Кеймбридж заради вълнуващата по това време в Англия
чумна епидемия. Това е прочутият престой
на Нютон във Вулсторп, където той разсъждава върху ябълката, паднала върху главата му и прави редица наблюдения, довели
до по-нататъшните му открития по оптика
– фиг. 8. В 1665 и 1666 г. Нютон публикува
две статии по анализа на безкрайно малките или както е известно днес – по дифе-

Фиг. 8. Нютон и ябълката.

ренциално и интегрално смятане. Тези разработки също са направени във Вулсторп.
Дългите дни на усъвършенстване на уменията във Вулсторп превърнали Нютон в
прекрасен шлифовач на оптически стъкла,
което по-късно станало и фактор за приемането му за член на Лондонското кралско общество.
След завръщането си в Кеймбридж Нютон
започнал да реализира и публикува идеите си, дошли в главата му във Вулсторп –
фиг. 9. Той обаче не се затворил в кабинета
и лабораторията си, както се опитват да ни
убедят някои. Нютон участвал в организираните студентски пиршества и в игрите на
карти в Кеймбридж.
Допълнителен удар върху имиджа на Нютон като затворен в кулата си от слонова
кост учен нанася и кореспонденцията му
от онова време. Ето няколко откъса от писмото да приятеля му Астън (бъдещ секретар на Лондонското кралско общество) по
повод на предстоящо пътуване на Астън в
чужбина:
…наблюдавайте нравите. Приспособявайте се към тях и вашите отношения (с чужденците) ще бъдат по-свободни и откровени…

Фиг. 9. Младият Нютон в началото на
кариерата си като Лукасовски професор
по математика в Кеймбридж.
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…следете за политиката, благосъстоянието
и държавните дела на нациите…
…разберете какви са данъците за отделните
групи от населението, търговията и характерните за съответната държава стоки...
…разберете какви са укрепленията, които
ви се появяват на пътя, техния вид, сила и
преимущества в отбраната…
Все указания, давани от „кабинетен плъх”,
нали. Та толкоз за бледния юноша, интересуващ се само от това, какво става в колбите му.

ни добре, били различните цветове на светлинните лъчи.
Как така лъч бяла светлина, преминаващ
през призма се трансформира в лъчи с
различни цветове? И какво определя цвета
на светлината? Дали пък не е различната
степен на смесване на светлината с тъмнината – бялото е това, което обилно изпуска
светлина, черното почти не изпуска светлина, червеното е това, което излъчва сгъстена светлина, синьото излъчва разредена
светлина, зеленото и то излъчва разредена
светлина. Всички останали цветове са смес
4. Битките на Нютон в оптика- от гореизброените. Имало и вълнова теория на светлината, според която различта
ните цветове били свързани с променлива
Геометричната оптика, съгласно която величина, свързана с вълновия светлинен
светлината в еднородни среди се разпрос- процес. Привърженик на вълновата теория
транява праволинейно, променяйки посо- на светлината бил най-големият бъдещ
ката си само при отражение и пречупване, опонент на Нютон – Робърт Хук (за когото
е била доста изучавана по времето на Нютон (заради телескопите и микроскопите)
– фиг. 10. Забелязани са и някои странни
аспекти на поведението на светлината, например при разпространението и в мътни
среди като в мъгла или пък при преминаването през малки отвори, но това, което
геометричната оптика не можела да обяс-

Фиг. 10. Ръкопис на лекциите по оптика,
четени от Нютон в Кеймбридж.

Фиг. 11. Робърт Хук.
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ви разказахме в предната хроника) – фиг.
11. Той обаче предположил, че променливата величина, свързана с цвета била не
честотата, а ъгълът, образуван между повърхността на вълната и посоката на разпространение на светлината. Според Хук,
на белия цвят съответствал прав ъгъл, а на
другите цветове съответствали други вълни. Имало и други възгледи, по-близки до
истината – че цветът е свързан със светлината, а не с тялото през която тя минава
(призмата). Един такъв възглед се получава, ако за променлива величина във вълновата теория се вземе честотата на светлинната вълна (идея аналогична на тази, че
различните звуци се съпоставят на вълни с
различна честота в акустиката).
Първите признати успехи на Нютон в оптиката идват от областта на… телескопострое-

Фиг. 12. Телескопът на Нютон от 1668 г.

нето. След телескопа на Галилей телескопостроенето е много модерно в Европа, като
учените се опитват да построят все по-големи телескопи, съставени от лещи. Но тези
телескопи имали в себе си вградени технически проблеми, един от които бил сферичната аберация – лъчите от светеща точка,
преминаващи през сферична леща с крайни дебелина, размери и кривина не могат
да се пресекат в една точка. Този ефект намалявал с увеличаването на дължината на
телескопа, но телескопи с размери от десетки метри, които се появили 50 години след
Галилей започнали да изглеждат абсурдно.
И всички се опитвали да решат проблема
и първата идея на всички били до направят несферични лещи. В тази посока започнал да работи и Нютон, но след година
труд се отказал – получаването на несферични лещи изисквало нечовешки усилия
(и компютри), пък и Нютон установил, че
сферичната аберация не била основния
проблем при телескопите, съставени само
от лещи – основният проблем било паразитното осветляване на обектите в цветовете на дъгата, появяващо се както при сферични, така и при несферични лещи. На
Нютон започнала да му харесва следната
идея: няма леща – няма проблем. И заменил лещите с огледало. Родил се телескопът
рефлектор на Нютон. В допълнение Нютон
се заинтересувал от паразитното явление
– хроматичната аберация. Разбира се, хроматичната аберация била известна и преди
Нютон, имало и идеи за замяна на лещите
в телескопа с огледала (такава идея изказал италианският учен Чезаре Караваджи).
Но телескопът е направен от Нютон. Който
може, прави… (във втората черна хроника
може да дочетете това изречение до края).
Нютон разбира се признавал, че идеята за
телескоп – рефлектор била известна и преди него и подчертавал, че на него принадСЕПТЕМВРИ 2017
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лежи само част от концепцията и ноу-хауто за изработката на този вид телескоп.
Първият огледален телескоп, изработен от
Нютон, не бил много успешен. Огледалото му било с диаметър 2 сантиметра и половина, покритието не било с добри отражателни свойства – фиг.12. Но телескопът
бил дълъг само 15 сантиметра и с него дори
можели да се наблюдават спътниците на
Юпитер. Нютон не се отказвал и продължавал да усъвършенства технологията на
изработване на сферични огледала. Три
години след първия телескоп, през 1671 г.
се появил и вторият телескоп. През есента
на 1671 г. телескопът бил изпратен в Лондонското кралско общество и от него се заинтересовал самият крал Чарлз II. Телескопът бил инспектиран (от кого мислите?)
от… Робърт Хук и от от Кристофър Врен
(приятелят на Хук, архитект на Лондонската катедрала). Хук и Врен дали положителна оценка на телескопа и на 11 януари
1672 г. Исак Нютон бил избран за член на
Лондонското кралско общество. Добрите му отношения с Робърт Хук обаче били
дотук. Последвали 30 години спорове и съперничество. „Сивият кардинал” и блестящ
експериментатор Хук до смъртта си не позволил на блестящия теоретик Нютон да заеме значителен пост в обществото. Но след
смъртта на Хук през 1703 г, на 30 ноември
1703 г Нютон е избран за президент на Лондонското кралско общество е остава такъв
почти 25 години, до смъртта си през 1727
г. Та славният път на Нютоновите успехи
в науката започнал от малкия телескоп от
1671 г. Борейки се с несферичните повърхности на лещите, Нютон трябвало да развива диференциалното и интегралното
смятане. Борейки се със сплавите, осигуряващи по-добро отражение на огледалата,
Нютон натрупал опит, който по-късно щял
да му е полезен при работата му в монетния

двор. Наблюдавайки звездното небе през
телескопа, Нютон засилил интереса си към
гравитацията и механиката.
Но да се върнем към събитията. Задавала се
първата битка на Нютон с Робърт Хук. Датата била 6 февруари 1672 г, когато новоизбраният член на Кралското общество Нютон представил на заседание на обществото
доклада си „Нова теория на светлината и
цветовете”, която била в противоречие с теорията на Хук. Сблъсъкът бил неизбежен –
фиг. 13. Нютон работил доста в областта на
оптиката и първото му по-значително произведение, което било чуто от други хора,

Фиг. 13. Робърт Хук – страховитият
научен опонент.
СЕПТЕМВРИ 2017
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бил курсът му лекции по оптика в Тринити
колидж. Нютон обаче не бил добър преподавател и курсът му по оптика не бил много посещаван, така, че до сблъсъка с Хук,
идеите на Нютон в областта на теорията на
светлината и цветовете не били много известни даже и в Кеймбридж.
Четейки тези лекции, човек вижда как Нютон доста настървено напада господстващите за времето си теории и особено тази,
че цветовете са смес от светлина и тъмнина.
Червеното си е червено - пише Нютон - и
на обяд и при залез слънце. После Нютон
напада тези, които си мислят, че цветът се
получава при взаимодействие на светли-

Фиг. 14. Заглавна страница на Оптиката на Нютон – 1704 г.

ната с прибори (например с призми). Това
нападение е пряка атака срещу теорията на
Хук, за която споменахме по-горе. И Нютон продължава – жадните за естествени
науки следва най-напред да изучат геометрията (диференциалнотто и интегралното
смятане)… за да могат, вместо за измислици и предположения, за които биха ги
похвалили, да прилагат геометрията и да
укрепват науката с висши доказателства.
Още тук проличава методът на Нютон –
приложение на математиката за изучаване
на природните явления. Доста различен от
събирателно-описателния метод на бейкънианците. Нютон казва, че е необходима
математическа теория на цветовете. И не
казва, дали смята, че светлината е вълна
или съвкупност от частици. Ако и да са ви
учили друго. Четете оригиналите! – фиг.
14. В изложението си пред Кралското общество Нютон следва схемата: формулира
принципи (положения) на основата на експериментални наблюдения, след това на
основата на принципите доказва теореми,
които също се проверяват експериментално и от теоремите извлича необходимите
му следствия, под формата на задачи, чиито решения също се проверяват експериментално. Едно от положенията на Нютон е, че цветът е свойство но светлинните
лъчи, а не на предметите, с които тези лъчи
взаимодействат. Друго положение е, че и
на една и съща степен на пречупване на
светлинните лъчи съответства един и същи
цвят и обратно. И така едно след друго – 13
положения. След които следват няколко
думи на Нютон относно природата на светлината: Видяхме, че причината за цвета
не е в предметите, а в светлината. Поради
това имаме твърдо основание да считаме
светлината за субстанция… Не е тъй лесно обаче, несъмнено и точно да определим
какво е това светлината, защо тя се пречупСЕПТЕМВРИ 2017
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ва и по какъв начин извиква в нашата душа
представата за цветовете. Аз не искам тук
да смесвам въображаемото с достоверното.
И тай – светлината – субстанция (и като
че ли не е вълна). Но Нютон усеща, че тук
нещо не е наред и не иска да отиде засега
още една стъпка напред и да провъзгласи
корпускулярния характер на светлината. И
това, което е изложил, е достатъчно, за да
възбуди духовете – Нютон твърди,, че съществуват прости цветове, а белият цвят е
съставен цвят, че има разлика между физиологическото цветоусещане и физическия
цвят, и че цветът е свързан с степента на
пречупване на светлинните лъчи.
Кралското общество веднага формирало
комисия, за да провери тези твърдения. И
кай мислите, че бил в комисията - …Робърт
Хук разбира се, както и Робърт Бойл и астрономът Сет Уорд. Та Сет Уорд бил учителят на Хук по астрономия, а пък самият Хук
бил асистент на Робърт Бойл. Интересна
била тази комисия, дето трябвало да се занимава с теорията на светлината на Нютон,
която отричала теорията на светлината на
Хук. Хук реагирал и изпратил мнението си
след няколко дни. За тези, които не са чели
хроника номер 7, посветена на Робърт Хук,
нека да споменем, че Хук бил стълбът на
Лондонското кралско общество от самото
му основаване и обществото едва ли би било
станало толкова известно и би се утвърдило
без титаничния труд на Хук, който поставял
експеримент след експеримент на заседанията на членовете на обществото в течение
на десетилетия. И ето, влиятелният, талантлив и енергичен е уважаван члeн на кралското общество Робърт Хук бил разгневен
от теорията на Нютон, която отричала неговата собствена теория за светлината. Хук
бил пълна противоположност на Нютон –
докато Нютон бил настойчив и търпелив в
научните изследвания, Хук се занимавал с

много области на изследвания едновременно, докато Нютон бил акуратен и изпипвал
научните си публикации с десетилетия, Хук
не отделял много време да изпипва формулировката на резултатите си. Докато Нютон
предпочитал да работи далеч от суетата на
ежедневния живот, в дневника на Хук може
да намерите имената на десетки лондонски
кафенета и кръчми, в които той обсъждал
резултатите си с колегите си и приятели от
Лондонското кралско общество. Без Хук,
Нютон нямало да бъде този Нютон, когото
познаваме днес. Но да се върнем към схора
за светлината и цветовете.
По същество, отговорът на Хук се състоял
в това, че той смята, че експериментите на
Нютон са правилно направени, но теоретичната хипотеза, която Нютон извлича от
тези опити, е неправилна. Хук отбелязвал,
че изводите на Нютон могат да се обяснят
от вълновата теория на светлината и не се
съгласявал с извода, че цветът е свойство
на светлинните лъчи. Хук се усъмнил, че
белият цвят е смес от безкраен брой прости цветове. Ако се предположи, че светлината е поток от частици, то тогава на всеки цвят съответства светлинна частица и
бялата светлина е смес от такива частици.
Но видите ли, как това ни отвежда към корпускулярната теория на светлината и към
безкраен брой частици…. От гледна точка
на вълновата теория на светлината, сторонник но която бил Хук, бялата светлина можело да се разглежда като смес от вълни с
различна честота, но може и за е резултат
от сложен вълнов процес, от който посредством подходящи резонанси могат да бъдат
извлечени чисти цветове – такова нещо се
наблюдавало в акустиката, където акустичен шум накарвал посредством резонанси
струнни музикални инструменти да произвеждат чисти тонове. Нютон обмислял
половин година отговора си. И в този отгоСЕПТЕМВРИ 2017
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вор можем да видим зачатъка на корпускулярно-вълновия дуализъм по отношение
на светлината. Нютон пише: Нека да предположим, че светлинните лъчи се състоят
от малки частици, изпускани във всички
направления от светещото тяло. Тези частици, попадайки върху отразяващи или
пречупващи повърхности, ще възбудят в
ефира колебания, тъй неизбежни, както
водните вълни, причинени от падането на
камък върху водната повърхност.Ако предположим, че тези колебания имат различна ширина в зависимост от силата на светлинните лъчи то ползата на тези колебания
за обяснение на (тук Нютон изрежда много
явления) няма да се изплъзне от вниманието на тези, които ще счетат за целесъобразно да положат труд за приложението на хипотезата за обяснение на явленията.
Хук, разбира се, не бил съгласен с отговора
на Нютон, въпреки, че Нютон отбелязвал,
че предпочитайки идеята за емисионната

(корпускулярната теория) на светлината,
той не е против вълновата теория и я счита
за много полезна, въпреки, че по времето
на Нютон вълновата теория на светлината не можела да обясни праволинейното
разпространение на светлината (Френел
направил това 150 години по-късно, използвайки принципа на интерференция на
светлината) – фиг. 15.
Теорията на Нютон имала още известни
явни критици, като Хюйгенс и влиятелни
тайни критици като Флемстед – кралският астроном – другият член на Кралското
общество, с когото Нютон имал масивни
спорове. Но други, по-малко влиятелни за
времето си учени, като Джеймс Грегъри,
оценили високо теорията на Нютон. Нютон
бил въвлечен в полемика и трябвало да отделя много време да отговаря на критиците си. Това силно го дразнело, което личи
и от писмата му до секретаря на Кралското общество Хенри Олденбург – фиг. 16,

Фиг. 15. Оптическите експерименти на Нютон.
СЕПТЕМВРИ 2017
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в едно от които Нютон заявява: Искам да
отбележа, че моето учение за пречупването
на светлината и цветовете се състои единствено в установяване на някои свойства на
светлината без всякакви хипотези за произхода на светлината. Тези хипотези трябва да се подчиняват на природата на явленията, а не да се опитват да подчиняват
природата на явлението на себе си, без да
се съобразяват с никакви експериментални
доказателства.
Нютон бил толкова ядосан от нескопосността на някои от критиците на теорията
му за светлината, че на 8 март 1673 г. написал писмо на Олденбург с искане да го

зачеркнат от списъка на членовете на Лондонското кралско общество.
Олденбург успява да го разубеди, но Нютон е толкова ядосан, че на 23 юни същата година пише на Олденбург, че не желае
повече да се занимава с естествени науки
и че няма да отговаря повече на критиците си. Нютон нямал навика да губи научни
спорове и успявал да излиза победител в
такива спорове. Хук обаче не бездействал
и продължавал с опитите си в областта на
оптиката. Тай провеждал множество опити
по цветове на тънки пластинки и изкривяване на светлината, преминаваща покрай
острие на бръснач. За да обясни от глед-

Фиг. 16. Хенри Олденбург – първият секретар на Лондонското кралско общество.
Вдясно – заглавната страница на мемоара на Нютон за светлината в списанието
на Кралското общество.
СЕПТЕМВРИ 2017
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ната точка на своята теория тези и други
експерименти, в 1676 г. Нютон изпраща в
Кралското общество публикацията си „Теория на светлината и цветовете, допълваща
хипотезата на автора, изложена в предишните мемоари, а също съдържаща описание
на най-съществените явления на цветовете
на тънки пластинки и сапунени мехури зависещи от по-ранно характеризирани свойства на светлината”. В тази публикация
Нютон предлага отново компромисната си
хипотеза за природата на светлината (без
да настоява, че тази хипотеза е правилна):
светлинните частици възбуждат колебания
в ефира, намиращ се във веществото и около него. Нютон смята, че ефирът е подобен
на въздуха и се състои от груба материя и
няколко ефирни течности и тази нееднородност следва от наличието на електрически и магнитни сили и от гравитацията.
Ефирът обаче прониква не безпрепятствено в телата и там ефирът е по-малко плътен, отколкото в пространството, окръжаващо телата. Светлината, казва Нютон не
може да се определи като ефир, а е материална еманация или материално движение.
Аз предполагам само – пише Нютон – че
светлината се състои от лъчи, отличаващи
се един от друг поради случайно обстоятелства, по същия начин, по който се отличават песъчинките или човешките лица.
Трудът на Нютон бил четен на 4 заседания
на Кралското общество и по-късно залегнал в основата на книгата му „Оптика”, издадена през 1704 г. (след смъртта на Робърт
Хук) – фиг. 14. Хук възразил по въпроса за
приоритета още по време на четенето на
работата на Нютон. Двамата обменят писма, в които Нютон признава заслугите на
Хук за експериментите, върху които е построена теорията на Нютон. Хук се отзовава
добре за значителна част от съдържанието
на труда на Нютон, но съперничеството

между тези два остри камъка в зората на
съвременната английска наука ще продължи още дълги години. Та Нютон публикува
„Оптиката” след смъртта на Хук, защото не
е искал да отделя време да спори със своя
прочут опонент.
Накрая, завършвайки краткото описание
на оптичните експерименти на Нютон,
нека отбележим, че той е считан за един
от основоположниците на емисионната
или корпускулярната теория на светлината. Нютон не правел хипотези и виждал,
че нито съвременната му вълнова теория,
нито теорията за светлината като поток от
частици могат да обяснят всички експериментални факти. Затова той говорел по въпроса за природата на светлината без охота
и предложил хипотеза за тези, които имали нужда от хипотези. Тази хипотеза била
компромисна и съчетавала корпускулярната природа на светлината с вълновите и
свойства. Това последното било забравяно
от критиците, които нарочвали Нютон, че
пропагандирал чисто корпускулярна природа на светлината и громели този „възглед на Нютон”. Друг интерес възглед на
Нютон бил този за ефира, който се появил
вследствие на интереса на Нютон към опитите с вакуумни помпи, с които по това
време Бойл и Хук изследвали свойствата на
газовете. В началните представи на Нютон
ефирът е нещо като газ с много малка плътност. Ефирът на Нютон можел да служи за
основа на всички неща. Ефирът според
Нютон е способен на колебания като въздуха, но много по-бързи и малки. Ефирът
според Нютон е нехомогенен и има груби
и фини компоненти. Грубата компонента
на ефира е повече в пространството между
телата, отколкото в самите тела. Тази представа за ефира при Нютон ще се промени и
той ще се откаже от представата за грубия
ефир в пространството между телата. ИнтеСЕПТЕМВРИ 2017
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ресът на Нютон към ефира показва прехода
му от въпросите на оптиката към въпросите
на механиката и астрономията.
Освен това, в средата на 70-те години Нютон трябвало да мине през серия от административнш въпроси. Срокът на членството му в Тринити колидж изтичал през 1675
г. и по устав или трябвало да приеме духовен сан или трябвало да напусне колежа.
На Нютон не му се приемало духовен сан и
директорът на колежа Бароу ходатайствал
и Нютон получил разрешение да остане в
колежа и да не приема духовен сан докато
е Лукасов професор по математика. Кралят
разрешил, което било много голямо изключение от правилата и голяма чест. През
1677 година починал Бароу, а през 1688 и
секретарят на кралското общество Олденбург. Секретар на Кралското общество станал... Робърт Хук. Нютон бил заплашен от
изолация от делата на Кралското общество.
Нютон не обичал Хук. И Хук не обичал Нютон. Но късметът на Нютон сработил отново. Той се запознал с новоприетият студент
в Кеймбридж Чарлз Монтегю, бъдещият
лорд Халифакс, бъдещ финансов министър
на Великобритания. Монтегю се интересувал доста от математиката и бързо се сприятелил с Нютон. Най-добрите години на
Нютон предстоели.

те на Кеплер за движението на планетите
му импонирали много с математическата
си простота и изящност. Но Нютон не бил
единственият английски учен, който изследвал взаимодействието между планетите. Имало и друг известен английски учен,
който се интересувал от астрономия и от
движение на планетите и това бил…Робърт
Хук. Хук доста се доближил до качественото разбиране на действието на гравитацията, предположил, че степента на притегляне на телата се увеличава с намаляване на
разстоянието между тях и се опитвал да
определи дали това увеличение е пропорционално на намаляване на разстоянието
на някаква степен. На 6 януари 1680 г. секретарят на обществото Хук пише писмо на
члена на обществото Нютон и споделя, че
според предположенията му, силата на гравитацията намалява обратно пропорционално на квадрата на разстоянието между
телата. Хук бил блестящ експериментатор с
блестяща интуиция и предвидил решението
на задачата, без да я решава. Хук и Фарадей
били експериментатори и направили много
за гравитацията и електромагнетизма. Делото им било довършено от блестящите теоретици Нютон и Максуел.
По време на работата върху теорията на
гравитацията и на писането на Математическите принципи на натуралната филосо5. Гравитацията. Втората науч- фия, Нютон имал помощник – икономът
Хъмфри Нютон, земляк на Нютон, препона битка на Нютон с Хук
ръчан от училището в Грантъм. УскорениеВ началото била ябълката – тази, която пад- то на работата по теория на гравитация дала
нала върху главата на Нютон според едни една среща между президента на Краското
или пък до него, според други – фиг 8. Тази общество Врен, Хук и Халей в едно от лонябълка го накарала да се замисли дали няма донските кафенета, където Хук убеждавал
сила, която действа между телата и ги при- Врен, че притеглянето между небесните тела
влича едно към друго и че тази сила дейст- трябва да намалява обратно пропорционалва не само покрай повърхността на Земята, но на квадрата на разстоянието между тях.
но и навсякъде във Вселената. Нютон оби- Врен не вярвал много и даже предложил
чал да нарича себе си математик и закони- малка премия на този, който докаже тезата
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за зависимостта от квадрата на разстоянието. Хук казал, че ще изпрати решението, но
не го изпратил в следните няколко месеца.
Тогава през август 1684 г. Халей поискал от
Нютон да се опита да реши задачата. През
февруари 1685 г. Нютон действително изпратил решението в Кралското общество.
След година в Кралското общество бил депозиран и първия вариант на капиталния
труд на Нютон „Математически принципи
на натуралната философия”, в които Нютон
извеждал движението на небесните тела и
законите на Кеплер от единствено предположение, свързано с наличие на централна
сила на привличане към Слънцето, обратно
пропорционална на квадрата на разстоянието. На заседанието на Кралското общество на

19 май 1686 г. било решено книгата да бъде
отпечатана и наблюдението на процеса било
възложено на Едмънд Халей – фиг. 17.
Обществото обаче нямало пари да отпечата
книгата и за целта била жертвана заплата
на Халей, който бил клерк (пратен секретар на Кралското общество). Халей не бил
възхитен, още повече, че в същото време
заплатата на Хук продължавала да се изплаща в пари, докато Халей бил пращан
с екземпляри от книгата на Нютон (такова било решението на управителния съвет
на Кралското общество, а не желанието на
Халей). Но Халей бил приятел на Нютон и
се примирил – фиг. 18. Печатането се забавило и поради претенциите на Хук, че той
е дал идеята на Нютон за зависимостта на

Фиг. 17. Капиталният труд на Нютон – Математически принципи на натуралната философия – 1686 г.
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силата на гравитацията от обратния квадрат на разстоянието между телата. Нютон
се разсърдил и написал писмо на Халей,
в които отричал всякакви заслуги на Хук
към наличните в книгата идеи. Нютон разбира се не бил прав и претенциите на Хук
не били без основание. Халей се опитал,
доколкото можал да смекчи гнева на Нютон, който се съгласил да спомене името на
Хук, заедно с това на Врен и Халей в едно
от поученията (схолиите) в книгата. Книгата излязла в средата на 1697 г. и бързо била
изчерпана. Причината – в книгата се излагала нова система на мирозданието и се
давал метод за решаване на задачите на механиката, астрономията и физиката. Появила се класическата физика, изградена по
образ и подобие на геометрията и шествала победоносно по света над 200 години. В
книгата се прилагал индуктивно-дедуктивен подход към проблемите на физикатаиндуктивният подход на Бейкън, свързан
с обобщаване на фактите в принципи и дедукцията – получаване на нови следствия
от принципите, потвърждавани от опита
(иначе принципите са неверни).

Фиг. 18. Нютон (вляво) и Халей (секретар на Лондонскато кралско общество)
обсъждат принципите на механиката.

Целта на книгата на Нютон била да докаже,
че законът за всеобщото привличане произтича естествено от принципите на механиката и от движенията на небесните тела. След
като дефинира основните понятия в механиката – маса, сила, количество но движението,
Нютон излага трите принципа на механиката. Следват задачи, свързани с действието
на законна за обратните квадрати и с други
закони. Следва решаване на хидродинамични задачи и критика на теорията на Декарт
за вихрите. Накрая Нютон внимателно излага вижданията си за системата на света. В
книгата има изложени доста интересни правила. Например: Не трябва да се търсят в
природата други причини, освен тези, които
са истинни и достатъчни за обясненията на
явленията. Природата според Нютон, действа по проста методология и не си позволява разкоша да задава излишни причини за
природните явления. И още нещо интересно
от Нютоновата книга: В експерименталната
философия (наука) предположенията, изведени от явленията по пътя на индукцията,
трябва да се почитат като точни или приблизително верни, без да се отчита възможността за противоречащи им хипотези, дотогава,
докато не се намерят такива явления, чрез
които те още повече се потвърждават или се
оказват опровергани. Просто и ясно. Нютон
пише, че това правило трябва да се следва
за да не се унищожат изводите, получени по
пътя на индукция чрез хипотези (често нямащи експериментално основа).
За да може да формулира законите на механиката, Нютон дефинира абсолютното време
и абсолютното пространство. Абсолютното
време, според Нютон, само по себе си и без
отношение към каквото и да е, протича равномерно. При същите условия, абсолютното
пространство остава винаги еднакво и неподвижно. Абсолютните пространство и време
обаче не са това,с което се сблъсква човек в
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своята дейност. Това, с което човек се сблъсква, са относителното пространство и време.
Относителното време (обикновеното време),
пише Нютон, е или точна, или изменчива,
постижима от чувствата външна, извършваща се посредствено някакво движение
мярка на продължителността, която се употребява в обикновения живот вместо истинското математическо време. Мястото или
частта от пространството, заемано от тялото,
по отношение на пространството може да е
или абсолютно или относително. Абсолютното движение е преместване на тяло от едно
абсолютно място в друго абсолютно място.
Относителното движение е преместването
на тялото от едно относително място в друго относително място. В житейските дела
се използват относителните пространство,
време и движение. Може да се окаже, пише
Нютон, че м действителност не съществува
тяло в покой, относително което да отнасяме
местоположението и движението на другите
тела. Дефинирайки абсолютното пространство и време (математическото пространство
и време), необходими за изграждане на класическата механика, Нютон допускал, че съществуват и физическо пространство и време
и че те могат да имат най-странни свойства
(както по-късно показал Айнщайн).
След дефинициите на основните понятия,
Нютон дефинира трите принципа на класическата механика (но не съвсем във вида,
в който ги познаваме днес). Нека да отбележим, че като отчетем изложената по-горе
бележка на Нютон (че може и да няма тяло
в покой, относително което да се измерва
местоположението и движението на другите тела) то първия принцип или принципът
за инерцията (за запазването на състоянието на равномерно праволинейно движение
или покой, ако не действат външни сили) е
разбиран от Нютон в относителна, а не в абсолютна форма (т.е. Нютон не си е играл да

търси точката - център на Вселената, която
да е в покой, ясно осъзнавайки, че може и
да няма такава).
Силата е равна на масата по ускорението – тъй се учи днес вторият принцип на
Нютон. Да, ама Нютон не го е формулирал
така. Той е казал, че промяната на количеството но движението (произведението от
масата и скоростта на тялото) е равно на
произведението от големината на действащата сила по изминалото време. Ами, че то
е същото, ще каже някой. Да ама не. Да оставим настрана, че във формулировката на
Нютон се включва и случая на променлива
маса. Има и още нещо – формулировката
на Нютон ни позволява да припишем маса
на светлината и то 250 години преди Айнщайн (ама никой не се е сетил). Ето как.
Светлинна корпускула (фотон!!!) с някаква маса (която ще определяме) и с някаква
енергия лети и се блъска в черна пластинка
и спира там. Значи количеството но движение (импулсът му) докато лети е равно на
произведението от масата му по скоростта.
Като спре – импулсът му е нула. Промяната
на количеството на движение значи е равна на масата по скоростта на светлината.
Съгласно опитите на Лебедев, светлината оказва налягане върху повърхността на
черната пластинка и това налягане е равно на енергията на светлината върху скоростта на светлината. Предполагайки, че
всичко става за единица площ и за единица
време, мажем да приравним промяната на
количеството на движението и налягането.
Получаваме
Масата по скоростта на светлината =
енергията върху скоростта на светлината
тоест
Енергията (на фотона) = масата (на
фотона) по скоростта на светлината
на квадрат!!!
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И ето как светлинните корпускули съгласно
Нютон (и с малко помощ от Лебедев) се оказаха с маса, която се изчислява по формулата на Айнщайн за връзката между масата и
енергията. И оттук човек може да почне да
си мисли – що ли за маса е това и че освен
масата в покай маже и да има още някаква
маса, свързана с движението (и съвсем да му
се объркат представите какво е това маса).
И накрая идваме до третия принцип на
Нютон, които самият Нютон обяснява така:
Ако имаме две допиращи се тела и третият
принцип не е верен, т.е. едното тяло действа на другата с по-голяма сила, отколкото
второто тяло действа на първото, то ще се
появи постоянно ускорение до безкрайност
за тялото, съставено от двете тела, но това
е нарушение на първия принцип (появява
се ускорение без да е налице външна сила).
На основата на трите принципа на механиката Нютон извежда закона за всемирното
привличане. Този закон е проверяван, проверяван, проверяван… и се счита за верен
или изпълнен с твърде голяма точност (констатира ни са някои малки отклонения, повечето вследствие на неточни данни, но има
и такива, които биха накарали човек да се замисли). Да се замисли или не, че законът на
Нютон може да е едно приближение (много
добро приближение на реалната ситуация),
но това не променя факта, че законът за всемирното привличане на Нютон е едно от
най-големите постижения на класическата
наука. И нека все пак споменем, че законът
описва как се привличат телата, но не ни казва много за това, какво е гравитацията (е, тя
е свързана с масата на телата, ама защо ли?).
Дали гравитацията е свързана с тайнственият ефир (Нютон не бил във възторг от тази
хипотеза, той по принцип не вярвал много на
хипотези, нямащи експериментална основа),
дали било нещо друго, Нютон не знаел. Нютон не вярвал и в действието от разстояние

без посредничеството на друг агент, пренасящ това действие. Някои тълкуват това като
подкрепа на хипотезата, че Нютон бил сторонник за ефира, но нека пак отбележим, че
за Нютон ефирът бил хипотеза без експериментално доказателство, т.е. нещо, към което
трябвало да се подхожда с голямо съмнение.
Притеглянето, пише Нютон, трябва да се
осъществява от агент, постоянно действащ
по определен закон. Днес не сме стигнали
далеч в разбирането на този агент и след Айнщайн можем да кажем, че агентът е свързан
някак със свойствата на пространството. Нютон си задавал въпроса, с какво е запълнено
пространството, в което няма никакви тела.
Отговорът бил доста странен – за Нютон и
в пространството пълно с тела и в празното
пространство присъствал вездесъщият Бог
и даже писал в „Оптиката”, че Бог присъства винаги и във всички неща. Та според Нютон празното пространство било напълнено
с Бог, не оказващ съпротивление на движението и регулиращ всемирното привличане.
Доколко Нютон бил убеден в това ли? – ами
то било поредната хипотеза без експериментална основа. Нютон имал навика да изказва
такива хипотези, от които нужда имали хората около него. Той обаче не им вярвал много-много докато не се получело експериментално потвърждение.

6. Кратко заключение към първата част
И тъй, полека се запътваме към втората
част на хрониката, където ще бъдат описани административните дела на късния
Нютон. Ще видим политикът Нютон, чиновникът Нютон и председателят Нютон,
стоящ начело на общество, превърнало се в
армия за налагане на Нютоновата система
на света. Но както видяхте, железният администратор започва като настойчив, виСЕПТЕМВРИ 2017
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соко интелигентен учен със забележителни
постижения в оптиката и механиката. Тежкият труд при полиране на лещи и огледала калил характера и укрепил настойчивостта и преследването на целта да успех.
Продължителните научни спорове с Робърт Хук дали опит на Нютон в продължителни битки със силни противници и развили политическите му умения. Методът
на Нютон, приспособил метода на Евклид
към естествените науки, му дал ефективен
и ефикасен поглед към света. Нютон вече
принадлежал към научния елит, т.е. бил в
подходящата социална мрежа. Иначе казано, имало всички предпоставки „лъвът“
Нютон да направи административен скок.
И той щял да го направи, както ще разберете от втората част на тази хроника.

Нека пак отбележим, че тук ви рисуваме
един образ на Нютон, който е доста различен от това, което са ви говорили за него
– фиг. 19. Не можете да разберете Нютон
без да знаете за Хенри Стокс, Айзък Бароу
и Робърт Хук. Те са допринесли за превръщането на Нютон в блестящ учен и опитен
администратор и той никак не е бил втораченият в синевата завеян младеж, наблюдаващ дъгата и падането на ябълките. И ако
ми позволите, да ви дадем съвет, по-млади
читатели, нека той да е такъв – следвайте
пътя на Нютон, възпитайте в себе си търпение и настойчивост, набирайте опит в
административни дела и битки, търсете добрите учители и се въоръжете с Нютоновия
метод за изследване на природата. Това е
пътят към успеха и ние ви го пожелаваме.

Фиг. 19. Исак Нютон и неговите постижения.
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Хроника 8: Исак Нютон
ЧАСТ 2: Сър Исак Нютон – администраторът
Автори: Николай К. Витанов, Калоян Н. Витанов, Институт по механика – БАН

И тъй, дотук ви разказахме за откритията
на Нютон. Без съмнение е бил прекрасен
учен. Но бил ли е и нещо повече? Има ли
неща от дейността на Нютон, за които не ви
разказват – дали защото не знаят, или защото искат да набият във вашето съзнание
образа на бледия изпит, затворен в кабинета си учен, който гледа колбите си и не се
интересува какво става около него? А може
би нарочно искат да ви набият тоя образ в
главата? По-надолу ще ви разкажем част от
втората половина за истината за Нютон. Да
не си мислите, че учен като Робърт Хук лесно се праща в забвение за 300 години. За
това са нужни качества. Административни
качества. От които Исак Нютон имал в изобилие – фиг. 1.

Фиг. 1. Сър Исак Нютон – Президент на
Лондонското кралско общество, 1726 г.

Депутатът Исак Нютон. Богословски занимания
Ама Нютон и депутат ли е бил? - ще се зачуди някой. Да, бил е и тук най-накрая вече
образът на изпития, затворен в стаята си
завеян учен, вторачен с идиотски поглед в
колбите си, трябва да се счупи на парчета.
Нютон живял 40 години след излизането
на “Принципите”, но към научните си достижения не прибавил много. Е, занимавал
се с алхимия и с тълкуване на светите книги (и изчислил, че краят на света ще дойде
през 2064 г.), но за слабата научна дейност

Фиг. 2. Е-е-е-е, ще кажете, чак пък на
банкнота да го изографисат при толкова крале и лордове!! Да знаете обаче, че
си има причина за това. Я вижте по-надолу в текста кой ли е бил директор на
Монетния двор (държавната печатница за пари) на Великобритания, когато
финансовият министър лорд Халифакс
решил да сменя старите монети с нови?
И кой ли фиксирал стойността на сребърния шилинг и златната гвинея? То
отговора вече май ви е ясен, но четете
подред, ще стигнете и дотам.
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си имало и други причини – политически и
административни – фиг.2.
В Англия назрявала революция. Тронът на
крал Джеймс II – фиг. 3 се клател, а католическото му обкръжение непрекъснато се
опитвало до внушава на краля, че университетите в Кеймбридж и Оксфорд са бърлоги на англиканското вероучение.
Кралят решил да засили католическия елемент в кралството. И както често става в
резултат от нескопосани действия, резултатът бил, че станала революция, която помела възможността за възстановяване на
господството на католицизма в Англия – та
оттогава и до ден днешен. Та, крал Джеймс се опитвал да върне господстващото

Фиг. 3. Джеймс II, крал на Англия. Не
изкарал много на трона.

положение на католическата църква чрез
издигане на католици на високи постове.
Един такъв католик бил монахът Олбън
Френсис, който Джеймс искал да направи
магистър на Университета на Кеймбридж
в нарушение на правилата му. Университетът пратил делегация да се разправя с
краля и в тази делегация бил включен и…
многоуважаваният професор Исак Нютон
(тъй, тъй, бледният изпит учен, там дето
колбите гледал, тръгнал да се разправя с…
чистачката, ама не беше чистачката, с портиера тръгнал да се разправя, ама чакай,
не беше и с портиера, с пазача на кралския
дворец, а-а-а-а, и това не беше бе, а-а-а-а,
сетихме се – с краля отишъл да се разправя, с краля. Брей, побъркал се от гледане
на колби, да си беше стоял в стаята, сега
ще го накажат!). Да, ама не го наказали –
поведението му било такова, че кралските
противници решили, че тоя Нютон става за
депутат. Даването на званието на Френсис
било отменено, а Нютон се оказал най-костеливият орех в кеймбриджката делегация
– неразговорлив и непреклонен. Та другите дела на краля вървели също тъй лошо и
през 1688 г. той трябвало да бяга във Франция, а на английския трон седнал Вилхелм
Орански под името крал Уилям III – фиг.
4. Парламентът бил разпуснат и се състояли избори за нов. Нютон бил избран за депутат и през 1688 – 1689 г. бил в Лондон.
Но какво да се изненадва човек – помните как младият Нютон човъркал с ножа си
името си на перваза на прозореца в училището в Грантъм или как държал в стаята
си собственоръчно нарисуван портрет на
екзекутирания от хората на Кромуел крал
Чарлз I баш по най-свирепите години от
управлението на Оливър Кромуел.
В парламента Нютон не говорил много. Има
легенда, че единственото му изказване било
насочено към портиера, на когото казал да
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затвори прозореца, че било хладно. Отново
някой се опитва да ви баламосва. Я погледнете какво направил депутатът Нютон за университета си – има запазени цели 13 писма,
в които Нютон дава политически указания
на представителите на висшето ръководство
на университета и резултатът от тези указания са доста придобивки за Кеймбриджкия
университет. Значи, похърквал си Нютон
в парламента, но като погледнеш – страшно ефективен и ефикасен по отношение на
политика и придобивки за собствения си
университет. Ама ние ще разправяме – той
там похърквал, мълчал си, гледал с облещен
поглед паяците по стените, та дано будните
младежи и девойки да не вглеждат много в
глупостите, които се вършат ежедневно из

Фиг. 4. Уилям III (Вилхелм Орански) –
крал на Англия. При него нещата се стабилизирали и Британия поела по пътя да
става империя.

обществото. Че ако се вгледат, може да решат нещо и да променят…
През 1689 г. починала майката на Нютон
– събитие, което му се отразило доста негативно. Продължавала и дейността на Нютон
в Лондонското кралско общество. Той посещавал заседанията (като двамата с Хук гледали да се избягват един друг) и даже се запознал с Хюйгенс и с Джон Лок. Последното
запознанство и смъртта на майка му, увеличили интереса на Нютон към богословието
и около 1690 г. той започнал да пише статии
на тема Апокалипсис (даже го изчислил, че
ще дойде през 2064 г.) - фиг. 5. Нютон дотолкова се вглъбил в изучаването на Библията, че го признали и за виден богослов и
това признание дошло както от студентите
в Кеймбридж, така и от интелигенцията, а
също и от английския елит. Това съчетаване на науката с богословието било нормална
практика в ония времена в Англия – самият учител на Нютон, Бароу, бил свещеник, а
пък Робърт Бойл основал специална катедра
за научна борба с… атеизма. Самият Робърт
Хук също имал богословски съчинения. А
съгласно запазените ръкописи Нютон си
падал малко еретик – някои от църковните
канони никак не му харесвали. Анализирайки свещените писания, Нютон се опитвал да
докаже, че папството ще загине и католическата църква ще бъде разрушена (идеи, които били доста разпространени в протестантска Англия по онова време).
Освен това Нютон се интересувал доста и от
история. За това свидетелства и заглавието
на последния труд на Нютон, писан непосредствено преди смъртта му - “Хронология
на древните царства с присъединена кратка
хронология за събитията в Европа до завоюването на Персия от Александър Велики”.
Някак си това заглавие не ви описва завеян
учен, вторачен по цели нощи в колбите и в
цветовете на разложената от призмата светСЕПТЕМВРИ 2017
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Фиг. 5. Един от богословските ръкописи на Нютон. Казват, че той написал повече
страници за тълкуване на Библията, отколкото били страниците, написани от
него в областта на естествените науки. Невероятно, но такава е била модата в
науката по онова време.
лина. Но както споменахме на няколко места, нашата цел е да ви обрисуваме истинския
Нютон, защото той може да е за пример на
младежта, а не хаховската карикатура, представяща Нютон като бледен изпит учен, занимаващ се само с наука. Напротив, Нютон
е бил с корав характер, настойчив, интелигентен и никак не е отстъпвал лесно в споровете и в ежедневните дела. Първата глава на
“Хронологията” той допълвал и преписвал
над 80 пъти! - фигура 6.
Целта на Нютон била да приведе хронологичните данни за древните цивилизации
в съответствие с информацията, налична в
Библията. В “Хронологията” Нютон изказва
идеята, че историята започва с цивилизацията, а цивилизацията започва, когато се
появява диференцираното идолопоклонничество. Нютон изчислявал и времето на различните исторически събития по сведенията
за разположението на звездите. Така той изчислил, че историята със златното руно трябва да се е случила през 936 г. преди Христа.

Фиг. 6. Хронология на древните царства
от… сър Исак Нютон, Лондон, 1728
г. Значи не се е интересувал само от
естествени науки и е бил доста разностранен учен.
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Нека накрая отбележим, че покрай Джон
Лок, Нютон се запознал с доста лордове,
което повлияло положително на по-нататъшната му кариера. През 1690 г. Нютон
приключил с депутатските си задължения
и се прибрал в Кеймбридж. Предстоял тежък период в живота му.

продължило около 3 години, като било
старателно пазено в тайна от роднините и приятелите на Нютон, които го затворили в дома му и го накарали да пие
лекарства, вследствие на което психическото му състояние започнало бавно да се
подобрява. Тук ключовата дума е бавно –
запазени са, меко казано, странни писма
на Нютон до Джон Лок и до президента
1690 – 1693 г. - психическото
на Кралското общество Пепис, в които
разстройство на Нютон
Нютон пише, че се отказва от приятелКакто споменахме по-горе, Нютон доста ството им, че не иска да ги вижда и други
тежко понесъл смъртта на майка си. В до- такива. Пепис се разтревожил за здравепълнение, един пожар в кабинета на Ню- то на Нютон и подпитал приятелите си в
тон (казват, че бил предизвикан от куче- Кеймбридж какво става. Нютон се извито му, което бутнало запалена свещ върху нил индиректно, че имал болки в главата,
ръкописите на Нютон, докато той бил на не бил спал 5 нощи поред и се намирал в
църква) довел до унищожение на много доста раздразнено състояние, когато пиръкописи – плодове на дългогодишен труд
и особено на почти завършената му книга
по оптика (която в преработен вариант ще
види бял свят през 1704 г.) - фиг. 7.
Това допълнително силно разстроило
психиката на Нютон (той един месец не
можал да дойде на себе си след пожара).
Всичките тези събития подхранвали психическото разстройство на Нютон, което

Фиг. 7. Пожарът в кабинета на Нютон.
Долу покрай масата – предполагаемият
виновник (но доказателства няма).

Фиг. 8. Чарлс Монтегю (лорд Халифакс)
– финансов министър на Великобритания, студент и приятел на Исак Нютон.
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сал тези писма. Всичко това свидетелства,
че психическото състояние на Нютон по
онова време е било доста сериозно, вследствие на комбинация от голямо претоварване във връзка с научната му дейност
плюс неблагоприятни събития в личния
му живот. Но научната работа и по-спокойният живот в Кеймбридж постепенно
водят до възстановяване на психическото
равновесие на Нютон и той се захваща с
доработка на “Принципите” и подготовка
на второто издание на книгата. В същото
време животът в Лондон променя йерархията на предпочитанията му. Постигнал
страшно много в науката, Нютон започва
да мисли и за административна кариера.
До осъществяването на тези мисли има
още десетина години, ще помагат приятели като лорд Халифакс – фиг. 8 и ще
има противници като сивият кардинал на
кралското общество Робърт Хук – фиг. 9.

Окончателното преселване
на Нютон в Лондон. Спорът с
Лайбниц
Лорд Халифакс станал финансов министър
на Англия през 1694 г. и през 1696 г. в Лондон плъзнали слухове, че Исак Нютон ще става пазител (директор) на Кралския монетен
двор (длъжност съответна на днешните заместник-директори на печатниците на централните банки). Нютон се опитал да опровергае този слух, но скоро Халифакс наистина
го назначил на длъжността, като разчитал на
познанията на Нютон по химия и сплави (да
не забравяме, че Нютон доста се занимавал с
алхимия), за да осъществи парична реформа
във Великобритания. Така, през 1696 г. Нютон окончателно се преселил в Лондон. Върху
него започнало да се излива кралското благоволение и през 1699 г. той е назначен за главен директор на Монетния двор – фиг. 10.

Фиг. 9. Робърт Хук – “моторът” на Лондонското кралско общество в първите 3
десетилетия от съществуването му. Най-големият научен опонент на Нютон във
Великобритания. Ами извън Великобритания – ще попитате? Е, четете надолу – за
Лайбниц и интегралното и диференциалното смятане.
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Фиг. 12. Колбер представя членовете на
Френската академия на науките на Луи
XIV, 1669 г.
нетния двор Нютон надзирава работата на
интересни машини като печатарски преси
и пещи за топене на метал и резултатът от
тази работа е твърде естетичен -фиг. 11.
През същата 1699 г. Нютон е избран за член
на Френската академия на науките – фиг. 12.
Фиг. 10. Сър Исак Нютон – главен диИдва 1703 г. и след смъртта на стария и моректор на Кралския монетен двор (дъргъщ научен съперник Робът Хук, Нютон е
жавната печатница за пари на Велиизбран за президент на Лондонското кралкобритания, която била разположена в
ско общество. През 1705 г. кралица Ана му
известната на всички Tower of London).
дава рицарско звание и той става сър Исак
Заплатата е толкова висока, че Нютон Нютон. Това му отваря пътя към постоянно
се отказва от заплатата си на професор в участие в парламентарни и министерски
Кеймбридж, а от 1701 г. предава и самата комисии и даже по-късно му е поверено
длъжност на Лукасовски професор по ма- част от обучението на едно от кралските
тематика (длъжност, която оттогава, та и деца – принцесата на Уелс.
досега, се счета за най-престижната длъж- През това време започва третият знаменит
ност в университета в Кеймбридж). В Мо- спор на Нютон. Този път спорът е с Лайбниц – фиг. 13, а темата е за това, кой е създателят на интегралното и диференциалното смятане.
Вниманието на Нютон към проблемите на
интегралното и диференциалното смятаФиг. 11. Златна
не е привлечено от неговия учител Бароу.
гвинея, сечена в
Монетния двор по Нютон, разработвал своята методология,
времето на дирек- интересувайки се от допирателните към
тора Исак Нютон. кривите и обсъждал почти непрекъснато
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Фиг. 13. Готфрид Вилхелм Лайбниц –
един от основателите на съвременната
немска математическа школа.
резултатите си с Бароу, който също се интересувал от кривите, особено тези, които
представлявали траектории на различни
тела. В началните години на тези изследвания Нютон отдавал второстепенно значение на разработваната математическа
методология – за него тя бил инструмент,
с който той получавал законите за движението на физическите тела – фиг. 14.
Нютон поставял физическата задача и давал математическото решение. Днес много
от физиците задават задачите, а доста математици се опитват да ги решават. Някога
Нютон правил и едното, и другото.
Интересът на Нютон, Бароу и другите тогавашни учени към кривите линии, произтичал от простия факт, че правата линия се
среща твърде рядко при описание на зависимостите между две величини в природа-

Фиг. 14. Една от публикациите на Нютон по метода на флюксиите и приложенията му към задачи от теорията на
кривите.
та. Много по-често тези зависимости се описват от криви линии. А при кривите имаме
непрекъснато изменение на едната величина с изменението на другата и възниквал
въпросът да се намери аналитичен израз
за допирателната към кривата (тя, допирателната, също се променяла непрекъснато)
и аналитичен израз за площта под дадена
крива. Задачата за площта е решена още в
младите години на Нютон – през 1669 г. той
дава на Бароу една статия, посветена на изчисляване на площта под една крива, като в
тази задача са заложени основите на класическото интегрално смятане – площта под
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кривата е разделена на малки правоъгълничета, чиято площ се сумира, а ширината на
правоъгълничетата се устремява към нула.
В тази работа, а и в последвалите работи
на Нютон, величините, които се изменят се
наричат флюенти (течащи, изменящи се), а
отношението на безкрайно малкото изменение на един флюент към безкрайно малкото изменение на друг флюент е наречено ат
Нютон флюксия (тоест производна в днешни термини – нека да отбележим, че днешните термини – интеграл, диферинциал
и т.н. идват от Лайбниц, който разработва
интегралното и диференциалното смятане
независимо от Нютон, но може би малко
по-късно). През 1672 г. Нютон съобщава за
разработения метод в едно писмо до Колинз
(онзи Колинз, за когото стана дума в хрониката, посветена на Робърт Хук). Това писмо
е в основата на твърдението за приоритет
на Нютон пред Лайбниц по отношение на

интегралното и диференциалното смятане.
Нютон не разкрива обаче метода си, а дава
съобщения за него в анаграми. Лайбниц,
обратно на Нютон, публикува своята версия на метода през 1677 г. В 1684 г. Лайбниц
продължава с публикациите по интегрално
и диференциално смятане. През 1693 Лопитал (да онзи същият Лопитал, които някои
от вас познават от лекциите по математически анализ) публикувал първия учебник
по диференциално смятане – фиг. 15, като
почти изцяло се опирал на постиженията
на Лайбниц (което било логично, тъй като
постиженията на Нютон били в огромната
си част непубликувани – знаело се само, че
Нютон има метод, известен като метод на
флюксиите, знаело се, че методът на Лайбниц е почти същият, само дето бил доведен
до знанието на много повече учени. Затова
Лопитал използвал метода на Лайбниц).
Тази работа непременно щяла да доведе до

Фиг. 15. Книгата на Лопитал по анализ на безкрайно малките величини.
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спор за приоритет и през 1695 г. английските патриоти от Кралското общество започнали да критикуват Нютон, че твърде
лесно отстъпва приоритета на Лайбниц и
всичките книги по диференциално смятане използват терминологията и методологията на Лайбниц, а не тази на Нютон. Към
1699 г. спорът за приоритет се разгаря, а
през 1704 г. се усилва доста, след като Нютон публикува две приложения към книгата си “Оптика” посветени на приложението
на интегралното и диференциалното смятане към задачи от теорията на кривите.
Анонимна рецензия на книгата излязла в
германското списание, в което публикува
Лайбниц. Там приложенията са разтълкувани от гледната точка на методологията
на Лайбниц. Привържениците на Нютон
започват да мислят, че привържениците на
Лайбниц обвиняват Нютон в плагиатство.
През 1708 г. в Лондон се появила статия, в
която методологията на Лайбниц пък била
обяснена от гледна точка на методологията
на Нютон и Лайбниц направо бил обявен
в плагиатство. Лайбниц, който бил чуждестранен член на Лондонското кралско общество, възразил на това и подал жалба в
секретариата на обществото. Но... нека ви
споменем, че президент на обществото по
онова време бил Нютон, който бързо се погрижил да изпрати Хук и неговите дела в
забвение (за около 300 години). Кралското
общество яростно защитавало своя председател и вместо да се опита да потуши спора, оттам се разнесли гласове, че Лайбниц
наистина е плагиат. Създадена била комисия, състояща се в болшинството си от привърженици на Нютон, която констатирала,
че... Лайбниц наистина е справедливо обвинен в “плагиатство”. Спорът продължил
и след смъртта на Лайбниц през 1716 г.,
като в Англия приоритетът за създаването
на анализа на безкрайно малките бил от-

даван на Нютон, а в континентална Европа
– на Лайбниц. Днес класическият метод в
анализа на безкрайно малките величини е
наречен на името и на двамата учени (като
в Англия често го наричат метод на Нютон-Лайбниц, а в континентална Европа и
особено в Германия ще го чуете като метод
на Лайбниц-Нютон).

Нютон, Халифакс и превръщането на Великобритания в
най-богатата капиталистическа
държава
Когато станал финансов министър на Великобритания, лорд Халифакс (или студентът
от Кеймбридж, Монтегю – приятел и почитател на Нютон) бил изправен пред сложен
проблем – голямото количество циркулиращи фалшиви монети. Причината била
примитивната техника на обрязване на монетите след щамповането им, вследствие
на което много от монетите не били с правилна форма, а и имали голямо отклонение от стандартното тегло. Това обстоятелство силно улеснявало фалшификаторите
– фиг. 16.

Фиг. 16. Производство на монети в
Кралския монетен двор (преди да се появи пресата, задвижвана от конска тяга).
СЕПТЕМВРИ 2017

Българска наука

165

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

ВИТАНОВ

Халифакс поръчал изработката на нова
преса за монети, която се задвижвала с конска тяга и изсечените монети вече били с
много по-правилна форма, нарези по края
и с тегло, равно или почти равно на стандартното тегло на съответната монета. Новите монети, обаче, никак не били предпочитани от хората и в обръщение били само
малък брой от тях. Халифакс и съветниците
му не изчислили простата ситуация, в която (образно казано) неподвижната равновесна точка на съответната сложна система
била при старите, по-леки монети, а не при
новите – по тежки монети със същия номинал – фиг. 17.
Хората предпочитали старите по-леки монети и толкоз. Халифакс се видял в чудо,
защото не можел да обмени старите монети
с нови и така фалшификатите свободно продължавали да си циркулират из населението
и по пазарите. Каруца след каруца от новите монети напускали Монетния двор, но не
влизали в обръщение – фалшификаторите
претопявали част от тях, за да произвеждат
по-леки монети със същата стойност, а хората складирали по-тежките монети по сандъците и използвали по-леките и в голямата си
част фалшиви монети при всекидневните си
парични операции. Явно било, че така лорд
Халифакс няма да овладее монетните проблеми на Великобритания. Но лордът имал

Фиг. 17. Златни гвинеи, сечени по технологията отпреди времето на лорд Халифакс и сър Исак Нютон.

идея и таен коз. Халифакс решил да обяви
за невалидни старите монети и да направи
масовата им замяна с нови монети. За целта обаче производителността на Монетния
двор трябвало рязко да бъде повишена при
запазване на качеството на продукцията.
Нужен бил човек с големи познания по химия и сплави. Тук бил тайният коз на лорд
Халифакс – той имал на разположение такъв човек – натрупалият огромен опит при
заниманията си с алхимия и огромен опит
по сплави при заниманията си с производство на огледала за телескопи професор от
Кеймбридж Исак Нютон. На път била да започне административната кариера на Нютон – фиг. 18.
Началото на кариерата на Нютон в монетния двор започнало със замах – били построени 10 нови пещи за претопяване на
старите монети и били разкрити филиали
на Монетния двор в няколко града на кралството (и това пак не се връзва с образа на
завеяния, гледащ с изцъклени очи колби-

Фиг. 18. Юбилейна монета, посветена
на Исак Нютон, 2006 г.
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те си учен, неинтересуващ се какво става
около него). Начело на филиалите Нютон
поставил изпитани приятели, за които
знаел, че ще свършат работа. Например,
във филиала в Честър за директор Нютон
назначил... Едмънд Халей (да, да, същият
онзи Халей от Кралското общество, дето
предсказал връщането на Халеевата комета). Производителността на Монетния
двор под ръководството на Нютон се увеличила 8 пъти. Лорд Халифакс бил доволен.
Тайният му коз сработил отлично. А пък
Нютон започнал да става експерт по финанси и икономика (жалко, че съответните
ръкописи били намерени в архива на Нютон едва през 1936 г., иначе сега щяхме да
четем за Нютон като за един от бащите на
класическата икономика и финанси). Та,
Нютон показал завиден административен
талант. Този талант вероятно бил забелязан още от ръководството на университета
н Кеймбридж – в първата част на хрониката споменахме, че след смъртта на Бароу
директорският пост на Тринити колидж
бил предложен на Нютон, а такива постове
определено не са се предлагали на хора без
административни таланти. Може би читателят е малко поучуден, че не са му говорили за този част от образа на големия учен.
О-о-о-о, чакайте, има още – не сме ви разкази за четвъртвековното управление на
Лондонското кралско общество от железният му председател сър Исак Нютон.
И така, обратно към Монетния двор. Лорд
Халифакс бил намерил подходящия човек
за директорската длъжност. Нютон съвестно изпълнявал задълженията си. Предлагали му подкупи, но той отказвал. Опитвали
се да го махнат от този пост, като му предлагали други, високоплатени длъжности, но с
по-малко влияние. Той успешно преодолявал интригите (все пак никой от интригантите нямал толкова мозък в главата, колко-

то имал Нютон). Писали доноси срещу него,
но интригите не влияели на дейността на
ковчежника Нютон. Нютон лично докладвал в Камарата на лордовете за делата на
Монетния двор и е интересно, че той лично
е фиксирал стойността на златната гвинея и
сребърния шилинг. Та, както е модерно да
се казва днес, Нютон оставил дълбока диря
в английските финансови дела. А като директор на Монетния двор, Нютон приемал
и чуждестранни делегации, като например
руския цар Петър I през 1698 г. – фиг. 19.
Общественият авторитет на Нютон растял
и това не било никак добре за отколешните му противници в Ландонското кралско
общество и най-вече за Робърт Хук. Растели и доходите на Нютон. Като директор на
Монетния двор заплатата му била 10 пъти
по-голяма от заплатата му като Лукасовски
професор по математика в Кеймбридж. Нютон станал богат човек.

Фиг. 19. Петър I след победата при Полтава, 1709 г.
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Противно на това, което са ви говорили,
Нютон бил избран за депутат в английския
парламент не веднъж, а два пъти – вторият път след 1701 г., когато той вече бил
предал Лукасовската катедра на астронома
Уилсън. В 1705 г. той не бил избран за член
на Парламента, но пък получил дворянско
звание от кралица Ана и достъп до Камарата на лордовете.

Исак Нютон – железният президент на Лондонското кралско
общество
На 30 ноември 1703 г. Нютон е избран за
президент на Лондонското кралско общество. По това време най-лютият му опонент
Робърт Хук вече е починал, но са останали
някои други опоненти като влиятелният
кралски астроном Флемстед, чиито спорове с Нютон продължават 50 (да – петдесет)
години – фиг. 20.
Флемстед е почти връстник на Нютон –
роден е през 1646 г. и се запознава с Нютон още докато Бароу е жив. През 1673 г.
Флемстед на основата на свои наблюдения
публикувал таблици за изгрева, залеза и

Фиг. 20. Джон Флемстед – първият
Кралски астроном и голям противник
на Нютон (заради приятеля на Нютон
Едмънд Халей).

движението на Луната. Тази публикация
заинтересовала крал Чарлз II и Флемстед
получил званието кралски астроном, а
по-късно и благоволението и финансова
поддръжка за построяването на прочутата
обсерватория в Гринуич – фиг. 21.
Но... толкоз. Средства за поддържане на
обсерваторията не били отпускани и Флемстед поддържал обсерваторията и я снабдявал с астрономически уреди за собствена
сметка. Флемстед бил прекрасен астроном
с корав характер. След запознанството им
с Нютон през 1670 г. миролюбивите им отношения траели до 1680 г., когато се появила комета, която, като всяка комета по
нова време, предизвикала всеобщо любопитство. На основата на две наблюдения
на кометата, направени по различно време, Флемстед твърдял, че това, което се наблюдава, е една и съща комета, докато маса
други учени, между които и Нютон, твърдели, че Флемстед е наблюдавал две различни комети. Флемстед бил прав и Нютон осъзнал това, докато пишел “Принципите” и

Фиг. 21. Кралската астрономическа
обсерватория в Гринуич.
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приложил закона за гравитацията към движението на кометите и признал правотата
на Флемстед в самата книга. Нютон имал
нужда от данните на Флемстед, когато започнал да прилага принципите на механиката към движението на Луната. Флемстед
бил кооперативен и дал на Нютон данни
от наблюденията си върху движенията на
Луната, за което получил благодарност от
Нютон в едно писмо от 1694 година. Нека
тук да отбележим, че Флемстед поначало
не се дразнел от самия Нютон. Този, който
го дразнел, бил приятелят на Нютон - Халей, когото религиозният Флемстед считал
за безбожник (и съперник в областта на астрономията) – фиг. 22. Та, Халей бил причината отношенията между Нютон и Флемстед да бъдат лоши в повечето от над 50-те

Фиг. 22. Едмънд Халей (на стари години).

години от историята на тези отношения.
Рязко влошаване на отношенията между Нютон и Флемстед настъпило, когато
принц Георг (Джордж) Датски бил избран
за член на Кралското общество и направил
голямо дарение, за да бъде отпечатан големият астрономически каталог на Флемстед
(принцът бил голям любител на астрономията). Била съставена комисия, начело
с Нютон, която одобрила за отпечатване
текста на каталога. И тук започнали търканията между комисията и Флемстед. Комисията започнала да се държи така, като,
че тя е авторът на каталога и тя трябва да
решава какво да бъде отпечатано и какво
да не бъде отпечатано. Флемстед, който бил
с корав характер, се противопоставял и се
оплаквал във всички възможни инстанции
и се наложил първият том на каталога да
бъде отпечатан във вида, в който той го е
написал. Членовете на комисията обаче и
те били хора с корави характери и при подготовката за печат на втория том избухнала
истинска война.
Първо, принц Георг починал през 1707 г. и
финансирането на отпечатването на каталога увиснало до 1710 г., когато кралицата го
подпомогнала финансово и за да удовлетвори и Нютон, назначила комисия (начело с

Фиг. 23. Рисунка от каталога на Флемстед.
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Нютон), която да контролира дейността на
Гринуичката обсерватория. Това хич не се
понравило на Флемстед – Нютон, с когото
Флемстед бил в доста обтегнати отношения
покрай печатането на каталога – фиг. 23,
трябвало да контролира дейността му.
Флемстед безуспешно се опитал да закрие
комисията, а комисията скоро почнала да
му предявява унизителни искания – без никаква държавна помощ от него се искало да
поддържа и обновява уредите в обсерваторията, въпреки че Нютон отлично знаел, че
повечето инструменти в Гринуич са собственост на Флемстед и че поддръжката им изисква големи средства, които Флемстед
трудно намирал. Нютон заплашил Флемстед, че ще му конфискува уредите и ще го
изгони от обсерваторията. Флемстед не се
дал и отговорил, че вторият том от каталога му се печата от Халей с промени в текста
без съгласието на Флемстед и че плодовете
на научната му дейност са ограбени. След
сблъсъка, Флемстед отишъл в едно кафене,
където пил кафе с… Халей, разказал му за
сблъсъка с Нютон и нарекъл Нютон глупак.
Такива били драги ми читатели нравите по
онова време. А вас ви учат, че те учените са
били завеяни идеалисти, зяпащи по цял ден
колбите и по цяла нощ звездите, без да ги
интересува какво става около тях. Ами, ами
– не ви казват например, че Галилей, на
младини и не много на млади, често участвал в улични свади след многочасови престои в кръчми и понеже бил доста як, често
отупвал други участници в тези свади (характерни за италианските градове по онова време). И тъй нататък. Големите учени
често са имали корави характери и са били
доста “остри камъни”. Такива характери са
им били необходими, за да им осигурят упоритостта и настойчивостта да направят големите си открития, изискващи много труд,
интелигентност и постоянство. Такива били

и Хук, и Нютон, и Флемстед. Та вторият том
на каталога на Флемсед бил отпечатан през
1712 г. Флемстед получил 300 екземпляра
от книгата и… ги изгорил, тъй като текстът
доста се отличавал от това, което той дал за
печат (вследствие на действията на Халей
и на комисията под председателството на
Нютон). Нютон научил много от споровете
с Хук, Лайбниц и Флемстед. Той започнал
да съчетава главното качество на Хук – интуицията, с главното качество на Флемстед
– търпеливостта и точността на наблюденията и с главното качество на Лайбниц – способността за широкомащабно обобщение.
Споровете превърнали Нютон в този уникат, който познаваме днес.

Фиг. 24. Роджър Коутс – професорът
по астрономия и математика от Кеймбридж, помогнал на Нютон да подготви
второто издание на “Принципите”.
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Покрай споровете Нютон трябвало да се
занимава и с второто издание на “Принципите”, тъй като първото издание било
отдавна разпродадено. В 1709 г. 67-годишния Нютон така бил затънал в работа по
този текст, че по едно време осъзнал, че
силите няма да му стигнат и че има нужда
от помощник. Препоръчали му 40 години по-младия професор по математика и
астрономия от Кеймбридж - Коутс, който
се оказал прекрасен избор и работата по
второто издание на книгата приключила
бързо – фиг. 24.
Нютон много ценял Коутс, който по първоначална идея трябвало да прочете коректурите, изготвени от Нютон. Коутс, обаче,
свършил много повече работа – той бил

внимателен и компетентен читател и критик и помогнал много на Нютон да подобри
текста на книгата. На Нютон отначало му
било малко криво, че един младок критикува собствената му книга, но бързо осъзнал, че критиката е конструктивна и започнал внимателно да се вслушва в нея. Коутс
написал и предговора към второто издание
на “Принципите”, което било отпечатано
през 1713 г.

Фиг. 25. Един от последните портрети
на Исак Нютон.

Фиг. 26. Леонард Ойлер – член на СанктПетербургската академия на науките.

Последните години от живота
на Нютон
Към края на живота си Нютон се превърнал
в жива икона – фиг. 25.
Лондонското кралско общество се превърнало в армия, защитаваща и налагаща
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системата на света, разработена от именития му председател. Членовете на обществото, особено по-младите, ревностно се хвърляли в битки с противниците
на Нютон и в голямото мнозинство от
случаите ги печелили. Хук бил изпратен
в забвение, Лайбниц бил компрометиран
в Англия. Коравият и упорит Флемстед не
можал да надживее Нютон, а нютонианците полагали големи усилия името на
Флемстед да се отдели от славата на прочутата обсерватория в Гринуич. Нютон
станал популярен и в Русия. Санкт-Петербургската академия на науките, създадена от Петър I по съвет от Лайбниц,
започнала да се пълни с последователи
на Нютон и то какви – Ойлер и Бернули
– фиг. 26.
Нютон полека се превръща в неоспорим
научен авторитет в целия тогавашен ци-

вилизован свят. Появяват се даже книги
от вида “Нютонианство за дами”, където
“Оптиката” на Нютон от 1704 г. се разяснява на много популярно ниво, за да
може да бъде обсъждана на дамските срещи наред с другите светски клюки. Интересното е, че в късните години от живота
си Нютон обичал да се поспива. Старостта на Нютон била спокойна, без големи
проблеми – той бил уважаван учен с множество млади последователи и без особени семейни проблеми. Здравето на Нютон започнало да се влошава през 1725 г.
и като резултат от това и от старостта той
започнал да заспива на заседанията на
Кралското общество. През същата година
Нютон прехвърлил задълженията си на
директор на Монетния двор на Кондуит
- мъж на неговата племенница и биограф
на Нютон. На 21 март 1727 г. тленността
си взела своето – Нютон починал тихо и
безболезнено. Тялото му било погребано
с тържествена церемония във Уестминстърското абатство и читателят може да
види надгробния му паметник в абатството и днес.

Заключение
(писано от първия автор)

Фиг. 27. Може характерът му да е бил
корав, но иначе е бил реалист.

И тъй, тук завършваме хрониката за необикновения живот и дейност на сър Исак
Нютон. Както видяхме – превъзходен
учен с корав характер, активен, деен и
справящ се много добре с трудностите и с
научните и другите си противници. Този
образ на Нютон искаме да препоръчаме на
по-младите читатели, а не оня изкуствен
образ на затворения в стаята си блед изследовател. Ако трябва да се пошегуваме
– да бе, затворил се бил, ама не в стаята си
в Кеймбридж, а в английския парламент
(че и в камарата на лордовете) и в ЛонСЕПТЕМВРИ 2017

Българска наука

172

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

БГ НАУКА | 100 БРОЯ

донското кралско общество (над 50 години член и 24 години председател). Голямо
затваряне ще да е било. Чрез хрониките
за Хук и Нютон ви описахме и първите 50
години от функционирането на Лондонското кралско общество. Гениите на Хук,
Нютон, Бароу и другите му изтъкнати
членове превръщат Кралското общество
в най-реномираната научна организация
в Европа. Нали забелязвате – Англия си е
имала университетите в Оксфорд, Кеймбридж и на други места, но въпреки това
е създадено и Кралското общество като
специфична организация, координираща научните усилия на учените и още от
началото в кралското общество е имало
щатни учени и то какви – Робърт Хук например. В продължение на стотици години научната система на Великобритания
е била поддържана, развивана и силно
финансирана, за да достигне днешното
състояние на една от водещите научни
системи в света. Днес никой не пищи, че
трябва да се закрие Лондонското кралско
общество, защото е динозавър-реликт от
17 век и щото Англия си има университети като Кеймбридж, Оксфорд, Манчестър и други. Но какво да правят другите
държави, които са нямали стотици години за развитие на научна система като в
Англия. Предишните ни хроники отговориха и на този въпрос на примера на Германия – създаване на мощна система от
институти, занимаващи се само с научна
дейност – обществото на кайзер Вилхелм
(днешното Макс-Планк общество за развитие на науката в Германия), начело на
което е поставен самият Макс Планк и в
което са съсредоточени висококвалифицирани и добре платени учени, занимаващи се само с наука. И Германия дръпва
напред в научно и технологично отношение. А има ли по света структури, които

съвместяват Лондонското кралско общество и системи от институти подобни на
обществото но кайзер Вилхелм? Има и то
в държави, които са трябвали много бързо да наваксват технологично изоставане.
Такава държава е била Съветският съюз
през 20-те години на миналия век. Като
наследство от царския период Съветския
съюз получава Санкт-Петербургската
академия на науките, много от членовете на която са видни учени. Наваксването
на научното и технологично изоставане
от Германия, Великобритания, Франция,
САЩ и т.н. изисква създаване на система
от институти. Решението, което се взема
е да се създаде академията на науките на
Съветския съюз със система от институти,
в които работят (в някои на ръководни
постове) старите царски академици. При
това се запазва събранието на академиците и член-кореспондентите. Този хибриден тип организация се оказва твърде
успешен – изостаналата царска Русия се
превръща в една от двете суперсили на
20-ти век. По подобен начин е реорганизирана и БАН след Втората световна война. Не случайно сега се казва – по ония
времена (до 1989 г.) имахме наука. Имаше даже доста хора в институтите на БАН,
които не получаваха заплати от държавата, а си изкарваха заплатите от проекти
с промишлеността и тези заплати бяха
в пъти по-високи от щатните заплати в
БАН тогава. Днес всичко е съсипано. Но
може да се оправи. За целта обаче в дълбочината на българското общество трябва да протекат някои процеси. Какви са
тези процеси, ще разберете от следващия
цикъл статии, който ще бъде посветен на
сложните обществени системи, обсъдени
от гледната точка на принципите на математическата социална динамика (без
формули).
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Черните хроники на Витанов
Хроника 1: Между Светия Граал и
авгиевите обори
Автор: Николай К. Витанов, Институт по механика – БАН

Търсене на кризата на фестивала на фаите във Валенсия, Светият Граал и черните хроники
Както читателите на това списание знаят,
поредицата от бели хроники си расте. А откакто започнахме да разказваме (от наша
си гледна точка) за живота на учени и организатори на науката от други страни, интересът към белите хроники стана още по-голям. Нека повдигна малко завесата: след
германските учени в поредицата ще следват
двама английски учени с голям принос за
развитието на науката във Великобритания
– Робърт Хук и Исак Нютон. Като ще започнем с Хук, но това няма да е днес. Днес ще
ви занимая с нещо друго. Има доста хора,
които не са забравили, че дадох обещание
да напиша и черни хроники. Правилен е
усетът, че черните хроники няма да са като
белите и че там ще бъдат разказвани неща,
наблюдавани от дълбоката вътрешност на
развитието на процесите в българското образование и наука в последните 30 и повече
години. Та непрекъснато, познати и непознати, все ме питат, кога най-накрая ще почна да ги пиша тези черни хроники и дали
тази работа не е блъф. В туй време процесите в българското образование и наука,
дето има една приказка, се задълбочават.
Едни пари трябва да се разпределят и перу-

шина хвърчи из ресорното министерство.
Отидоха си двама интересни герои в света
на българската наука и нейното управление – заместник - министрите Костадинов
и Денков. Дойдоха нови – по-неизвестни,
но също толкова интересни, ако погледнете не откъм светлините на сцената, а зад
нея. Ще кажете: странно – защо пък точно
тези. Е сега, може би са намерени на някой
кръстопът, а може би пък не. Може би има
машина на задкулисието, която си работи
стройно, може би пък не. Кой да ви каже. А
сега напред към черните хроники.
Решението да започна черните хроники се
роди окончателно във Валенсия, на конференция, на която се обсъждаха последните
новости при математическите модели на
рецензиране на статии по научни списания
(да и такива модели има за голяма изненада на тези, които направляват, кой знае
накъде, развитието на науката в България).
Та вървя си аз по улицата към площада,
където всеки ден в 14 часа гърмят фойерверки в количества, които човек трябва да
види, защото е трудно да ги опише. Вървя
си и си мисля, че предния ден трябваше да
обикалям доста из летището, защото имаше посрещачи на отбора на Атлетико Мадрид, който идваше на гости на Валенсия (и
ги победи с 3:1 докато аз наблюдавах второто издание на фойерверките към 10 часа
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вечерта). Та покрай Атлетико Мадрид и Валенсия мислите ми се отклониха за момент
към нашенския футбол и пак си спомних за
Трифон Иванов. Бог да го прости, помислих
си, железен защитник беше и добре, че играеше сърцато, дори когато великите нападатели отпред бяха отписали мачовете. Та
този човек не се боеше да каже нещо вярно,
което би могло да прозвучи неприятно за
други хора. Е, какво пък, помислих си и покрай българската наука има доста неприятни неща, които вероятно ще са интересни
за потомците след стотина години. Може
би някой трябва да ги опише тия глупости
и грешки, за да се знаят и да не се повтарят.
Да, обаче този някой трябва да внимава –
помислих си, докато седях в катедралата,
там отдясно, дето е криптата с оная чаша –
Граала, с която са събирали кръвта на този,
дето се е опитал да бъде пророк в родината
си. Та имайки пред очите си горчивия резултат, реших да пиша внимателно и полека и за всяко нещо, като му дойде времето съгласно указанието на мъдрия научен
стратег Макс Планк. И пак тръгнах из Валенсия и чаках испанската криза, за която
ни проглушават ушите в татковината, да се
появи зад някой ъгъл, подплашена от мощните гърмежи на фойерверките и желаеща
да седи по далеч от горящите огромни кукли. Но испанската криза никаква я нямаше
– може да се е скрила в прекрасния аквариум при акулите или пък при горилите,
крокодилите и жирафите в зоологическата
градина. Като гледах как хората си живеят
спокойно, как си празнуват, как си хапват в
заведенията, дето като влезеш и дадеш 10
евро, ядеш на корем морски и други деликатеси, как си ядат такосите и буритосите и
си ги поливат с кола по системата – плащаш
една чаша и пиеш колкото искаш (може и
5 чаши), та почна да ми минава през главата еретичната идея, че тая криза май не

съществува, а пък някой ме баламосва. Но
веднага изпъдих тази лоша, лоша идея от
главата си и продължих усърдно да се оглеждам за кризата. Е, видях испанки в традиционни рокли отпреди 200 години, видях и карнавал, опитах паеля и други неща,
но кризата тъй и не срещнах. Та се прибрах
измъчен от този неуспех в родината, където разбира се всичко си е наред и най-вече
в науката всичко е прекрасно. То науката е
прекрасна и си струва човек да й посвети
живота си. Ако обаче организацията й е в
ръцете на незнаещи и неразбиращи хора,
пък даже и накичени с длъжности, титли
и професорски звания, нещата може да не
са никак добре. Та четете редовете (и между редовете) на тези черни хроники, за да
знаете какво не трябва да правите и какво
не трябва да допускате да бъде направено.
И когато дойде вашият ред да организирате българската наука, най-накрая вземете и
я организирайте така, както е по цивилизования свят. Пък нека след вас потомците
четат тези хроники и се дивят, как са могли някога да се случват такива неща. Но
да спрем дотук с увода и да караме нататък.

Черната тетрадка
Когато е изправен пред много неща, за
които трябва да разкаже, човек понякога се
чуди, откъде да го подхване. Така се чудех и
аз. Докато не завърших тетрадката, в която
си записвах по стар навик, останал от германските ми години, какво трябва да свърша. Удобно е – човек не забравя, а може и
да си отмята, какво е свършил. Погледнах
тази тетрадка и аха – да я изхвърля. И тогава се сетих, че с нея може да започна черните хроники, като ви разкажа за неефективността на нашенската научна система и как
тази неефективност изяжда времето за наука на учените у нас. Та ето ви хипотеза №1:
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Организацията на науката у нас е неефективна и тя максимално добре пилее времето на учените да се занимават с наука. Можете да я проверявате тази хипотеза, може
да не я проверявате. Може да не и вярвате.
Надолу ще има и други хипотези. Не се засягайте от тях – пиша ги за потомците, които ще ди проверяват след стотина години.
Нека те решават бил ли съм прав или не.
Та така – имаме тетрадката, в която е записано какво съм правил през 2015 г. и започвам да ви разказвам за борбата на един професор да си спести време за наука и за една
система на организация на научната дейност, която се стреми да прахоса колкото се
може повече от това време. Като разгръщах
тетрадката и гледах какво съм правил през
миналата година, реших, че почти няма да
ви разказвам за времето, заето с дейност,
извън научната и административната дейност, свързана с управлението на института, на който съм заместник-директор. Те
няма да са интересни на читателя, пък и
може да са предмет на отделни разкази. Но
все пак и през това време имаше дейности, свързани със стрес. Например, колата
ми беше в квартала, най-силно засегнат от
силната градушка през 2014 г. Та оправянето на формалностите със застрахователя,
намиране на сервиз и самият ремонт водят
до доста стрес, когато ви е за първи път. Е,
вече не ми е за първи път и мога да погледна с хумор на нещата, но през пролетта на
2015 г. не ми беше никак весело, а и това се
отразяваше на настроението ми за работа
ден след ден след ден. Слава богу, всичко
завърши добре и по антомобилчето не се
вижда и следа от градушка. За целта обаче
човек трябва да има Каско, а Каското струва пари. И когато заплатата ти не е голяма,
може и да не си направиш тази застраховка. Но това си е проблем на самия човек
съгласно господстващите по нашите земи в

този момент идеологически алгоритми за
действие. Бълбукащият мозък на българския политик не мисли за отделния човек,
защото има да се увеличава натоварването
на народа с непреки данъци, че не могат да
се вържат приходите и разходите. Няма да
ги и вържат с таз икономическа идеология,
но това е друга тема, свързана с познанията
ми по икономика. Та бълбукат си съответните мозъци и ви разправят за стабилност.
А всъщност тази стабилност е застоят на
блатото. Но мисля си аз: какво ли ще правят блатните твари, ако водата тръгне да
тече? Как какво ще правят – ще се съпротивляват до последно. Та ето ви Хипотеза
№2: Блато трябва да има, блато. Навсякъде, включително и в науката в тая страна.

Битката за времето: в началото
на годината тръгва зле, но после обикновено върви добре,
защото...
Ами защото януари месец преминава в работа върху едно нещо наречено годишен
отчет – да се чуди човек каква е ползата от
него, защото дали си постигнал добри резултати или не, няма значение. Даже ако
си постигнал резултати, трябва да пишеш
повече. Тези, дето го искат тоя отчет, не им
пука много много какви постижения има
вътре. Има отчет – всичко е наред значи
и забравят за съществуването на българската наука и на БАН в частност, докато
дойде следващата година или докато на
хоризонта се появят пари “за усвояване”.
Та януари месец човек спокойно може да
го отпише като месец за интензивна научна дейност. Пишеш отчет и толкоз. А,
да и изнасяш представяне на отчетната
сесия на института. Като отчетите по темите трябва да се разгледат преди това на
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заседания на съответните научни направления. И т.н и т.н. Чист резултат за науката от тез писания и заседания – никакъв.
Човек си губи около месец от времето за
да оформи някакви бумаги, от които никой не се интересува. Ако се интересуваше,
щеше отдавна да разбере, че се занимавам
със социална динамика и с изследване на
миграционните потоци. Да де, но всичко е
пропуснато и на нашенския чиновник от
Брюксел трябва да му кажат, че се занимавам с това. Което предизвиква журналистически интерес, но не и чиновнически
интерес. А мигрантите си мина-а-а-ават…
Но има и нововъведения – отчетът се електронизира. Частично, ама все е нещо. И работата по него се съвместява с работата по
графата поддържане на профили в социалните мрежи – например в Research Gate,
където човек може да си качи научните
публикации. Електронизацията си е стъпка
напред, защото преди това пък отчитането
на резултатите си беше на хартия. И там
отиваха 2-3 дни, защото когато човек има
добра научна продукция, той има и много
цитати и в края на годината трябва да се ги
събере и за всеки цитат трябва да посочи,
кой го е цитирал, къде го е цитирал, дали
цитиращият източник има импакт фактор,
какъв му е ISSN-а и т.н. Пълен кошмар, особено ако цитатите ви са над 100 на година.
Хората си празнуват покрай Нова година
и след нея, а вие си седите пред компютъра и си събирате информация за цитатите.
Полза – никаква. Идва някой си или някоя
си и никак не се вълнува колко цитати имате – казва, че сте нереформиран и толкоз,
заплатата ви остава същата. След което тез
чиляци отиват на почивка, че много са работили горките за съсипването на българската наука.
Тъй – януари го отписваме значи. През
февруари и март обикновено е много по-

добре и това обикновено са най-плодотворните ми месеци през годината. Защото съм
по чужбина. Гледам тетрадката и виждам
колко много научна работа съм свършил
през това време. Например там съм написал поредната статия за метода за решаване на нелинейни частни диференциални
уравнения. Е имам си един такъв метод и
си му развивам методологията. Хората го
приемат добре и го използват, а аз се стремя да го направя все по-мощен и по-широко приложим. За целта трябва да се доказват все по-сложни теореми. А за да направи
това, човек трябва да седне и да мисли с
дни. Как да мислиш с дни обаче, когато
българската действителност не те оставя и
5 минути на спокойствие. Все някоя административна глупост ти налита върху главата и все някаква чиновническа приумица трябва веднага да се удовлетвори инак
света ще се срине (тоест някои хора няма
да могат да си оправдаят заплатите с това,
че са измислили безполезни неща, губещи
времето на истинските учени). А там, по
онези страни такива неща няма. Няма чиновнически приумици, които да ти се стоварват на главата. Няма такива неща, дето
да трябва незабавно да се заемаш с тях и да
си захвърляш научната работа. Няма проблеми с компютри. Няма проблеми с информацията – която статия искаш, я има
даже online, а ако искаш нещо старо (като
например оригиналните статии на Колмогоров на немски, писани преди почти век),
веднага ти ги поръчват и ти ги доставят за
3 дни най-много. Всичко е направено така,
че да имаш максимално много време за научна работа. Защото това е и социалната
функция на учения – да произвежда ново
знание. А не да бъде размотаван с административни приумици и да бъде навикван по
радиа и телевизии. Затуй и младежта научна наша бяга по онези страни. Условията за
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труд, че и заплащането им са къде по-добри. А нашите администратори на науката
пишат жалки програми как ще ги върнат.
Няма да ги върнете – и да им предложите
заплати, няма да им предложите условия
за работа и те ще станат неконкурентноспособни, ако нямат начин да си поддържат
нивото. А като им предложите високи заплати, то какви заплати ще предложите на
тези, които вече са тук? Или те да мрат, за
да се отчете, че сме върнали 2-3 младежа?
Както винаги съм казвал – това е тъпа политика. Някои ми се сърдят и приплакват,
какъв съм лош. Е, нека да оставим бъдещите поколения да решават, дали съм бил лош
или може би пък съм бил прав, че научната
политика и особено тази, свързана със заплатите на учените, е извънредно тъпа.
И тъй, престоите в чужбина – това по същество е времето, когато човек може да се
занимава изключително с научна дейност.
Далеч от българския икономически, политически и социален бардак. Аз си имам хипотеза (Хипотеза №3 за авгиевите обори на
науката). И тя гласи, че що се отнася до науката, то този бардак е нарочно поддържан
и целящ да смазва българските учени, та
да се гепват парите за наука и да се отклоняват от истинската наука и технологично
развитие. Съгласно тази хипотеза, един
след друг, един след друг, по управленските
върхове на науката се въртят субекти, които още повече забатачват работата. Едно
не се забатачва – парата спокойно си тече
към избраните хора, които си я усвояват
и си отчетат постиженията, че и премии и
награди си раздават. Резултат по същество
- нула – ама системата си работи. Та далеч
от тая перверзна система, в ония спокойни
страни, нещата са по друг начин. Там хората гледат такива като мен да се занимават
колкото се може повече време с наука. Там
мога да се концентрирам и да си доказвам

сложните теореми, свързани с решенията
на нелинейните частни диференциални
уравнения. Там мога спокойно до си развивам теориите за идеологическата борба
и миграционните канали. Там мога да си
пиша статиите по турбулентност. Тука не
мога. Като се върна тук ме посреща на нож
една система, която ме е определила като
враг, защото произвеждам стойностни
научни резултати. Докато можеше, ми се
присмиваха. Докато можеше – обявяваха
резултатите ми за грешни и неверни. Сега
вече не може. И се почнаха задкулисните
игрички – да се прави всичко, само и само
Витанов да му се пречи. Защото за разлика от другите, които само приказват, той
знае къде да бутне системата. Е, той знае,
ама иска ли да се занимава с авгиевите обори, които са наторени? Това е въпросът. А
иначе там, на спокойствие, в онези страни
научната му дейност си върви прекрасно. И
разбира Витанов прекрасно, защо младите
бягат от тая страна. Те младите, не са прости. Не искат да стоят в авгиевите обори. Но
както е казал певецът с мустаките – шоуто
трябва да продължи. Епичното пълнене
на авгиевите обори продължава. И е добре
да бъде описано за бъдните поколения. Та
поне да знаят, че там, където са оборите,
някога е имало наука. А може да не са били
авгиеви обори – може да е бил златен дворец, а хипотезата ми да не е вярна. Не знам,
нека поколенията да си решават.

Битката за времето в татковината - усилията на професора
да намери време за научна работа и резултатите от това
И тъй обратно в родината. Следва сериалът –
натопен в родния хаос, професорът се мъчи
да намери време за научна дейност. А по наСЕПТЕМВРИ 2017
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уката има какво да се прави. Теоремите за
нелинейните частни диференциални уравнения са доказани в чужбина. Сега трябва да
бъдат описани, оформени като статия и изпратени за публикация. Като чисто време за
това отиват 2 седмици. Освен това се пише
и друга статия – за статистически анализ
на системата на българските градове. Не,
че е от интерес за политици и управляващи
у нас, но по света има една нещо, което се
казва Нова икономическа география. Иначе
казано – модерната теория за регионалното развитие, пълна с математика. Та пише
си г-н Витанов статии и там, публикува си
ги на запад и извършва всички дейности,
свързани с публикуването – в случая отговаря на рецензии на рецензентите, на които
им е интересен материала, защото се отнася
за малко позната за тях система от градове
– българските такива. И се приема статията и излиза. И подсмърчат изрусени
каки по телевизионните екрани и питат, къде са, къде са постиженията на
българските учени? В западните списания, в западните списания са како,
като толкова те интересува, иди ги
прочети (но преди това трябва да си
осигуриш достъп да онези списания,
че те там не работят на принципа, че
на Ганя трябва да се предостави всичко, безплатно при това и в допълнение
да му се дадат две мускалчета розово
масло и една круша. Ще питате – туй
за крушата отде го измислих. Ами попрочетете историите за бай ви Ганя и
ще стигнете и до крушата).
Освен това, г-н Витанов (понеже все пак се е
специализирал в борбата с българския хаос)
успява да напише и издаде през 2015 г. и две
монографии. Едната – по теория на турбулентността, а другата – по анализ на риска.
Подсмърчащите по телевизията каки, дето
разправят, че българските учени за нищо не

стават, бих поканил да напишат и те една
монография по турбулентност, натъпкана
с математически формули. Тука следва да
издигна хипотезата, че няма да могат да
го направят – то за целта се изисква човек
доста от математическите дисциплини да
е изръшкал – туй частни диференциални
уравнения, туй вариационно смятане, туй
математичиска статистика и статистическа
физика, туй механика и термодинамика,
туй програмиране и паралелизация и тъй
нататък. С просто подсмърчане по телевизиите няма да стане. Затуй имаме и разделение на труда – аз пиша книгите, каката
подсмърча по телевизията. А, да и тя държи
парите. А пък за анализа на риска, дума изобщо да не отварям. Нали си представяте,
как му изглеждат на един, дето пише книги на английски език по въпроса, голямата
част от тъй наречените анализатори на риска в татковината? Думите тъй наречените
доста ще ви помогнат да сглобите хипотеза,
която е налична по въпроса. Та книгата си е
готова и докторантите ми вече я използват.
Както за увеличаване на знанията си, така и
в писането на статии.
Някои ще кажат – че какво толкоз, написал
2 монографии за една година. Че и ний можем. Хайде де – де са ви монографиите по
турбулентност и по анализ на риска? Щото
моите са налични. Изобщо – на българина
му дай да си човърка носа и да принизява
чужди постижения. А ако трябва да седне
и да напише 2 монографии с математика в
тях, той приблизително трябва да свърши
следното. Най-напред трябва да му е ясно
какво ще пише и като така огромното количество мърморещи ще си останат с човъркането на носа, защото нито разбират от турбулентност, нито от риск (да ви издам тихичко
една голяма тайна – като научите методите
на теорията на турбулентността, методите
на анализа на риска ще ви се сторят страшно
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познати). После човек трябва да седне и да
напише монографиите на английски език.
Та хипотезата тук е, че тези, които могат да
го направят, остават като число по-малко
от броя на пръстите на едната ръка. Следва
направата на картинките, прочитане от някой, който не е много навътре в нещата (има
докторанти и млади учени за целта), за да
се провери, как се възприема текста, след
това се правят необходимите корекции, за
да може текста да е по-възприемчив за студенти, докторанти и читатели без опит в съответната научна област. Следва разработка
на варианти за оформление на корицата, обсъждане на тези варианти и избиране един
от тях, което изисква съгласуване с издателството. Та такава е технологията и тя покрай
другото изисква и временце. И ето ви друга
хипотеза – Витанов е глупак и се занимава с
непрестижна и зле платена научна дейност,
вместо да “араламби” всеки ден по телевизиите за нокътя на третия пръст на десния
крак на антропологията и политологията на
световното развитие. Но да караме нататък.
Та като става дума за анализ на риска, то
и такава специализирана статия бе подготвена в рамките на годината. За анализ
на риска от попадане на малки частици от
опаковката на храната в самата храна. Ако
частиците са достатъчно малки – нищо не
ги спира и те си се натрупват в който орган на човешката тяло си искат (кръвта ги
закарва любезно дотам). И като нищо, ако
опаковките не са подходящи, човек се превръща в ходеща мина за редки метали. Със
съответните последствия за здравето. Разбира се, тези изследвания не са като дискурсите за дамските кюлоти, от което каките разбират. Туй е то науката, а опаковките
– вълците ги яли. Важното е да се “араламби” по телевизията, че българската наука е
нереформирана и затуй – няма пари. Туй е
интересна хипотеза, но дали е вярна – виж

към края на статията параграфчето затуй
как разходите за наука са към разходите
за държавните служби и как разходите за
държавна бюрокрация растат, пък каките
трябва да съкращават. Та там има хипотеза
откъде ще съкращават каките. Която прекрасно обяснява какините “араламбения ”
по теревизиите.
И още за анализа на риска – вече от гледна
точка на практиката. Има интересни разработки за изчисляване на риска от пожар в
затворени помещения или тунели. Темата
е доста актуална в западната литература
и е добре човек да поназнайва и използва
западните стандарти при практическите
изчисления. Което и направихме със съавторите ми през 2015 г. Чисто практическо
приложение на дял от механика на флуидите, свързан с развитието на пожари. Пак
да успокоим тези, дето треперят да не би
държавата да е похарчила и 1 стотинка за
това – спете, спокойно деца, спете, спе-ее-те – държавата си харчи умно парите за
наука – да-а-а-а (между другото що не проверите как точно, та да видите какви чудеса
освен дискурсите за кюлотите ще излязат).
За пожарите – нищо, там се праща кака от
екрана да мърмори, колко съм нереформиран. Интересно какво ли ще мърмори, ако
държавният и мерцедес вземе, че попадне
насред редица от наблъскани и запалили
се в тунел коли? Там ще е интересно – ако
каката успее да реагира навреме, ще гледате филма “Изнасянето на каката на тагъдък
от тунела”. Ако каката не успее да реагира
навреме….- е, ами тогава работната хипотеза е, че по телевизиите ще се появи следващата кака (може и бати) и пак ще говорят
същото. До следващия пожар.
Публикациите обикновено се пишат със съавтори. В моя случай те не са много – опитни колеги от чужбина или българи, които
лично аз съм подготвил. Сбирките по обСЕПТЕМВРИ 2017
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съжданията са доста интересни, защото на
тях става дума за наука по същество. Обикновено всеки разказва какво е пресметнал
и каква литература е прочел. След това обсъждаме какво да влезе в поредната статия
и какво да не влезе. Разпределят се задачи
за следващия период, а на мен обикновено
се пада честта да почна да сглобявам статията. След като я сглобя, съавторите почват
да проверяват какво съм сглобил, нанасяме
промени, махаме едно, прибавяме друго и
така, докато статията, книгата, докладът на
конференция или каквото пишем там добие завършен според нас вид. След което
го изпращаме, закъдето е предназначено и
започва рецензирането му. Като дойде рецензия, обикновено нещата се преправят
отново, добавят се нова информация, може
да се направи и някоя допълнителна сметка. Това изисква време, което трябва да се
спечели в лют бой с инсталираната система за крадене на времето за научна работа.
Поне тъй е хипотезата де – ако питате русата кака – няма такова нещо – там хипотезата е, че учените са некадърни и нереформирани. Някой зевзек би се запитал – как тъй
каката стигна до тоз извод, като хабер си
няма от наука, ама да не задълбаваме, щото
по тоя въпрос вече има стройна хипотеза –
простичко е, една жена и е казала.
И накрая да кажем и за подготовката на
статията за миграционните канали. Тя вече
излезе де, но се подготвяше миналата година. И тук мила родна картинка. Преди 10
години, когато написахме книга по въпроса и предупреждавахме, че Европа я чакат
големи миграционни потоци, направо ни
се смееха и обявиха изследванията за безперспективни и недостойни за финансиране (та те и до сага не са финансирани – да
са спокойни тези дето треперят, да не би
държавата да е похарчила една стотинка
за тези изследвания. Не е, милички, не е –

всичко отива за много по-важни теми като
дискурси за женските кюлоти или за усвояване от правилните научни колективи и
фирми, към които аз не принадлежа). През
2010 г. направо казах в интервю за един от
големите всекидневници, че Гърция няма
да издържи на мигранския натиск и системата за граничен контрол в Европа ще
се продъни. Отново смях и яростно отричане. И почнахме, тия дето ги пишем тия
неща, да си ги публикуваме само на запад.
Включително и тая статия за миграцията. Предупреден, значи въоръжен – казва
поговорката. Е, ние предупредихме и ни
обявиха за фантазиращи си глупаци. Та направихме теорията за миграционния канал
и я пратихме на запад. Оцениха я хората
и вече е публикувана. И още тогава, когато я правихме, “рецензентите” български
(дето нищо не могат да направят, а само
ще плюят чуждите постижения) минаха на
следващото ниво в отношението към истината – вече не могат да я осмиват (че мигрантските потоци ще им изкъртят и коронките на зъбите) и почнаха бясно да отричат
– не, не може да се направи математическа
теория на това нещо. Не може, ама може,
стига да разбираш как. На всичкото отгоре
вече теорията е публикуван факт. На запад.
Някои “рецензенти” още крякат, други минаха вече на трети и краен етап на отношението към една истина - “М-хм, че то е тривиално, м-хм !” Тъй, тъй, тривиално е. Само
дето постижението е налице и е международно признато. Което бе казано на “рецензентите” от Брюксел. Ами сега? Е – драги
млади читатели – има и четвърти етап от
отношението към една истина - “рецензентите” почват да правят дребни номерца, за
да спъват работата на тези, които са показали и доказали истината. Туй “рецензентите” много го умеят и са страшно задружни,
когато трябва да окалят някой, дето не иска
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да е в авгиевите обори. Затова интересът
ми към родната наука и нейната организация спада непрекъснато. А в туй време
представители на сегашното и бившето ръководство на науката се боричкат кой крив
кой прав. Абе момчета, авгиевите обори
вече прели-и-и-и-ват, вие си мерите…. Като
гледам състоянието на българската наука,
хипотезата може да е следната: Ами, къси
са ви, какво друго да заключа. Ако не беше
така, българската наука щеше да цъфти и
върже, дето се вика.
Следващото нещо, което правя с удоволствие, макар и да ми отнема доста време, е в графата научно-приложна дейност
по отчетите - тоест писане на статии, популяризиращи постиженията на науката. Правя го, защото тук хипотезата ми е,
че човек не трябва да си стои само
в кулата от слонова кост, а трябва и
да обяснява на хората научната си
област, своите постижения в нея и
изобщо постиженията в нея. Написването на една такава статия отнема 4-5
дни чисто времево. Така, че написването
на 10 статии си е голяма дейност за една
година. Но поне младежта и другите са
информирани. Та през миналата година
написах 4 статии от цикъла за белите хроника – разказах ви как Хумболт и Планк
полека са организирали германската наука, за да стане тя това, което е днес. А вие
сравнявайте това с действията на “организаторите” на българската наука. Може
пък и да ви стане ясно, защо в Германия
е едно, а пък тук работната ми хипотеза е
за авгиевите обори на българската наука.
През 2015 започнах да пиша и две популярни статии за Айнщайн. Излязоха те
през 2016 г. тъкмо за откриването на гравитационните вълни. И се сътвори поредното чудо – яростни критици на теориите
на Айнщайн изведнъж почнаха да го въз-

хваляват и заговориха за нови хоризонти
на науката. Ох, боже, божке-е-е-е – дето
има една приказка. Но какво да се прави
– по нашите земи и въртенето като пумпал се брои за полезно действие, а не само
движението напред. Та драги ми млади
колеги и бъдещи учени след 10, 20, 50
или 100 години – докато работната хипотеза не стане, че само движението напред
е полезно действие, около вас в науката
ще наблюдавате огромно количество въртящи се на място пумпали, претендиращи
съгласно текущо господстващата хипотеза, че извършват полезни действия.
Разбира се, за да осъществявате научна
дейност на конкурентноспособно международно ниво, трябва да четете научна
литература и то много. Стотици статии и
десетки книги на година. Горе долу една
четвърт от чистото време, посветено на
работа през годината е свързано с четене.
Чета статии, свързани със статиите, които рецензирам – най-малкото трябва да
проверя дали авторът вече не публикувал
резултатите някъде (което и честичко се
оказва вярно – понятие си нямате, млади колеги, какви научни шмекери има по
света, особено на изток от България). Чета
статии по нелинейни частни диференциални уравнения – методология за решаване и приложения, чета статии по социални
и икономическа динамика, по механика на
флуидите, по теория на турбулентността,
по нелинейни водни вълни, по теория на
мрежите. Същото и с книгите. Набавянето
на статиите, че и на книгите, е доста трудна задача. Българският учен е в силно
неизгодна позиция по отношение на
информационната осведоменост в
сравнение със западните си колеги.
Много списания просто са недостъпни от България и за да прочете човек,
каквото му трябва от тях, той трябва
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или да отиде в чужбина в някой от
прекрасните научни центрове, където тая информация я има, или пък да
помоли чуждестранни познати учени да му изпратят една или друга статия. Но хората, които ходят редовно
по чужбина и имат чак такива познати, не останаха много в тая държава.
А политиците нехаят. Ментят ли ментят по телевизията, приказват олимпийски глупости, громят науката, протакат
финансирането или направо го гепят, за
да го раздават на приятелски кръгове и
после се чуди, българския политик, що не
може да върже бюджета. Щото икономиката е неконкурентноспособна, щото няма
технологично развитие, а и пари няма за
модерни западни технологии, а тези, които могат да развият собствените наука и
технологии са смазани, заплатите им не
стигат дори да оцелеят, подложени са публични унижения, парите за научно и технологично развитие са гепени. И си мисли
милата политическа главица, че като се
появи по телевизията и надрънка поредните глупости, нещата ще се оправят. Не
няма да се оправят. Политиците съсипаха
българската наука и технологично развитие и ги превърнаха в авгиеви обори. И
продължават да пълнят авгиевите обори с
миризливи неща, достойни за авгиев обор
– приказки, концепции, програми, стратегии, приказки, грешно финансиране,
пак приказки и така пак отново. И се чудят защо от оборите не излизат технологии безплатно. Е, андрешковци драги – от
оборите ще излиза все повече това, което
излиза от едни обори и това не са съвременна наука и технологии. Да ви е ясно и
да не се въртите и да не пърхате с крилца,
че никой не ви е казал. Научната и технологичната политика на държавата е тотално сбъркана и виновни сте си вие.

Битката за времето в татковината: как системата има ресурс
да разкаже играта на всеки
учен
Откъде ли да започна – май най-добре е
да почна със заседанията на научния съвет
на института. Те са относително редовни
и се провеждат всяка седмица, при което
траят по около 2 часа, че и повече. На тях
се обсъждат текущи въпроси от дейността
на института – тези, които трябва да имат
санкцията на научния съвет (има и други, оперативни въпроси по ръководството
на института, които не изискват санкция
на научния съвет, но за тях ще стане дума
по-долу, когато ви разказвам за директорския съвет). Та такива въпроси са например
въпросите свързани с дейността на докторантите – приемане на научни планове,
отчети за съответната година, информации
за докторантски конкурси и акредитации,
информации за общия научен отчет на института, отчети на спин-оф фирмите, разпореждане със собственост върху патенти,
предложения за научни проекти, отчети по
научни проекти, информации за финансовото състояние на института, продължения
на трудови договори, откриване на конкурси за кариерно израстване, запознаване
с резултати от дейността на журитата по
конкурсите за кариерно израстване, избори на професори и доценти и други такива.
Като се отчете, че честичко докладвам това
или онова на научен съвет (все пак съм ръководител на постоянно научно структурно
звено и заместник-директор на института)
и че тези доклади трябва да се подготвят
на електронен носител, за да се запознаят
членовете на съвета с тях и на хартия за архива, то подготовката и присъствието на заседанията на научния съвет отнемат доста
време.
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Доста много са и директорските съвети –
почти всяка седмица в сряда – от 30-на нагоре на година. Там се обсъждат въпроси,
свързани с оперативното ръководство на
института – кадрово и финансово състояние на института, състояние на научната,
учебната, проектната и бизнес-дейността
на института. Там се обсъжда прекратяване
и подновяване на трудови договори, пенсиониранията, текущите задачи, идващи за
изпълнение от централната администрация на БАН, всички финансови разходи,
извършвани от института – парите са малко
и трябва да се следят много стриктно, иначе института ще излезе на червено. Обсъжда се текущото състояние на проектите на
института, както от страна на финансите,
свързани с проекта, така и от страната на
кадрите, работещи по проекта. Обсъждат
се и се съгласуват отпуски – например кой
от ръководството кога ще излиза в отпуска
през лятото – когато директорът излезе в
отпуска, заместник-директорът (тоест аз)
не трябва да е в отпуска, а да е наличен и да
управлява делата на института. Обсъждат
се технически въпроси, свързани с участие
на конференции, изложби, подготовка на
конференции и конгреси, свързани с института, както и състоянието на сградния фонд,
електрическата инсталация, парното, сметките за телефон и парно и още много други
неща. Ако ръководството на института ви
изглежда да действа като стопанин на имот
– така си е – материалните активи трябва
да се стопанисват, редовно да се прави инвентаризация, персоналът редовно трябва
да се инструктира, пожарогасителите трябва да са в изправност, трябва да се следи да
не се пуши в сградата на института и една
камара ей такива неща плюс обсъждане на
желания на членове на института както от
научната му част, така и от административната му част. Една камара техническа ра-

бота – който я е правил, знае какво е. Като
си нов директор или заместник-директор,
ти трябва около година да минеш по веднъж през всичките възможни неща, които
се случват. На втората година повтаряш, та
да видиш, че нанякъде има варианти и не
винаги е едно и също и на третата година
вече си опитен боец, който има достатъчно
опит, та относително спокойно да посреща
предизвикателствата. Е, аз съм 6-та година заместник-директор и доста предизвикателства сме посрещнали с директора,
включително и такива, които на ви пожелавам да посрещате като станете началници. Питате се какви ли са те? - ами ето ви
един пример – Симеон Дянков. Който не го
интересуваше дали учените имат пари за
заплати и дали студуват през зимата. Такъв
един да го хванеш и да го пуснеш да работи
без заплата и една зима без парно та да му
дойде акъла в главата (ако оживее). На други места ще ви рзказвам за тези времена,
но да знаете, млади колеги и вие, потомци,
че идиотията управленска по отношение на
науката е била и остава огромна.
Следват общите събрания на института,
които са относително рядка, но интересна
гледка. Там се обсъждат отчети, избори за
научен съвет избори за членове на Общото
събрание на БАН, промени на правилници. Тук всеки може да вземе думата и да си
каже какво мисли. Понякога са интересни,
но понякога са много скучни. Доста чисто
време отива там, но какво да се прави – демокрацията работи бавно, а най-трудно е
да убедиш в нещо 100 човека, всеки от които има едновременно по няколко различни
мнения по един и същи въпрос. Та оттук
иде и приказката - “Ето ти моето мнение.
Ако не ти харесва, имам и други”.
Та като говорим за ресурсите на системата да отнема от времето за наука, стигаме
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те постижения и срещите за отбелязване
на заслуги са важни институтски събития.
На които трябва да се връчват съответните грамоти. А на тези грамоти трябва да им
се прави дизайн, дето има една приказка.
И ето как заместник-директорът хваща
и подготвя текстовете. Но не минава без
проблеми, ако си мислите, че всичко минава бързо и гладко. Сложиш снимка на юбиляра в почетната грамота, а той започва да
си мисли, че това му прилича на некролог
и почва да се обижда (а човек започва да си
мисли, защо ли изобщо се занимава да им
прави почетни грамоти на тези хора, дето
гледат все какъв кусур да вържат). Та махаш снимката и преправяш целия дизайн.
Вече е по-добре според юбилярите и може
да се процедира натам по отпечатване. И
мислиш как да ги връчваш тези грамоти.
И се организира събитие и… юбилярите
вземат та не дойдат. Изобщо весело е организираш каквото и да е в татковината.
Много е весело. Толкова е весело, че вече
ми е писнало да се занимавам. А конкурсите за награди също са интересни. Например по това време на годината се издигат
номинации за наградите „Питагор”. Всяка
година използвам административната си
позиция, за да не бъда номиниран. Да, за
да НЕ бъда номиниран. Обяснявам
им на хората, че наградата е хубаво
нещо, но в текущата ситуация тя е подигравка с българските учени, чиито
заплати са мизерни. И докато учените
мизеруват, идва поредния министър, хвърля 5 наградки и мисли, че си измил ръцете. Е, добре, казвам им на моите хора – тоя
цирк без мене. Като се оправят заплатите,
вече ще е истинска награда. Но със срамна
история – това е работната хипотеза. Пък
бъдещите поколения могат да решат, че не
съм бил прав да говоря, че работата с тая
награда е позорна при наличието на едва

свързващия двата края български учен.
Доста време отделям да консултирам докторанти. Какво да ги правя, ако не им посоча пътя, най-подходящата литература
и как да се справят със задачите си, какви
специалисти ще излезнат от тях. Отнасям
се съвестно към тези си задължения, въпреки, че държавата не се интересува особено,
дори пари нямат хората за научна дейност
и да идат на някоя конференция. А на запад не е така. Има си перо отделно за всеки
докторант. Тук – нищо, в авгиевите обори
действа андрешковския принцип, че институтът трябва да се оправя както може,
а велии-и-и-кият пореден политически
Андрешко се кипри какъв е хитър. Погледнато от западна посока обаче великият
Андрешко изглежда като жалък чистач от
авгиеви обори – обемът на непочистеното расте, а западняците се чудят как така
Андрешко е оставил колата в (каквото има
там в авгиевите обори), а той пъчи космати гърди и им се пери колко е велик. А те
се подхилкват, защото знаят, че не им е задължение да ни чистят авгиевите обори.
Ако си мислите, че това със заседанията
свършва дотук, не сте познали. Следват заседания на направлението. Направлението Механика на флуидите е доста активно, както в областта на теорията, така и в
областта на експеримента. При нас е една
добре обзаведена лаборатория за изследване на механични свойства на полимери и
други материали. Направлението има доста проекти, хората пътуват много в чужбина. Административните въпроси, свързани
с поддръжката на тази активна дейност са
доста много и голяма част от тях се обсъждат именно на заседанията на направлението. Там например обсъждаме придвижването на административните процедури,
свързани с докторантите от направлението,
кадрово развитие, продължение на трудоСЕПТЕМВРИ 2017
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ви договори и дори инструктаж за безопасност на труда в началото на всяка година.
Инструктажът е много интересен, особено
тая част, която описва как трябва да освободите от дрехите кандидат-удавницата
(или кандидат-удавника) и тогава да преминавате към дишане уста в уста. За да не
си мислите, че това е ей така – администраторите са измислили, че инструктажа
трябва да се прави от квалифицирани хора,
поради което ходих на курс как се прави такъв инструктаж. Та дето се казва, съм лице,
правоспособно да го извършва. Ей такива
неща трябва да прави също един професор,
драги ми млади колеги. Та покрай работата на направлението доста често се срещам
с учени от направлението за обсъждане на
административни и научни проблеми –
тези срещи или се насрочват, ако е за нещо
по-сериозно, свързано с изпити на докторанти, подготовка на съвместни статии,
подготовка на проекти, посрещане на колеги от чужбина, участващи в проекти на
колеги от направлението или се използва
обедната почивка за провеждане на работни обеди, че времето не достига. От време
на време ми се налага да пиша и препоръчителни писма за млади и не толкова
млади учени, кандидатстващи за постоянни позиции в чуждестранни университети
и институти. Отнасям се доста сериозно и
към тази дейност, защото и на мен някога
са ми писали препоръчителни писма професорите ми на запад. Отнема доста време да съчиниш едно такова писмо за конкретния случай. Старая се, защото знам, че
предразсъдъци все още има и нашенското
дете - млад учен е в малко по-неблагоприятна позиция от тамошните местни деца
- млади учени, кандидатстващи за същата
позиция. Имидж на държавата има да се
преодолява тука. Това си мислих днес на
тържеството за 25-годишнината на вест-

ник “24 часа”, където се бе изтупал голяма
част от тъй нареченият ни елит. Е, и аз бях
там. И не се разписах в големите листи, та
да се увековеча. И говорих с един настоящ
и един бивш министър. Тъй де, контакти
трябва да прави човек.
Разбира се, от време на време трябва да
се подготвят и презентации за това, какво
мисли да прави институтът по отношение
на тази или онази програма. Та се правят
слайдове за тези презентация на проекти на института пред началници както от
БАН, така и от МОН. И това си иска доста
от нишочайшето време, защото височайшото време е малко и човек добре трябва да
помисли какво да каже и да покаже, че да
остане нещо във височайшата глава. Доста
време напоследък отива и за писане на общоинститутски проекти – писането все не
свършва, часовете отделени на това си текат
ли текат, правилата се менят и написаното
трябва да се преправя. Изобщо цялата система с писането на проекти е свидетелство
за ярката некадърност на управлението на
науката. Някога, когато управляващите науката са имали ясна визия какво искат, научната система е била фокусирана и добре
направлявана (не става дума само за България). След което чиновниците са взели
връх в управлението и като не разбират от
наука по същество, са вкарали проектния
принцип (хайде сега вие давайте проекти,
пък ние ще ти оценяваме и ще решаваме
какво да финансираме и какво не). Това
вместо до гъвкавост, довежда до изкривяване на научната система (който е позициониран по-добре сред научната администрация, независимо от това, добър учен ли
е или не – печели). При наличие на достатъчно пари в системата недъзите и може да
се замажат за някое време, но идва време
и парите неизбежно намаляват (вследствие
на некадърността на софтуера в главите на
СЕПТЕМВРИ 2017
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съответните управляващи) и тогава, в съответните нещастни държави, ярко лъсва
фактът, че парите се разпределят уж наукообразно, пък отиват по места дето изобщо не се прави наука, а местата, където
се прави наука, остават не финансирани).
И се чудим и се маем защо е така. И се чудим и се маем какво да правим. Ами то непропорционално широкото използване на
проектната система ви е вкарало в дупката,
господа научни администратори и сега си
патите от свързаната с това неефективност.
И ще продължавате да си патите. Аз с интерес гледам поредният мастит управленец
(всеки с по-дълга биография от предния, та
вече май стигаме до биография с дължина
на “Война и мир”, ама не се притеснявайте,
аз работя върху биография дето е по-дълга
от четирите тома на „Тримата мускетари”
донадена с „Граф Монте Кристо” – тъй де,
няма да си играем на дребно я, щом е важно не какво разбирам, а колко ми е дебела биографията), който мъчи да реанимира
проектната система. Няма да я реанимирате. То за да е ефективна, трябва де не е
толкова хипертрофирана и да е напомпана
с много повече пари. Но хайде стига съвети, че не получавам аз големите заплати за
управление на науката.
Каквото важи за общоинститутските проекти, важи и за писането на проектите на
ниво научни групи. Фондът за научни изследвания работи тъй весело, че в последните години проектното финансиране в
татковината никакво го няма, а когато го
има – отива по съмнителни организации
и още по съмнителни проекти. Резултатът
от проектите е никакъв – нито за науката,
нито за икономиката. С две думи – изкилифирчена методология с хипертрофирана
вяра, че алгоритъмът на функциониране на
науката, основан на проектната дейност ще
доведе до резултати. Е, къде са Нобеловите

награди? То дамските кюлоти може и да се
интересни за изучаване, ама за това и подобни неща Нобелови награди не се дават.
Следващата част от времето ми отива за посещения на колеги от университети и други
институти за запознаване с дейността им и
обсъждане на научни и проектни въпроси
от общ интерес. За разлика от много други хора, аз съм малко от старата гвардия
и работя на основата на хипотезата, че работа по телефон не се върши. Е, може и да
си говорим с колегите по телефона, но то е
за да уредим срещите, като в доста от случаите аз ходя в съответния университет и
институт – хем да опресня информацията
си за общата обстановка там, хем да видя
на място как стоят нещата с интересуващите ме научни разработки и с извършващите ги хора. Та човек отива на съответното
място и разговаря за установяване на взаимен интерес. Ако взаимен интерес се установи, разговорите продължават с конкретизиране на теми за съвместна работа,
изпълнители, срокове, обсъждане на начините за финансиране и т.н. Ако всичките
разговори завършат добре, се започва съвместната работа, която трябва да доведе до
съвместните резултати. Един пример за токова сътрудничество например е опитът за
разработка на магистърска програма по математическо моделиране на социални процеси. Всичките действия по предварително
съгласуване бяха направени и започна работата по същество, но нещата се позабавиха, защото при университетите започва все
по силно да се проявява тенденцията да се
свива броя на магистърските програми. Та
както се казва, има насрещен вятър срещу
тази идея, но пък както е казал капитанът
на кораба “Андромеда” Дилън Хънт - никога не е лесно. Е, не е лесно и в този случай,
та ще видим какво ще излезе.
Ако щете вярвайте, но голяма част от вреСЕПТЕМВРИ 2017
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мето ми отива в събиране на литература,
необходима за моите научни изследвания
и за научните изследвания на сътрудниците ми. Събирането е трудна работа, то е ясно
какво се търси, но как да намериш статия,
която ти е интересна, но е излязла преди
20-на години в списание някъде на запад
и никога не получавано в татковината. Е,
общо взето чакаш, докато отидеш на запад,
където го има това списание и нещата със
статията се уреждат. Само дето не ти трябва само една статия, а няколко десетки, за
да осмислиш какво е направено до тебе в
съответната научна област и какво не е направено. И половината, че и повече от тези
статии ги нямаш. И полека си ги събираш
– 2-3 при това пътуване в чужбина, 2-3 при
онова пътуване в чужбина. И така. А като
се прибереш, като лъснат едни муцуни по
телевизията да обясняват, как се грижат за
учените – майко мила! Грижат се, грижат
се те и то толкова добре, че млади и стари
български учени през глава тичат да се спасяват в чужбина от тези “грижи”.
Ако ме питате, коя част от работата ми изобщо не свършва и винаги има какво да
се прави – това е писането на рецензии за
наши и международни списания – пипкава
работа – човек трябва да отдели поне един
ден за една рецензия. Съответният ръкопис трябва да се прочете внимателно, да се
провери дали резултатите вече не са публикувани някъде (има доста такива случаи) и
да се прецени дали ще се отхвърли или не
и ако не се отхвърли, дали ще трябва да се
преработи или не. Ако ще се преработва,
трябва да се изготвят указания за преработката. Те трябва да се напишат на английски
език и да се изпратят на съответния редактор. На година правя между 30 и 40 такива
рецензии (2015 не беше много натоварена,
иначе са повече). За рецензия на една статия си се изисква поне един ден, ако рецен-

зента е достатъчно подготвен. 40-на такива
на година и можете да си представите колко време отива. Няма събота, няма неделя,
а вероятно в събота и неделя човек би могъл да има и друга работа нали – например
да прекара време със семейството си или да
направи нещо полезно за домакинството
или поне да помогне на жена си в пазаруването.
Един учен трябва да си поддържа социалните контакти и важна част от това са срещите на алумни организациите – на съкурсниците, на ДААД, заседания на секцията
на Хумболтовия съюз. Срещите са приятни
– човек вижда колеги, които не е виждал от
години и покрай разговорите за това, как
върви живота текат и разговори в областта
на науката и често бързо могат да се започнат съвместни проекти, защото хората се
знаем от години кой какво представлява и
кой какво може и няма какво да се проучваме, ставаме ли за съвместна дейност или
не ставаме. Важна дейност, която при това
не отнема много време като цяло са официалните срещи с ректори, декани и директори на други институти за обсъждане
както се казва, на въпроси от общ интерес,
например на възможностите за съвместни
проекти. Интересното тук е по принцип,
че хората добре се знаем, но всеки има институт и факултет зад гърба си и трябва да
отчита интересите му. Та не се чудете драги млади колеги – такъв е живота – можете да осъждате нещо двама ръководители,
дето прекрасно се знаете и да не можете
да се разберете, защото интересите на организациите ви не съвпадат. Не е болка за
умирачка. Обаче ние си мислете, че всичко
в отношенията при ръководството на науката е топ-топ. Тези хроники не случайно
се наричат черни. Като прочетете десетина
освен тая пилотната, ще започнете да схващате, за какво иде реч.
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И като говорим за административна работа
в областта на науката идва нещото, на възможността за което незнаещите се лепят
като мухи на мед - управлението на института, когато директорът е в отпуска или в
командировка. Тогава човек си се занимава
с администрация и финанси по 8 часа на
ден и по цял ден говори с различни хора за
какво ли не – от плащане на сметки за ток
и телефон до придвижване на документацията във връзка с изплащане на заплатите
(много важно нещо, всичките членове на
института са много чувствителни на тази
тема). Горката администрация трябва да
произведе огромно количество документи
на ден и мен ме заболява ръката само да
подписвам многобройните документи в
няколко екземпляра, а си помислете, че и
трябва да чета, каквото подписвам и аз съм
си изградил този навик, което ми е станало
рутина като 6-та година заместник – директор. Та ми е станало навик и да проверявам докладите и другите административни
формуляри и документи, попълвани от
по-неопитните колеги – как да го оставиш
човека, като при липса на опит с много голяма вероятност ще сбърка някъде и ще
трябва да прави всичко отново. По-добре да
му покажеш веднъж-дваж, че да е по-ефективен. Въпреки това с тая работа не трябва
да се прекалява, щото колегите почват да
си мислят, че аз трябва да върша работата. Работната хипотеза тук е, че във всичко
трябва да има мярка. Но като част от ръководната ми дейност са срещи с хора от института и с хора извън него. То не е като да
ги водиш за ръката, това са хора възрастни
и достатъчно интелигентни. Нещата протичат така - приемаш човека, разговаряте
се, виждаш какво иска, обясняваш му какво може да стане и след това следват или
не следват някакви действия. Характерна
черта от текущата организация на дейност-

та в една научна организация е, че трябва
да се пишат доклади за всички неща, които
трябва да се случат. Например – тръгваме
да назначаваме млад специалист. Първо
идва доклад до директора от ръководителя на съответното научно направление, обсъждания в личен състав и на директорски
съвет, следене за предаване на необходимите документи пак в личен състав, където
трябва да се извърши една камара дейност,
за да разберат държавните служби, че младият човек е назначен. Следва инструктаж
по охрана на труда, осигуряване на работно място, което хич не е тривиално, защото човекът е така устроен, че се мръщи ако
решиш да сложиш някой при него в стаята.
За поставяне на работните задачи и свързаните с това разговори няма да говорим,
те са отделно. Та както виждате и тук доста
временце отива докато се изпипат нещата.
Форма на изпипване – доклад до доклада,
мила моя майно льо...
Та както споменах по-горе, особено важно
нещо е важно е авансът и заплатата на учените да бъдат изплатени навреме, което
е свързано с придвижването на един куп
справки и формуляри и действия за придвижване на шестцифрени суми из банковите сметки на института. А движението
на големи суми не е тъй лесно. Обсъждат се
проекти, отчети на проекти и какво ли още
не – дори съдебни запори на заплата, тъй
като някой не си платил парното. Има и
такива неща, драги ми по-млади колеги. И
тъй нататък и тъй нататък. Не, че е трудно,
но е времеемко. Пък е и лято – хората си
почиват, а аз седя в института, за да придвижвам бумагите. Ще кажете, какво се оплаква тоя, институт управлява – началник.
Да, де, но туй нещо яде време, а като виждате, българската научна система е устроена
така, че на учения не му остава много време
за наука – трябва да се бори да оцелее и да
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се разправя с планини от административни
бумаги. Доста от които биха могли и да му
се спестят.
Една прясна и весела новост, която се стовари върху главата на директорите и заместник-директорите на институтите (висшестоящите бюрократи непрекъснато
произвеждат формуляри за попълвания и
изисквания за удовлетворяване чрез писане на големи количества думи върху хартия) е анализ на рисковете за дейността на
института. Трябва де се сформира комисия
значи, да се направи риск регистър, да се
види кой риск колко е опасен за института
и да се предложат мерки за действие по съответните рискове. Чисти 4 дни занимание,
само да се направи необходимия анализ и
сметки (защото иначе как ще са определи
кой риск е съществен и кой не), после умуване какво да се прави със съществените
рискове, защото ръцете на едно институтстко ръководство са яко вързани финансово (така е то по днешните дни, бъдещи
потомци), след което всичко се обсъжда на
заседание на комисиятта по управление
на риска, след което следва представяне
на нещата на директора и на директорски
съвет и запращане на документацията към
по-висшите слоеве на администрацията.
Но анализът на риска е само част от една
по-всеобхватна борба, наречена работа по
изпълнение на текущи задачи, спускани
от централното ръководство. Честичко по
електронната поща идват едни писъмца,
които указват, че трябва да се направи това
или онова в еди какъв си срок. Та за да се
направи това или онова, човек трябва да
събере информация от съответните хора
в института, да я обобщи, да я напише на
хартия, да я обсъди с директора на института и чак тогава да я изпраща. Една секретарка доста би улеснила този процес, но
секретарки се полагат само на професорите

на запад. Тука няма такива, човек си отделя
от времето и после що научните му постижения били по-малки. Или пък ако научните му постижения са равни на западните,
пак представлява заплаха, защото много
изпъква над общия фон и като не можем
да кажем нищо лошо за научните му постижения, ние българите, почваме да говорим
лошо за самия него в стил – абе, много добър учен, ама…..например не ходи в тоалетната по 5 пъти на ден като нас, а само по
три. И още, като минава 30 пъти покрай нас
на ден, ни поздравява само 29 пъти, значи е
лош човек, лишен от всякакви обноски. Не
е добре тъй и като така – тоя не става. Тъй
де – не става, не е като вас, бих им казал аз.
Доста време отива и за подготовки но презентации на конференции и посещение на
конференции – за да си държи човек нивото, той трябва да ходи по конференции
у нас и в чужбина, за да общува с колегите
си и да вижда накъде се развива науката и
къде е той със своите изследвания в тази наука. Пари за такива пътувания държавата
не дава – така е устроена и се управлява от
хора, които нехаят както за науката, така и
за учените. После се чудят що и страната и
народът са бедни и изостанали са. Ами изостанали сте – обърнали сте държавната научна политика на каручката на Андрешко и я
карате в кръг в блататото на некадърността.
Докато другите имат научни системи с мощни двигатели, които движат икономиката
им бързо по широ-о-оо-ките магистрали на
прогреса. Ето, написах го в магистрален вариант, разбираем за нашенски управленски
бакани. Но не си мислете, че очаквам нещо
да разберат. Та човек трябва да се подготвя
за конференциите, а те в доста от случаите
не са научни. Има и други – то човек като
се занимава със социална дивнамика и математическа икономика, на доста мероприятия може да отиде. А докладите в повечето
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случаи са по половин час поне и са по петнадесетина на година. Значи трябва да се
подбере интересна тема, да се види какво от
наличния материял ще се представи и какво
няма да се представи, да се подготвят слайдовете на английски, да си уредиш пътя и
хотела – което означава отнейде де си намериш пари по проекти и то международни, че
българските научни корифеи финансират
проекти за венцехвалене на долните женски
гащи но не и за анализ на миграционните
потоци например. Те женските гащи явно са
по-важни за развитието на българската наука. Пък де да знам, може и да са по-важни,
ама някак си не мръдваме от последната
място в Европа с тез приоритети за финансиране на научни изследвания. И нови членове в Европейския съюз идват и ний пак не
мърдаме от последното място. Големи майстори управляват науката и финансирането
и, тъй да знаете.
Може да ви изненадам, но напоследък работя по иновационни проекти – напоследък са
модерни платформите за онлайн оценки на
риска и застраховане. Зад тези платформи
стои методология и тази методология трябва някой да я програмира и този програмист
някой друг пък трябва да го консултира какво да програмира. В създаването на една
такава платформа участвах като консултант. Не че работата беше много и
съвсем не беше фундаментална наука,
а просто консултация как се оценява
риска по иновативни проекти. Направих го с удоволствие, защото човек не бива
да стои в кулата от слонова кост, да бичи
публикации и да се брои цитатите. Човек,
ако е добър учен, трябва на понапрайва и
нещо приложно, та голямата наука да намира приложение. Но като се занимава с приложната страна на науката, времето за занимание с фундаменталната страна на науката
намалява.

Колкото и да ви е странно, трябва да намирам пари и време за посещения в западни
научни институти – уж например ще установяваме отношения с натовския институт
по механика на флуидите “фон Карман” дойдоха хората от НАТО, поприказваха си
с нашите, първенци, нашите първенци обещаха и... нищо не направиха. Та междувременно ходих на собствени разноски да го
видя къде е този институт – на много хубаво място вън от Брюксел малко преди прочутото Ватерлоо. Прекрасна база за обучение на докторанти има. Но как да пратиш
докторанти като споразумението не е подписано. Какво ги интересува нашите първенци развитието на науката и в частност
развитието на механиката на флуидите.
Абе да мрат там, не ни трябват. Пък за туй,
че Витанов ходил да го види тоя институт
- намерил Витанов пари (кои ли са тия глупаци с бол пари), отишъл да го види къде е
института, нищо, че ние обещаваме, че ще
установим отношения с тях, че да могат да
ходят младежи да се обучават там. На нас
ни стигат косматите булгар-гърди, по които да се бием и ако има парички за някоя
командиравчица, доволно. Нищо, че целият индустриализиран свят ни се смее, че се
деиндустриализирахме и си разбихме науката. Ние сме си прости и с простите хора
добре се разбираме, както си е приказката.
Халът на българката икономика ви е ясен.
Една от причините за това са икономическите идеи, с които се стремят да ви набълбукат никому неизвестни на запад, на
живеещи по нашенските телевизионни
студия „икономически корифеи”. Та за да
не ни се смеят съвсем тези дълбоко на запад, гледам да отделям време да подпомагам разпространението на модерните икономически идеи в България – консултирам
хората, които искат да прилагат модерни
математически методи в икономиката. Че
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българската икономика си е една катастрофа – тоз прави нещо на ишлеме, оня някое
автоматче изнася кой знае накъде, бодро
се режат ленти и се откриват нови работни
места и още по-бодро се забравя, че докато
днес има яка безработица, някога работните места бяха повече от хората, та си внасяхме гастарбайтери – виетнамци. Половината работници са на минимална работна
заплата, ама карай да върви – Андрешко не
ще да разбере, че икономическата теория,
която са му набили в управленската част на
тялото (чиято главна функция при него е да
поддържа устата му да не падне) е грешна.
Провалите на тая теория го бият като чукове, там, където трябва да му е мозъкът, но
той е щастливо опериран от този ненужен
му орган и блажно върви назад в развитието си със затворени очи. Въпросът може да
е кой го е оперирал, но да не задълбаваме
тук, че бързо ще стигнем из неполиткоректните територии.

Та гледам разходите за функция "Общи
държавни служби", в която са включени
издръжката на администрацията и парите за наука. Аха, науката била в разходите
за държавните служби, гледай ти, гледай.
Пък тези разходи през 2014 г. са стигнали
6.5% от БВП и ще трябва да се свиват чувствително в следващите години, за да паднат
на 4.2% от БВП през 2019 г. За сравнение
- разходите за тази функция през 2013 г. са
били 4.2% от БВП. Тъй – парите за наука не
са увеличени, пък парите за общи държавни служби рязко скочили през 2014 г и ще
трябва да се намаляват. Я познайте, от кои
пари ще се опита да вземе правителството.
От държавните чиновнически разходи ли?
Ко-о-о-о-о? Не-е-е-е! - да цитираме класиката. От парите за наука ще вземат разбира
се, от парите за наука ще вземат. Та да им
е честито на всички заместник-министри
по науката и висшето образование от 2014
г. та чак до 2020 г. Неприятностите им са
гарантирани. Но какво да правиш – европейско развитие гоним. Та както се сещате,
Хайде стига толкова като за
материал за черните хроники има и ще има
първа хроника
огромен. А авгиените обори си се пълнят,
И тъй, накрая, настана време за няколко за- си се пълнят и продължават да си се пълключителни думи. Доста неща ви спестих нят. Някога били изчистени преди с трясък
от черната тетрадка. Та ако ме питате, защо да се разпаднат от препълване. Като че ли
се занимавам с писане на черни хроники, този път май друго им е писано. И да занека ви изложа поредната хипотеза - че по върша с едно повторение - да знаете млади
света нещата не са само бели. Има и страш- читатели – науката е прекрасна. Ако обаче
но много чернилка. Която, както навсякъ- организацията и е в ръцете на незнаещи
де по света, така и по нашите земи е обект и неразбиращи хора, пък и напъчили се с
на вечното стремление да бъде заметена длъжности, титли и професорски знания,
под масата, та потомците да не знаят, как- нещата може да не са никак добре. Аз наво глупости са били вършени. Моята глед- ричам това хипотеза. А дали е така – глена точка пък е друга – трябва да се види и дайте и решавайте сами.
бялото и черното, защото иначе няма да се
разбере кое как и защо е ставало. А материал за хрониките – колкото щете. И в миналото и днес и в бъдещето. Ето, седя и чета
какво отчита правителството в Брюксел.
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Хроника 2: В дълбините на позора
Автор: Николай К. Витанов, Институт по механика – БАН

Кашата се задълбочава
Никак не ми се иска да пиша точно тази
черна хроника. Ама никак не ми се иска.
Имам си ред други прекрасни занимания
(виж например фиг. 1). Бях решил да започна писането на черните хроники след 15-на
години, за да мога хубаво да ви разкажа за
един период от половин век от развитието на българската наука и общество, който
поне по отношение на развитието на българската наука ще остане в историята като
“черните години на разрухата”. Обаче “великите дела” в българската наука и образование се редят едно след друго и то толкова
бързо, че си струва да бъдат увековечени
на момента. Бодряшките изявления, идващи от ресорното министерство, а също и от
министерството на финансите – как всичко
си е наред, как нещата цъфтят и вържат и
а-ха, а-ха, ще почнат да валят плодовете на
“правилната” научна политика под формата на тонове открития и десетки Нобелови
награди рязко контрастират със започналата вече катастрофа в българската наука.
Даже сметната палата на “началниците”
от Брюксел констатира, че България не се
възползва ефективно от милиардите евро
за наука в ЕС и успява да усвои от тях нищожни суми. Липсата на капацитет в две
министерства и лошата координация имат
сериозен принос за представяне на българските фирми и учени, се разбира от одита
на тая сметна палата. Няма дейност, в която изводът да не е съкрушителен, с изключение на стратегическите документи – това
излиза от горния доклад. Но нека да ви
кажа нещо весело като човек, който е дос-

та навътре в нещата – сметната палата на
“началниците” бърка. Точно от “стратегическите” документи започват проблемите
на българската наука, защото тези документи са страшно негодни (на други места
използвам и думата некадърни, но хайде
тук няма да я споменавам). Капацитетът
за управление, пише сметната палата бил
под всякаква критика и в министерството
на образованието и науката и в министерството на икономиката. Е, забравили да
добавят един много сериозен виновник за
катастрофата в българската наука – финансовото министерство. Та с по-нежни фрази,
сметната палата казва това, от повтарянето
на което вече започнаха зъбите да ми падат
– научната политика на държавата е некадърна (на други места употребявам думата
тъпа, но хайде тук няма да я споменавам).
Та констатациите на сметната палата са повод (за хиляден път) да ви разкажа, защо
политиката е такава и какво точно е тъпото в нея. Някой ми се сърдят, че съм много
лош, като говоря такива неща за “научната” “политика” на държавата (замислих се
да не сложа ли и държавата в скоби, но хайде да се въздържа засега). Но гледайте сега
– пред очите на всички ви от години предупреждавам, писмено и устно, че научната
политика е изключително лоша и ще доведе
до катастрофа в българската наука. В лицата на министри и заместник-министри съм
казвал, че стратегията за развитието на науката в държавата е негодна – и съм си носил последствията за това (те чиновниците,
може и да са некадърни, но да удрят могат и
на това ще бъде посветена специална черна
хроника, която има предварителното име
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“парадът на двуличниците”). В лицата им
съм казвал, че тотално некадърните неолиберални идеи са предназначени за сриване
на националната конкурентоспособност
и на националната научно-технологична
система и че тези идеи се експортират към
неоколонии, а в метрополиите идеологическата основа на научно-технологичното
развитие е друга. Казвал съм им, че вместо
зорлем да се превръщаме в научно-технологичен и икономически бантустан, с правилна научна политика можем спокойно да

Фиг. 1. Когато поредният “стратег-разбирач” на развитието на българската
научно-технологично система почне да ви
се пени, просто му поискайте ей такова
доказателство, че наистнина разбира.

станем средно развита държава (неща като
Дания) и че това ни стига. Но можеш ли да
вкараш полезна мисъл в глава, зомбирана с
поредната “правилна, безгрешна и окончателно вярна” идеология? Не, не можеш по
нормален начин. Както си му е реда, всичко
трябва да изгърми в тая държава, та да се
разбере, че натрапените идеи за развитието и са изключително тъпи и после всичко да се почва да се прави от нулата. Но то
това е и целта на тъпите идеи, насадени в
“ръководните” глави. И катастрофите закономерно си идват една след друга. Закономерно започна и катастрофата в науката. И
тя ще се задълбочава в следващите години.
Ще попитате – колко разбирам от развитие
на научни системи и оценка на изследователска продукция. Е, за разлика от почти
всички други “капацитети” в тази държава, аз няма да ви заливам с думи какъв съм
разбирач - на фиг. 1 ясно се вижда колко
разбирам. Както се казва – какво повече да
си говорим.
Нека да отбележа, че българската държава
няма и 1 стотинка принос към написването на тази книга – нека да спят спокойно
тези, дето все се притесняват, че държавата финансирала научните ми изследвания
– не, не ги финансира. И проектът, който
трябваше да доведе до тази книга, беше отхвърлен от Фонда за научни изследвания
(оня същия, дето финансира дискурси за
кюлоти и други такива неща, които непременно, ама непременно, ама много много
непременно ще доведат до Нобелови награди, тъй да знаете). А сега, нека да яхнем
вълната на веселието и да направим анализ на последните стратегически (да сложа
ли кавички, да не слагам ли?) документи,
свързани с развитието на българската наука. И като анализираме, ще изказваме и
хипотези, които вие, драги читатели, че и
бъдещите читатели в десетилетията напред
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ще могат да проверяват. И да се дивят колко лош е бил този Витанов и как тъй незаслужено е критикувал “добрите политики”
превърнали българската научно-технологична система в авгиеви обори и предизвикали катастрофа в българската наука. Но
нали знаете – с течение на времето всеки
пост се заема от служител, който е най-малко подходящ за него. И върху нещастните
глави на ръководените почват да се сипят
“добри политики”. Та така.

Почваме с Анализ-а на състоянието на националната научна
система
Отдавна е известно, че след като постовете се заемат от некомпетентни служители, то мащабите на некомпетентността са
право пропорционални на важността на
заемания пост. Та не се чудете, по-млади
читатели, че по нашите краища на Европата, като превърнеш нещо в Авгиев обор,
шатваш после една “стратегия”, в която
трябва да има малко свирене на гайда, че
положението е лошо, което да контрастира
силно с фанфарите, как ей така, за кратко
време положението ще се оправи, пред нас
ще грейнат житата, окъпани от топъл дъжд
и какъв живот ще настане -е-хе-хей. Като
ви падне да четете нещо такова, да знаете,
че положението е точно насред Авгиевите
обори и затънало до над устата (сетете се
сами в какво).
Та почваме да четем Анализа-а. И хоп: явява ни се изречението:
Стратегията има за цел да подпомогне
науката в България за превръщането й
във фактор за развитието на икономика,
базирана на знанието и иновационните
дейности.
Значи черно на бяло си пише, че науката в
България не е фактор за развитие на ико-

номика, базирана на знанието. И що така и
то 27 години след като избухна демокрацията? Е, ами ако има начин да се забави решението на някакъв проблем, то опитната
бюрокрация ще го намери. Аз, некадърникът, написал това, дето виждате на фигура
1, си имам хипотеза как става това. И тя е:
Хипотеза №1: В главите на управляващите (всички дето имат някакво отношение към научно-технологичната
система) бе набита тъпа идеология, от
която последва още по-тъпа научна политика, довела до разбиване на българската научно-технологична система и
до това, щото българската наука да не е
фактор за развитие на икономика, базирана на знанието.
Нали тъй пише в Анализа? Че не е фактор.
Пък вие драги настоящи и бъдещи читатели, проверявайте тази хипотеза. Може пък
и де не съм прав. Стоя ниско в националната йерархия, а високо в нея стоят други,
дето си мислят, че разбират. Да, ама в една
йерархия колкото е по-високо нивото, толкова е по-неясна представата за действителното състояние на нещата. На това по
западните страни му викат закон на Доу.
Ама карай да върви, тука сме на изток.
Та четем нататък. Па иновационна стратегия за интелигентна специализация, па
партньорска проверка (друго си е от чужбина да ни кажат, че за нищо не ставаме),
па план за действие за изпълнение на препоръките на партньорската проверка и пак
планове, програми, стратегии – едно и също
нещо вече 27 години. Въртят политическите андрешковци каруцата на българската
наука баш около най-дълбокото място в Авгиевите обори. И не се сещат, че има един
интересен закон в западната теория на бюрокрацията - давай всички разпореждания
устно Не пиши нищо, което по-късно няма
да е в твоя полза. И хората пишат ли пишат.
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А в туй време западняците карат автомобилите на икономиките си, задвижвани от
мощните двигатели на научно-технологичните им системи по широките магистрали
на модерните икономики, основани на знанието. Пред тях са блеснали житата и хоризонтите им са ясни. Андрешко цикли из
Авгиевия обор, обграден от едни миришещи неща и се чуди, защо не му се получава.
Дали пък прочетохте това за широките магистрали. Те са покрити с научно-технологичен асфалтец, който не се яде, ама води
до благоденствие. Та ето, обясних ви някои
неща на вълната на тъй популярната по тукашните земи магистрално-асфалтена терминология, та дано нещо им светне в главата на някои хора. Ако ме питате, каква е
вероятността да им светне, ще ви кажа, че е
към десет на минус 42 степен (че ако кажа
0, някой ще вземе да се обиди).
Четем нататък, че имало подробен план
за действие до 2025 г. Оп-па-а-а! Че нали
стратегията беше до 2020 г? Що изведнъж
скочихме на 2025 г? Я една хипотеза за туй
странно действие:
Хипотеза №2: Стратегията за развитие на научните изследвания е тотален
провал и за да не лъсне тоя провал през
2020 г. (когато стратегията трябваше
да се осъществи) отместваме крайната
дата на 2025 г. та белким от само себе си
стане нещо и провалът се размине.
Та провалът на “стратегията” е вече ясен
през 2016 г. и трябва да се прави стандартния бюрократичен трик – ще изместим
срока за изпълнение с 5 години във времето и ще намалим това дето трябва да
изпълняваме. Та дано хване дикиш. Кого
ли лъжете “стратези”? Себе си май. То, че
тая стратегия е негодна и че през 2020 г.
ще констатираме провал и съм го казвал в
очите на министери и заместник-министери (да министери написах, а не министри)

и то особено заместник-министерите бяха с
големи претенции, че много разбират и са
много големи учени (а вие гледайте фигура 1 и си мислете какво ми е било на мене
да знам, че министерОТ и заместник-министерОТ ми говори глупости насреща и да
се сдържам, да не му кажа някоя по-остра
дума). Та значи, вече и баламите разбраха и официално се признава, че до 2020 г.
нищо няма да се промени. А дано до 2025 г.
нещо да стане. А ще стане ли? То има една
планинарска максима, драги ми читатели,
че глупак на висок пост е като човек на висок планински връх — всичко му изглежда
дребно, а за всички останали той е величина. Та убеждават ни значи, че тия 27 години
досега са дребна работа и още мъ-ъ-ъ-ничко и всички ще се оправи. Та Андрешно си
цикли из най-дълбоко място на авгиевите
обори и продължава да цикли. Не се вижда
да се поема друг курс – значи и през 2025
г. ситуацията ще е същата, че и по-лоша
– щото ще останем без истински учени.
Виж такива, дето ще венцехвалят дамските
кюлоти и ще правят и други кюлотоподобни изследвания все ще има – зер със специален “фараонски” закон бяха нароени.
Ако до тука ни беше весело, време е да
почнем съвсем да се смеем. Защото стигаме
до целите на стратегията, а всеки, който е
бил на запад и знае какви пари се влагат в
научните системи там. Я да видим целите:
1. Изграждане на конкурентоспособна национална научна инфраструктура като
елемент от Европейското изследователско
пространство – К-о-о-о? Не-е-е-е! Ако някой си мисли, че с париците, дето едвам се
откъсват от сърцето на държавните чорбаджии и с “огромните пари” от “оперативната” програма ще станем конкурентноспособни, жестоко се лъже. Тез парици са
мизерни. Изгребали сте над 15 милиарда
евро от научно-технологичната система на
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България, сега връщате към 200 милиона
и си мислите, че ще станете конкурентноспособни. Ах, на батя мислителчетата. Че то
средните западни фирми имат по-голям
бюджет за науката от този. С кого ще се
конкурирате? То и Буркина-Фасо скоро ще
ви надмине по просперитет (а може вече и
да са по-добре). Пък и вървите по грешния
път и нищо няма да се получи. Но това е закономерно и аз ви разбирам. Който може
– прави. Който не може да прави – поучава.
А който не може и да поучава – администрира. Та караме нататък.
2. Засилване на интеграцията между елементите на „триъгълника на знанието” –
образование, научни изследвания и иновации. - Леле! Някой чул, че има триъгълник
на знанието. 27 години нещо не ви се получава тая интеграция. Що ли? Щото не я
правите както трябва. И продължавате да
не я правите както трябва. И пак няма да
ви се получи.
3. Модернизация на научните организации и повишаване статута на учения в обществото. Мале, мале, мале! Какво – пак
ли ще търсим из коридорите на Световната банка някой “велик модернизатор” като
Симеон Дянков (дето до последно тръбеше,
че англичаните ще гласуват за оставане в
ЕС, та за пореден път добре се видя колко
разбира). Та тоз същия тъй допринесе за
повишаване на статута на учения, че тоя
статут беше смачкан, което си и признавате. Аз тогава не си мълчах и здраво критикувах това чедо на най-дивата форма на
неолиберализма. А вий къде бяхте? Пригласяхте му? Кефихте се, когато бългаските
учени трябваше да напускат родината си за
да се спасят от глад? Че кой ще ви вярва, че
ще издигате статута на българския учен? Е,
хайде – вдигнете статута – покажете, че го
уважавате. Вдигнете 2.5 пъти заплатите на
учените веднага и още веднъж 2.5 пъти до

2020 г. Хайде, де! Така се повишава статут,
другото е бошлаф. Нито организациите ще
модернизирате, нито статута ще повишите.
Защото не знаете как да го направите. Ако
знаехте, да сте го направили за 27 години.
Почвайте сега пак да ни поучавате и администрирате. Ама нали знаете – който може
– прави…
4. Реструктуриране на научния сектор с
оглед премахване на фрагментираността
на научните организации и осигуряване
възпроизводството на научния потенциал
чрез привличане на талантливи, млади
хора за научна кариера. Пак поучения и администриране. Българската наука е в катастрофа, те ще я реструктурират. Ще режем
ръцете и краката на умиращия, така ли? А
туй за осигуряването на възпроизводството
направо ще ме умори от смях. Вие даже не
знаете, че тези младежи някой трябва да ги
научи, как се прави туй нещо науката. И как
ще ги привлечете – като изравните заплатите в БАН с тези на чистачките ли? Масово
ще бягат по чужбина младите, защото ви е
толкова акъла. И понеже няма изгледи да
ви се повиши акъла, то младите ще продължават да бягат по чужбина. И никой не ви
е виновен. Искате съвет ли – вдигайте веднага рязко заплатите на учените. Вече влизате в аналите като “компетентният” елит,
унищожил собствения си научно-технически потенциал и въртящ се около най-дълбокото място на Авгиевите обори. Ама нали
знаете – в един елит преобладават два типа
хора – едните знаят, че не могат да ръководят, а другите, ръководят това, за което
нищо не знаят. Пък надеждата е в думичката преобладават. Защото когато напиша
– “се състои от” и това дето умира последно
и то ще е вече умряло.
Човек не знае, да се смее ли, да плаче ли,
като чете условията, при които ще се постигнат горните цели (които още повече
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показват, че целите няма да се постигнат)
1. Финансово осигуряване на българския
научен сектор с бюджетни средства и финансови ресурси от други източници (България и чужбина). Ама наистина ли парите
за научни изследвания ще прехвърлят 3%
от брутния вътрешен продукт. Ами – ами.
Празни приказки. Финансови ресурси от
други източници. О-о-о-о, чорбаджи националният бизнесмен ще почне да дава
пари за наука и технологии. Ами-ами, не е
станало, няма и да стане. Даже и националният бизнесмен да се отърси от чорбаджийския си манталитет (което става бавно, но
ще продължи още поне 50-на години) пак
няма да стане. Щото условията за бизнес
у нас са такива, че бизнесът пари за наука
няма стимул да дава. Остава външно финансиране. Браво! Таман по неолибералния тертип – сваляте гащите, обръщате се
с лице на изток, навеждате се и чакате да
ви оправят, че да ви дадат някоя парица.
Мале, мале, каква наука ще направите с тоя
подход, направо сте за завиждане.
2. Усъвършенстване на нормативната база
за научната дейност в България. Олеле! Че
нали Игинатовския закон беше съвършен!
Какво още ще усъвършенствате. Нали всичко беше тип-топ, нали ми викахте в лицето,
че нищо не разбирам, като ви казвах и пишех, че се вършат глупости. Каква стана тя!
Пак ша усъвършенстваме! Та да напълним
още Авгиевите обори и българската наука
съвсем да потъне в тях.
3. Редовна оценка на степента на съответствие между преподаване и научни изследвания във висшите училища, за да се
избегне принизяването им до ниво на професионални училища, неправомерно означавани като „университети“. И какво като
установите несъответствие? Нищо.
4. Специални мерки за развитие и финансово обезпечаване на третата степен на

образование (доктор): образователната и
научна степен „доктор“ осигурява началната научна компетентност на нейните притежатели; от нивото на тяхната подготовка
зависи бъдещото им кариерно развитие в
научния и другите стопански и обществени
сектори. Ами-ами. Ако тати има фирма, аз
ще бия всеки с трета степен на образование
за работно място там. Същото е ако тати или
мама имат познат, там, където има работно
място, пък докторът няма туй преимущество. Та да ги видим специалните мерки. И
да не забравите, че доброто обучение на
докторанта силно зависи от научния му ръководител. Там трябва специални парични
мерки да вземете (ама много специални)
за тези, дето могат да обучават квалифицирани докторанти (щото има много игнатовски професори и доценти, които сами
са толкова неуки, че никакъв докторант не
могат качествено да обучат).
И тъй, докретахме до институционалната
рамка. Четем, че малка част от университетите отговарят на структурата и организацията на съвременните изследователски
университети и се тресем от смях. Щото
сме виждали на място какво е изследователски университет на запад. Хайде да спра
тук, че ще напиша нещо безмилостно. То
тука работата е: видяла жабата, че подковават вола и вдигнала и тя крак. Ама нейсе,
да оставим чиновниците да мечтаят, щото
изследователски университет не се прави
тъй, както те си мислят. Да четем нататък.
Четем де, четем. Към тоновете администрации, които усмъртяват (пардон, занимават
се с) науката добавяме и съвет за интелигентен растеж. Няма лошо, един повече,
един по-малко, пациента все си е на умирачка. Мрежата от висшите училища значително надвишавала средните показатели на редица съпоставими като население
и територия страни от Европейския съюз.
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Я-я-я-я, някой откри топлата вода. И като я
откри – какво? Нищо. В следващата “стратегия” пак това ще пише.
Четем нататък – “Висшите училища (ВУ)
са призвани да бъдат основни центрове
за развитие на науката, разбирана като
създаване на ново научно знание”. То бива
глупости, ама тази е върховна. Щото всички страни, който са трябвали да наваксват
в науката и технологиите и са имели интелигентно ръководство, веднага са създавали системи от научни институти, които да
им дръпнат научното развитие напред. Туй
за интелигентното ръководство прочетохте
ли го? Тука из стратегията пак е драскал
някой доволно некомпетентен юнак. Нали
се сещата какво става като пуснете идиот
със запалка в склад с барут. Та пускайте го
тоя или тия и занапред да ви правят “стратегиите” – то затуй сте в Авгиевите обори,
щото всичките ви “стратегии” са такива.
Тъй – идваме до БАН – единственото нещо,
чрез което българската научно-технологична система може да се оправи. Какво четем
– С някои изключения БАН не разполага
със съвременни лаборатории за научноизследователска и експериментална развойна дейности, което е сериозна спънка
за внедряването на научните продукти
в икономиката и за създаването на нови
производства. Я-а-а-а, сетихме се значи.
Аферим! И кой е виновен за тая ситуация.
Кой държи заплатите в БАН позорно ниски.
Кой хули учените, показва им постна пица,
докато яде блажничкото. Кой гони учените
от БАН зорлем по чужбина. Ами продължавайте с тъпата си досегашна политика и
резултатите ще са още по-плачевни. Още
по-големи спънки за икономиката ще има.
Ще кажете – ама не сме ние, то е финансовото министерство. Е, какво да кажем за кадрите на едно финансово министерство, на
което не му е ясно, че доброто финансово

състояние на държавата зависи от икономическата и конкурентоспособност, която
се осигурява от мощна научно-технологична система, в основата на която стои система от научни институти. Ама пари нямало.
Ами няма, щото финансовата ви политика
не струва, господа от финансовото министерство. Когато един човек не може да излезе от блатото на интелектуалната простотия, какви резултати очаквате. Някой ще
каже – ама финансовото ни министерство
е супер. А аз ще отговоря – да, да господин
Шойбле, съгласен съм.
Четем нататък – за Селскостопанска академия и един интересен център за върхови
постижения, но хайде да не задълбаваме,
че следва нещо за ролята на частния сектор. Четем, че фирмите са малки и трудно
отделят средства за научни изследвания.
Че като е така, що се надяваме, че в следващите години ситуацията ще се промени.
Няма да се промени и който приказва, как
бизнесът ще почне щедро да финансира
науката си е просто един лъжец. Но и тука
се имам хипотеза:
Хипотеза № 3: Финансовото министерство, за да прикрие мизерното държавно финансиране на науката, пуска
кьорфишеци за голямото предстоящо
финансиране от бизнеса. МОН припява,
та дано никой не забележи безобразното
състояние на българската научно-технологична система. Прикудкудячват и
“неправителствените изследователски
организации, създадени по модел на американските мозъчни тръстове”. Те са се
наместили на софрата (я вижте кой съветва по министерства и Министерски
съвет) и громят истинската наука както могат, че да не се вижда, че самите те
за нищо не стават.
Та четем нататък – имало засилена активност на неправителствените изследоваСЕПТЕМВРИ 2017
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телски организации, създадени по модел
на американските мозъчни тръстове. Е, че
то генезисът на тези “мозъчни” “тръстове”
тръгва от Хайек, тоест са неолиберални и
оттук вредни на ен-та степен и пропагандиращи отдавна практически пропаднали
идеи. А най-пропадналите идеи се експортират към нашенските им “братя” и “сестри” и те под формата на “съвети” ги набиват в управляващите глави, които на свой
ред громят научно-технологичната система на държавата.
Четем нататък – Към 2020 г. в иновативните и творческите фирми в България
се очаква да работят около 1⁄4 от всички заети, създавайки около 40% от БВП.
Сега то и аз пиша фантастика, ама то мойта фантастика направо си е груба реалност
пред това изречение. Хайде само да отбележа – глупости на търкалета – тя 2020 се
вижда вече, пък ¼ заетост в творческите и
иновативни фирми и 40% от БВП никак не
се вижда. Ама карай, трябва да пише нещо
по “стратегическите документи”. И ще се
набляга на политика на интелектуалната
собственост, като изобретателите да капитализират своя интелектуален продукт,
като бъдат добре запознати с предимството
на патентите и с процедурата за патентоване. И какви моля са предимствата на патентите – някой да е забогатял от патенти в
България? И кога моля се патентова нещо
по света? И всичко ли се патентова по света? Все интересни въпроси, с които писачът
на горното явно не е никак запознат. Между другото, я да се направя на улав и да попитам – КОЙ, КОЙ го е писал това? Не че се
надявам да получа отговор. Някой “велик”
специалист ще да е, толкова “велик”, че
името му трябва да се пази в дълбока тайна.
Та четем още нататък – няколко думи за
оперативната програма “Образование и
наука за интелигентен растеж” която няма

да постигне целите си, щото не е направена както трябва. Ограмотяването на ромите е наблъскано вътре, но с ограмотяване на роми никакъв интелигентен растеж
няма да се постигне. А инак си играем на
партньорски проверки и пак чакаме да ни
се каже отвън що да правим. Което показва пълната некомпетентност на висшето
ръководство на българската научно-технологична система. Нали така – ако бяха
компетентни, нямаше да си играят на партньорски проверки (как е измислено само –
проверка, ама партньорска, демек няма да
ни хокат много) и след партньорските проверки като се почнат едни отчети – на тати
отличничетата, как добре на хартия прилагат препоръките. Огледа се човек – партньорска проверка, друга проверка, трета
проверка, деветдесет и девета проверка – и
все в най- дълбокото на Авгиевите обори.
А сега ето ви очакваните резултати от изпълнението на препоръките и след тях
тире, а след тирето – моите бележки относно как да се постигнат тези резултати и без
да си играем на “проверки” и на отличници
и отличнички – изпълнители на препоръките. Та ефектите от препоръките трябва да
бъдат:
– Привличане и задържане на млади хора с
потенциал за научно развитие в страната –
вдигнете рязко заплатите на учените и това
ще стане;
– Развитие на научни изследвания на високо световно и европейско ниво – вдигнете
рязко заплатите на учените и им създайте
европейски условия за работа и това ще
стане;
– Развитие на връзките наука-бизнес за
укрепване конкурентоспособността на
българската икономика – вдигнете рязко
заплатите на учените и им създайте допълнителни стимули да се свързват с бизнеса
и това ще стане като с вълшебна пръчица;
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– Осигуряване на индустрията с висококвалифицирани специалисти във високотехнологични области с висока добавена стойност – вдигай рязко заплатите на тез, дето
искаш да то ги подготвят тези специалисти;
– Изграждане на паневропейски научноизследователски станции, в които да се
развиват модерни приложни технологии
– тинтири-минтири, нещо трябва да пише
тука, малей - паневропейски научноизследователски станции за приложни технологии. Тоз паневропейски параграф нещо
сигурно е мислен дълбоко 2 месеца. Тез паневропейски неща специално ще трябва да
ги следим. Между другото, Великобритания и тя ли ще участва в паневропейските
фантастики? Щото Великобритания е световна сила в науката. Де, да видим;
– Икономически ефекти, надвишаващи с
над 200% вложените публични ресурси –
как му викаше тука народа – лаком дол ли
беше, лаком г.з ле беше или пък и двете едновременно – 200 % значи. А защо не 400%
или пък 3000%. Тука е писал човек, който
хабер си няма от режимите на функциониране на научно-технологичната система;
– Засилване работата с българската научна
диаспора, като подпомагане на процеса за
участие на българския бизнес в научноизследователското пространство на Европа и
на българските бенефициенти в Хоризонт
2020, както и с непосредствено влияние
върху възстановяване на връзката между
научните изследвания и нуждите на бизнеса – а-ха, научната диаспора значи. Ами тя
диаспората веднъж ви е била шута, драги
ми управляващи и пак ще ви го бие, защото вие не можете нищо да предложите на
качествените учени. Вижте оправете положението първо на тези, дето са в държавата, пък после мислете за диаспората. И после – как бизнеса да участвал в Хоризонт
2020. И тако и вако, диаспората, бизнеса,

марсианците, тия от Андромеда и другите
от по-далечни галактики да оправяме, само
и само да продължаваме да мачкаме българските учени, които са ни в държавата.
Затова сте в състояние на катастрофа милички и си смучете от пръстите поредната
негодна “стратегийка”;
– Привличането и задържането на млади
хора за научна кариера (Програми „100
докторанти“ и „100 постдокторанти“ по важни за българското общество проблеми на
интелигентната специализация) – тъй, тъй
– и кой ще ви ги обучава тия хора? Ония
на запад? - Ха, ха, ха! Те ще си ги обучат,
ама за себе си. Вдигайте рязко заплатите на
учените в България. И всичко ще си дойде
на мястото.
И дойдохме на финансирането на научните
изследвания. Ама процентът растял, щото
частното финансиране растяло! Хайде стига вече с тая дърта и дебела лъжа. Признайте си накрая – държавното финансиране е
мизерно, а частното никаква го няма. Я
проверете, какво ви се пробутва под частно финансиране на науката! Къде го това
частно финансиране, никакво го няма. И
пишем, че финансирането било 0.8% от
БВП. Хайде стига сте лъгали. Никой не ви
се връзва вече. Разсипахте научно-технологичната система, изгребахте парите от нея
и продължавате да лъжете за финансирането. Нали сте чували думата гьонсурат?
Ама профила бил неблагоприятен. Тоест на
министерско равнище (финансово министерство и МОН) 27 години се съсипва научно-технологичната система на България.
Та четем – липсата на иновативен модел
на управление, включващ неефективен
мениджмънт на човешките ресурси, силно неблагоприятно възрастово разпределение и липса на визия за обновяване на
академичния състав – тъй, тъй, за такива
неща едно време в Япония глави са хвърчеСЕПТЕМВРИ 2017
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ли, а тука го напишем из поредната “стратегийка” и айде – куче влачи камион – до
следващата “стратегийка”, където пак ще го
напишем. И още четем – отсъствието на
стратегическа визия и стабилна финансова политика по отношение развитието на науката (липсата на ангажимент
за годишен ръст на общите средства за
наука ни поставя в позицията на силно
„изоставаща” държава от средните нива
за ЕС, с постоянен процент до 2009 г. от
0,51% от БВП с тенденция за увеличение
през последните 4 години – до 0,79% от
БВП за 2014 год.) – като оставим лъжите
за процентите горните редове казват, че
тия от финансовото министерство трябва да си направят харакири веднага, щом
са допуснали това. Та четем нататък – неблагоприятно съотношение между публични и частни инвестиции (необходими
са допълнителни стимули, предвиждани
от МИ чрез приемането на Закон за иновациите, за предприятията при инвестиции в научни изследвания и иновации,
например признаване на тези разходи
на 200% за целите на корпоративното
подоходно облагане) – що ли не съм изненадан – досега бизнеса не финансира науката, ама отсега нататък като скочи и като
почне да финансира, в чудо ще се видим!
Дебели, дебели лъжи, с които се надяват
да бъдем забаламуркани до 2025 година.
И стигаме до глупост от световна величина – неблагоприятната структура на
разходите в държавния сектор и липсата на концентрация на ресурсите (преобладава институционалната подкрепа
за много на брой научни организации при
много нисък дял програмно-проектно финансиране, липсва конкурентна среда и
независима външна (международна) експертиза на научните идеи, разработки и
резултати) – дрън-дрън-дрън-пляс-пляс-

пляс! Закрихте сума институти на БАН
от 1990 г насам, нароихте университети.
Институционалната подкрепа е мизерна
– не лъжете, аз съм заместник-директор
на институт, много добре знам колко ви е
институционалната подкрепа. Хайде да се
сменим, а – аз ще дойда във финансовото
министерство и в МОН, а вие да поуправлявате малко институт под мъдрото мое
неолиберално ръководство – постна пица
ще ви покажа, всеки ден ще ви псувам по
телевизии и радиа, бюджета ще ви отрежа
и тъпи “стратегии” за развитие ще ви пиша,
па да видя, колко ще изкарате и каква качествена наука ще произведете. И ако си
мислите, че с проектно финансиране ще
оправите нещата – много се лъжете. Проектното финансиране не е създадено, за да
оправя катастрофирали национални научно-технологични системи, нито да служи
за оправдание на некадърните им ръководители, които изграбват финансирането от
тези системи и подхвърлят мизерни трохи
на “проектен” принцип. Нали го прилагате
това проектно финансиране над 25 години
вече. И какво – цъфнахте и вързахте ли? Не,
затънахте още по-дълбоко в Авгиевите обори, щото не разбирате как правилно функционира проектното финансиране и какъв
трябва да е обхватът му. И като карате така
няма да цъфнете, няма и да вържете, а още
по-големи зулуми ще направите.
Та четем нататък – тинтири минтири, всичко ни е виновно. Че кой ги е създал тези
структури и механизми. Аз ли? Определено не съм аз. Че намерете кой ги е изпортил и го накажете, те имената на тез хора
са добре известни – вижте кой е стоял по
ръководните позиции.
И четем нататък – че като се появят едни
териториални бонуси – леле мила, зорлем
значи ще пращаме научни центрове там,
дето няма нищо, та дано възникне. Значи
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ако има Нобелова награда за административни глупости, тая “стратегия” със сигурност е суперкандидат за такава награда.
Цел – възникване на естествена клъстеризация. Тъй – естествена териториална
клъстеризация – с бонуси!
Четем нататък – структурни и инвестиционни фондове и приобщаващ, интелигентен и устойчив растеж. Ама какви думи,
а! А зад тях – десетилетия нищо, нищо и
пак нищо, че и разрушение.
Четем значи:
Неблагоприятният финансов профил на
страната се дължи в голяма степен на
липсата на стратегическа визия и стабилна финансова политика по отношение
развитието на науката. (И на неправилна структура на системата и на изкилифирчено използване на инстументите).
И още – от 2009 г. се наблюдава положителна тенденция на значително увеличаване дела на разходите от частния
сектор, като от 2012 г. този показател
надхвърля 60% от общите разходи за
НИРД. Това е положителен сигнал с оглед европейските тенденции и необходимостта от по-ефективна пазарна реализация на научните резултати и знание.
– яка лъжа – какво се отчита като научни
изследвания от бизнеса! Че бизнесът значи
финансира поне 3 БАН-а! Къде са статиите, къде са патентите, къде са Нобеловите
награди! И като махнем финансирането от
бизнеса остава реалното финансиране –
0.3% (10 пъти по-малко отколкото трябва).
И как ще се борим с недофинансирането –
с нови секторни програми, с международна
експертиза на научните идеи!!!! Е, признавате си значи, че вие сте некомпетентни да
кажете коя идея струва и коя не! Та трябва
от чужбина да ви казват. Малеле! Та четем
нататък:
Нещо повече, държавата не използва

ефективно научния потенциал за подпомагане на административните структури при вземане на решения или за
разработката на стратегически анализи във важни икономически сектори,
както и за стратегически проучвания в
обществено значими сфери като национална идентичност, демография, сигурност, защита на населението от аварии
и природни бедствия, екология и опазване
на околната среда и биоразнообразието
и др. – и за това са виновни учените, нали
така! А, не са ли виновни те! Ами да накажем виновните, тъй както наказваме учените – 10 години на заплата на чистачка,
сами да си купят техниката, с която да работят, на студено през зимата и ежедневно
пуване по радиа и телевизии и други такива “благинки” вследствие от “стратегическо” “мислене”. Нали забелязахте, че и мисленето е в кавички. Не е печатна грешка.
Продължаваме да четем:
Необходимо е да се преодолее разпокъсаното неконсолидирано финансиране,
предоставяно чрез двата основни национални инструмента – Фонд „Научни изследвания” и Националния иновационен
фонд – някой ще си направи ли харакири,
че тъй е овапцал нещата. Или пък орден
“Кирил и Методий” ще му дадат. За “заслуги” де. И следва велика “мисъл” – стиснатият Андрешко цери умиращата българска
наука. Ето как – Повишаването на инвестициите в научната дейност следва да
става едновременно с въвеждането на
по-ефективни механизми за управление,
мониторинг и оценка на научната система при гарантиране на пълна прозрачност на процесите. Това включва програмно финансиране на фундаментални
научни проекти в приоритетните направления на Стратегията, на засилване на изследователската база научните
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организации и университетите, оценка
на научната дейност на университетите и на научните организации; премахване на бариерите и въвеждане на гъвкави
финансови инструменти за трансфер на
технологии. Дрън, дрън, дръъ-ъ-ън, хипотезата тука е, че нещо яко дрънка. Пък дали
дрънканицата е в някой чугунен мозък, решавайте вие читатели.
Караме нататък и стигаме до Фонда за научни изследвания. Какво ли да го коментираме тоя фонд изобщо след всичките
скандали. На една среща казах (пред доста
свидетели) в очите на ръководителя Вайсилов, че рецензентите на този фонд не са в
състояние да отличават кои проекти могат
да водят до истински научни постижения.
Публично известно е, че фондът финансира
някои откровени глупости и резултатите от
това финансиране са нула. Та четем – Фонд
„Научни изследвания” е финансова структура с възможност да подкрепя научни
програми, като в същото време отговаря
и на възникващи нови научни направления
и нужди от изследователска експертиза
и знания. Какво да кажем - подкрепата е
чудовищно неефективна, пък за подкрепяне на нови научни направления изобщо да
не говорим. За това си има дълбоки причини, свързани с невероятните разбирания
по нашите земи, как трябва да действа проектното финансиране и със съществуването
на системи (или както е модерно да им се
вика – мрежи) работещи в посока на изтичане на финансирането към проекти, нямащи много общо с науката.
Четем нататък и стигаме до националния
иновационен фонд – хайде да не говоря
нищо за него, много моля. Халът на българската иновационна система ви е ясен на
всички. Та като не можем да кажем добро
за иновационния фонд, нека да не казваме нищо. Пък жива или умряла е работата

там, правете си извода сами. И още нещо
– на страничка 19 има една таблица, показваща, че за 10 години иновационният фонд
е субсидирал когото е субсидирал с 80 милиона лева – 40 милиона евро. Много евро
програми разпределят такива пари за 10
минути. Та да имате наум това, когато ви
пеят дитирамби как ще станем конкурентноспособни. Ще станем, ама на куковото
лято. Друг подход трябва тука. А отдолу под
табличката има едни проценти, та да падне
човек от смях. Аз съм професор по математика и добре знам, че като увеличите нулата със 100% пак получавате нула. Та да не
се дивите що процентите под табличката са
големи, пък резултатите се не виждат. Пак
да кажа – друг подход трябва тука. И за да
завършим тек – един цитат - Участието на
българските предприятия в международни програми набира скорост. Демек – пред
нас за грейнали житата…! И ний вървим
напред без гащи но с чифте PR-пищови.
Далеко ще стигнем тъй, ще знаете. А 2020
г. идва и провалът на “стратегиите” и други “документи” почва да става явен (даже
и сега през 2016 г). Карай – ще отместим
крайната дата до 2025 г., та дано мине номерът и ще обещаваме и баща си и майка
си, та дано мине номерът. Но номерът вече
не минава. И из общественото пространство все по-силно започва да се чува думата
– некадърници. За кого ли се отнася – де да
знам, ама не е за мене.
Четем нататък едно признание – Обзорът
на нормативната уредба по отношение
политиката за развитие на науката
показва, че са налице несъответствия,
свързани както с дефинирането на управленските правомощия, така и с механизмите за тяхната ефективна реализация. - Значи 27 години са творени глупости.
Нали така пише. Е, и. Колко от “великите”
“стратези” са наказани? Колко са уволнеСЕПТЕМВРИ 2017
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ни. На колко са им намалени заплатите? То
за всичко са виновни само учените – нали
така? Е, хайде стига вече. Уграбихте науката и сега с половин уста почвате да признавате грешки. Излишни вкупом станахте.
Пък се напъвайте да пишете поредните
“стратегии” и други “документи”.
И четем нататък – необходимо е по-тясно
съгласуване между текстовете на основните нормативни актове, регламентиращи организацията и осъществяването
на самата научна дейност и на до пазарната и пазарната реализация на научните продукти. Демек яко спане пада из кабинетите на нормотворчески организации.
Ама когото се събудят (кога ли ще стане) и
като вземат правилно да се разработят (как
ли ще стане като досега не е станало), то
всичко ще се оправи (тъй, амчи как). Нищо
няма да се оправи – когато нормативните
актове са боклук, колкото и да са съгласувани, до никакъв прогрес не водят. Това са
фактите. Другото са писания на разнежен
автор на отворен прозорец при наличие на
чуруликащо славейче на съседното дърво.
Пък има една теорема на Питър. Некомпетентност + некомпетентност = некомпетентност.
И надолу няколко цитата (за да не кажете,
че само аз мисля, че научно-технологичната система на България е превърната в Авгиев обор):
Налице са обаче области на припокриване на управленските правомощия, а също
и липсващи механизми за координация на
политиката в нейния цялостен обхват
– от научния процес до прилагането на
научните достижения в икономиката и
социалната сфера. – А-у-у-у-у!
Обхватът на дейност на съществуващите два финансови инструмента - ФНИ
и НИФ, не е диференциран в достатъчна
степен. В този аспект е необходимо пре-

разглеждане на правилата, които определят тяхното функциониране – А-у-у-у-у!
Таз констатация на коя година от функционирането на двете институции се прави?
Необходими са целенасочени действия за
регламентиране формите на съвместно програмиране между финансиращите
фундаментални и приложни изследвания инструменти и фондове. – А-у-у-у-у!
Та досега значи е нямало действия. Или е
имало, ама не са били целенасочени. Абе
що не извадите на показ общата сума на заплатите по тез министерства за последните
27 години, та да видим какво сме платили
за горните “резултати”?
И идваме до необходимастта от нова административна структура (що ли не съм изненадан, ама не съм изненадан, щото далеко
на запад много изучавах теорията на бюрокрацията и практиките и особено в страните от източна Европа ). И таз структура ни е
препоръ-ъ-ъ-ъ-чана, не сме си я измислил
ние – ехе-й-й-й (А дали е така, кой ще ни
каже. Ний вървим по брега и подсвиркваме
даже..). Та:
Второто политическо послание на експертния панел за оценка на научната
ииновационната стратегия препоръчва
създаването на независима и стабилна
агенция, способна да проектира и изпълнява програми за научни изследвания с
безпристрастни, прозрачни и ефективни
процедури за осигуряване на безвъзмездни
средства.
А, така – намаляващ брой учени – увеличаващ се брой бюрократи. То ще вземе да
излезе закон от хиперболичен тип. И следват едни 4 точки, първата от които казва,
че целта е 1.5% от БВП до 2020 г. И спирам
да чета, защото няма време да чета глупости и празни обещания. И щото идваме
на човешките ресурси. Та основна идея на
долните страници от “документа” - въртим,
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сучем, вода от 99 кладенеца носим, само заплатите на учените няма да вдигаме. Или
само на тия, които работят по проекти, който са раздавани кой знае как (е, някой знаят как), резултати от които няма, ама някои
имат високи доходи. Брей, значи можело
в тая бедна държава да има високи доходи
без нищо да правиш. Стига само да си част
от подходящата мрежа, която ще ти осигури проектче и отчитането му. Лесна работа.
Та четем:
В европейски мащаб още от 2005 г. се поставя остро въпросът за недостига на
човешки потенциал в областта на науката и технологиите и отлива на учени
към по-динамични икономики като САЩ,
Япония, Сингапур и др. в съчетание със
слабия интерес на младите хора да се занимават с наука, с общите тенденции на
застаряване на населението и със световната икономическа криза, се очертава
неблагоприятният профил на научното
пространство. – Демек проблемът е световен, та дано се заемете под масата чудовищното изтичане на мозъци от България,
усилено от ниските заплати на учените и
безобразните условия за работа.
И четем нататък:
В България този проблем се появи още в
началото на прехода през 1989 г. и непрекъснато се задълбочава. Тези тенденции
са още по-силно проявени, тъй като са
налице и други бариери пред учените, особено пред младите хора. Това са ниското
заплащане, бавният ръст в кариерата и
другите остарели практики при управлението на човешките ресурси. – Аха, ниско
заплащане значи е причината. Ами аз ще ви
кажа имената на поне 50 “ръководители” на
науката които лично са ми викали насреща,
като съм се застъпвал за увеличаване на заплатите на българските учени. Ще им отрежете ли главите? Няма разбира се – ще ги

наградите, медалчета за “заслуги” ще им дадете, и ще запишете проблема в поредната
“стратегия” и пак ще си карате по старому.
Ама те, дето работели по проекти, взимали
много. Тъй ли – що има масивно изтичане
на мозъци от България тогава?
Четем надолу нечувана глупост – законът
за развитие на академичния състав значи
въвел гъвкавост, ама не решил проблема
с ниското заплащане. Е, да ви припомня
моето мнение от времето на приемане на
закона – че този закон е пълен боклук, изкривяващ системата за научно израстване
и роящ професори и доценти без покритие.
Че как този закон ще доведе до повишаване на заплащането? Откровени глупости
пише в този “документ”.
Четем нататък – Отдръпването на младите хора от академичната кариера и от
инженерната професия е фактор, способстващ за ниската иновационна активност. Велико откритие. Ей, Нобеловия
комитет, къде спите, бе. Елате да видите
какво откритие направиха хората, дето държат заплатите на асистентите в БАН равни
на заплатите на чистачките. Младите “се
отдръпвали”? Що ли? Ами де да знам!
Четем нататък:
Неблагоприятен е и възрастовият профил на учените. Ох-леле-е-е-е! Що ли? Че
кой ще иска да става учен, като го плюете
ежедневно по медиите и държите заплатите ниски юнаци от финансовото и други
министерства. Яко натискане е да се става
учен при тия условия, тъй да знаете. И си
мислите, че аз съм самотен в този извод. Я
прочетете тоз цитат от “документа”:
Ниският интерес към докторантурата
като цяло се дължи на три основни фактора: неатрактивното заплащане, липса на ясно кариерно развитие и на добре
платена професионална реализация след
защитата.
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Тъй де, тъй. Ами нищо не правите това да
се промени. Вече 27 години. Може би пък
аз съм ви виновен, дето непрекъснато ви
го казвам същото. Кой да знае. То нали все
учените са ви виновни. Та следва нещо весело:
За последните три години се наблюдават
повишение на интереса към обучението в
степен „доктор“ и двукратно увеличение
на броя на защитилите докторска степен. Това вероятно се дължи на изпълнението на мерки и инструменти на Структурните и инвестиционни фондове на ЕС
за същия период, както и на мерките за
подкрепа на обещаващи млади учени по
двустранни програми с Швейцария и Европейското икономическо пространство.
Тъй, амчи как, точно на това се дължи. Що
не питате някой от практиката на какво се
дължи, да видите какво ще ви отговори ако
е наясно с въпроса. Ама карай да върви,
трябва да пишем, че се дължи на мъ-ъ-ъдрото ръководство, а да и да са живи и здрави
чужденците, че ако остане само на мъдрото ръководство на българските чиновници
докторантите отдавна да са изчезващ вид
по тез краища на Европа.
И стигаме до Оперативната програма. Преди да я почнем – ето мнението ми. 3% от
БВП държавно финансиране осигурява що
годе нормално развитие на науката. У нас в
момента е 0.3%. Взимаме разликата между
3% и колкото е било реалното число в годините от 1989 насам и пресмятаме какво
е изгребано от българската наука. Резултат
– поне 15 милиарда евро. Напъчваме се и
казваме, че с Оперативната програма ще
върнем обратно 250 милиона (нали така
– да са живи и здрави чужденците, ама се
пъчи българският чиновник, ще кажете, че
той ги дава тия пари. Ама ситуацията – с
чужда пита помен прави е много разпространена по тез земи). Какъв ще е резулта-

та – ще имаме ли развитие научно-технологична система през 2020. Отговорът е
– НЕ и добре го запомнете, че 2020 ей сега
ще дойде и като се види, че ефект няма, ще
почнат подсмърчанията.
Та четем нататък:
При подготовката на ОП НОИР са идентифицирани потребности, които ще
бъдат финансирани при изпълнението
й. Част от тях се отнасят до необходимост от активни мерки за подготовка и
подкрепа на следващото поколение млади
учени, обучени в съвременни инфраструктурни комплекси, участващи в транснационална мобилност, които могат да се
конкурират в международни процедури
(например по „Хоризонт 2020“) и да осигуряват висококвалифицирана експертиза за научноизследователски концепции,
постижения и резултати.
Бравос! Значи туй поколение млади учени
го отписваме и почваме да готвим следващото. Туй поколение немлади учени също
го отписваме. Е кой ще ви готви следващото
поколение млади учени в инфраструктурни
комплекси (мале-й-й-й какви думи) дето да
се конкурират в международни процедури.
И в Хоризонт 2020. Че то до 2020 останаха към 3 години. Вий като вземете младия
учен, докато го научите (кой ли ще ги учи
– да не би тия отписаните немлади учени,
дето ще седят на ниските заплати, или ще
внесем от чужб-и-и-и-на да ни ги учат. Тъй
ще да е значи – сваляме гащите, обръщаме
се с лице на изток, че нещо друго да ни е на
запад и чакаме да ни оправят. Ша ни оправят, ша ни оправят, не бойте се), па той
докато тръгне да се конкурира и Хоризант
2020 ще да свърши. Ама, за да се разбере
това, това е много дълбока мисъл трябва
значи.
Четем нататък – Чрез ОП НОИР ще бъдат
финансирани схеми… – Оп-оп-оп! Аха – за
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“проектна” докторантура. Мари мале, ко й
туй нещо? Аха – основани на принципите
на иновативно обучение на докторанти,
както и съвместни програми между научни и бизнес организации. Ще се доразвият
програмите за стимулиране на публикационната активност на младите учени
в реферирани научни списания и такива с
импакт фактор.
Принципи на иновативно обучение на
докторанти? Абе то и закона за развитие
на академичния състав бе пропагандиран
като много иновативен, ама нарои професори и доценти без покритие. Значи и
докторанти без покритие иновативно ще
роим. Хайде викайте сега – у-у-у-у-у! Долу
Витанов! Само до ви напомня на вас, Танасовци и Ганьовци, дето ще викате, че така
викахте срещу мене и когато ви обяснявах
защо закона за развитие на академичния
състав е тотална глупост. Та викайте и сега,
то материал за Черните хроники трябва да
се набира.
Четем – Задържането на младите и висококвалифицирани специалисти в България трябва да залегне като основен
принцип в политиката на страната, с
ясна и дългосрочна стратегия. Брее-е-ей,
сетихте се след 27 години, ама само на книга. Пък туй за 2-та милиона за подкрепа на
младите учени в БАН изобщо не се хвалете
с него. Отделна Черна хроника ще има за
тоз случай. Следват псалми за студенцията
и отношението й към науката. Ами то отношението е просто – ниски заплати – айде
на Запад. И по “документите” се констатира изтичане на мозъци. И още от ученическа възраст трябва да се прави туй или
онуй. Е, късно е бе, дами и господа – като
се роди още, трябва да му се набие в главата, че трябва да стане учен, да търпи ниска
заплата, зимни студове и приятелски кръгчета, които ще му обират финансирането.

Големи успехи ще постигнете, нека да ви го
предрека. Ако се питате – има ли сарказъм
тука – ами де да знам.
И стигнахме до мобилността – четем: Въведените схеми чрез Фонд „Научни изследвания” не могат да окажат сериозен
положителен ефект, тъй като са налицеопределени пречки (например законови,
административни и др.), свързани с реинтеграцията на българската научна диаспора и невъзможността да се ползват
срочни трудови договори. Изтървали питомното и хукнали да гонят дивото. С други думи – първо оправете положението на
учените, които са в държавата, а после мислете как ще реинтегрирате научната диаспора. Нали четете думичката реинтеграция
– това значи, че някой е проспал, че тая
диаспора се е деинтегрирала, че сега трябва да я реинтегрира. И кои бяха тия спящи
юнаци? Няма такива – както винаги няма
виновни – всички работили за благото на
родината и на българската наука, всичките за медал и персонални пенсии, милите. А истината е простичка - всичките топ
управляващи сектора са виновни. И като
са виновни – да се накажат, де. А, де! Ама
няма да стане. Ще се поснишат, поснишат,
дано да отмине бурята и пак ще изпълзят,
готови да вършат нови глупости. Щото то
има един общ принцип при назначенията
в една бюрокрация - по-изгодно е да се назначат на работа онези, които най-малко
умеят да я вършат. Та така.
И четем следващата глупост – колко нетипична била заетостта в НИРД сектора у нас.
Никак не е нетипична мили ми писачи на
“стратегии” - навсякъде, където са навършени същите глупости като у нас, заетостта
е същата. Особена обърнете внимание на
зелената крива на фигура 8 – тия в в университетите са повече от тия в БАН, а произвеждат в пъти по-малка научна продукция.
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Което е добра илюстрация на една основна
мисъл – че система от научни институти е
много по-ефективна в правенето на наука
от система от университети. И по-евтино
излиза и повече резултати се получават на
единица вложени средства. Ама не увират
дебелите ръководни глави български. Тъй
де – заетостта е нетипична, но ръководното
дебелоглавие си е напълно типично. Но то
е и разбираемо – всеки началник желае да
размножи подчинените си, а не съперниците си.
Следва някаква глупост за заетите във високо технологичните производства – че
България следвала тенденцията, ама изоставала от средното европейско равнище.
Значи тъй – отначало в Европа имало намаляване на заетостта в тези производства.
Аха – в началото е имало 0 заети (нали така
е при всяко начало) и после заетите почнали да намаляват. Хайде да не продължавам
драги читателю, че картинката и така ти е
ясна.
Караме нататък – това с напъните да се отчетат резултати, ще го пропусна. Отивам
на изводите. Необходими са действия….,
после пак необходими са действия…. Открихме значи топлата вода – необходими
са действия ама никакви действия няма,
че и по – лошо – ако има такива, те са обратни на тези, които трябва да се предприемат. Пример – точка 3 – повишаване на
трудовото възнаграждение на учените. Ей,
изсипахте се да повишавате трудовото възнаграждение на учените, то стана равно на
това на чиста-а-а-чките. Брей, брей, големи
дела, голямо чудо, достойни за смях в Европа. Ако можехте да се видите, колко сте
жалки в очите на истинските европейски
експерти, направо щяхте да се гръмнете. И
накрая – дрън, дрън – свободно движение
на интелектуален капитал. Дето има една
приказка – всичкото Мара втасала, че и до

свободно движение на интелектуалния капитал стигнала.
И стигаме до научните резултати – публикационната дейност – баш да си дойдем на
думата (нали още помните фигура 1 от тази
статия). Има два вида безкрайно вредни
типажа за всяка една наука. Едните са “великите” учени, парадиращи с брой статии,
пораждащ съмнение, дали са ги чели, с големи индекси на Хирш и с много цитати и
непризнаващи нищо друго. Другите са великите проектчици, за които науката това
са проектите, пък другото са подробности. Та гледаме картинките. Гледаме, че в
Скопус броя на публикациите намалява, а в
другата база от данни ясно се вижда резултата от Симеон Дянковите и Игнатови глупости. Интересно какво искат да ни внушат
с фигура 13, щото тоз процент на цитиране не е ясно какъв е, що е. Гледаме фигура 15 и се чудим защо в БАН заплатите на
асистентите са като тези на чистачките, пък
учителите са по-високо платени от професорите. Ама сигурно тъй трябва да е. Нито
едно длъжностно лице не хаби енергия, за
да доказва, че греши.
Следват едни панагерици за лесен и безплатен достъп за информация. Като се сети
човек с какъв зор се прави абонамента на
базите данни и как всеки път все има мераци достъпа да информация да се ореже, па
му стане едно мило такова от убедеността,
която се лее от страниците на “документа”.
Ама тя, хартията доста двуличие може да
издържи. Пак следва описание на резултати, което няма да коментираме, защото
по-надолу 5 пъти поред се открива топлата
вода. Хайде да ги преброим с цитати:
Откриване на топлата вода №1:
Свободният достъп до международни
бази данни за реферирани публикации
дава възможност за наблюдение на резултатите от влаганите ресурси;
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Откриване на топлата вода №2:
Необходимо е да се разширява достъпът
до нови бази данни с оглед да бъдат обхванати оптимален брой научни области;
Откриване на топлата вода №3:
Необходимо е да се стимулира публикуването в утвърдени и престижни научни
списания, за да се подсигури релевантност с напредъка на научните постижения в глобализирания свят;
Откриване на топлата вода №4:
Необходимо е да се разработи и въведе политиката на отворен достъп до научна
информация за финансираните с публични средства научни изследвания;
Откриване на топлата вода №5:
Следва да се въведе система за оценка на
научната дейност, която да отчита резултатите от научните изследвания и
да предлага решения при разпределянето
на публичните средства за наука.
Да не мислите обаче, че с тези горните завършва откриването на топлата вода? А,
недейте така, следващото нещо, което почваме да четем, е за международното сътрудничество. Я гледайте какво откриване
на топлата вода пада тука:
Членството в международни организации
е един от начините за достъп до световно знание и работа с най-прецизни и последно поколение съоръжения. Участието
ни в международни структури и експериментални мегапроекти, освен че е знак за
престижно научно признание, дава възможност за обмен на знания, създаване и
участие в интернационални мрежи, натрупване на изследователски и управленски
опит, ползване на уникална изследователска инфраструктура, бази данни и други
изследователски източници.
Тъй, пак открихме топлата вода. Сега обаче
в туй откритие има и национална специфика. Ето цитат:

Важно е обаче участието на български
учени в международни мрежи да има и
финансова, и интелектуална възвращаемост, както и преки ползи за българската академична общност, за обществото,
за икономиката и особено за сектора на
малките и средните предприятия.
Вари го, печи го, то все за малки и средни
предприятия ще ти говори. Ех, сега, загриженост на хартия трябва да се покаже, а че
нещата не стават тъй, си е съвсем отделен
въпрос.
Откриването на топлата вода продължава
с Европейските рамкови програми и с констатацията, че България участвала успешно в 3 от тях. Ами, ами, участието може да
се нарече задоволително, а да го наречеш
успешно, си е едно голямо изхвърляне.
Ама успеваемостта на единица учен била
висока. Ами то скоро броят на учените ще
стане толкова малък, че по успеваемост на
единица учен ще литнем в безкрайността и
никой няма да може да ни стигне. Пък тогава чиновниците родни ще има да се чудят, защо ли всички им се смеят. Смеят им
се в Брюксел, яко им се смеят, от мене да
знаете. Като погледнем кой печели проекти по европейските програми – БАН. Значи
трябва да направим там заплатите равни
на заплатите на чистачките и да ги хулим
колкото можем. Ние се опитваме да ги довършим, те международни проекти печелят гадовете. И после следват описания и
пак резултати и накрая пак топлата вода се
открива цели 4 пъти в графата изводи. Искате ли едно такова откритие. Ето цитат:
Необходимо е активно използване на
структурните фондове, за да се подпомогне осезаемо осъществяването на националните цели за инвестиции в наука
и активизиране на участието на бизнеса
при провеждането на научни и технологични разработки.
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Отвсякъде блика топла вода, че да почеше
писателите, там, дето най-много ги сърби
– нямат толкова значение научните организации, важното е бизнесът да участва. А
БАН да мре.
И стигнахме до комисионните, пардон – до
научната инфраструктура. Има една проста
схемичка – строиш – взимаш комисионна.
Купуваш оборудване – взимаш комисионна.
Оборудването прашясва – обосноваваш продажбата, продаваш – взимаш пак комисионна. Ех, сладък живот. Ама да оставим тази
хипотеза и да видим какво пише за научната
инфраструктура. Ами ето какво пише:
В България на практика липсва ясно обособена институционална рамка, която да
управлява научната инфраструктура.
Научният ресурс в частта материална
инфраструктура се характеризира с:остаряла материална база и неефективно
използване на съществуващата такава…
Значи базата е остаряла. Що ли? Защото тъпите учени не си я обновяват. И освен това
са толкова тъпи, че не използват ефективно
съществуваща такава. И кой “корифей” написа горните цитати. Вероятно е някой от
тези, дето не могат да си управляват радиатора в кабинета, но иначе са компетентни по
използване на разнообразна научна апаратура. Пък тя съвременната апаратура пари
струва и никоя модерна държава не оставя
учените си да се борят за апаратура, оставени на милостта на финансиране от чужбина.
Ама ний сме модерна държава, ще запирпилика някой. Тъй ли?-ще се учудя аз.
По-натам в текста са изредени едни липси.
Изобщо чете човек това и си мисли – леле какъв Авгиев обор. Та така. Следват описания,
пътни карти, актуализации на пътните карти, фамозният Технопарк и изобщо всичко,
което може да се иска да има в едни модерни
Авгиеви обори. Тежко му на Херкулес, който
ще трябва да чисти. А текстът продължава с

ИСИС и с други неща. Накрая пак има изводи – че научната инфраструктура не е съвременна, ама с парите от структурните фондове
ще я оправим. Няма да я оправите, а пък туй,
че чакате на чужди пари си е пълен позор. Но
в Авгиевите обори както е известно и магаре може да стане президент (туй е нещо като
цитат) и всеки некадърник може да изглежда
като “велик” учен.
Край няма тоя текст – следва иновационната дейност. Четем: По всеки от изследваните индикатори се наблюдава допълнително влошаване на научния ни
потенциал. Особено осезаемо е това за
показател „Човешки ресурс”, където спрямо 1995 и 2000 г, България изостава с 11
позиции. Тъй де – научно-технологичната
система е извратена отвсякъде и е превърната в Авгиеви обори. Резултатът е логичен
– мирише. Мирише лошо. А ни говорят, че
тоз мирис бил на парфюм и 27 години много се грижели за нас, учените. Е, ние сме на
умирачка от тези “грижи”. Научният капацитет за последните 15 години рязко спадал – пише в “документа”. Ами какво се чудите – тъй е то в Авгиевите обори. Накрая
на текста пак има изводи и там има вопъл
за държавна намеса. Ама чакайте – нали 27
години пърпалачехте (и сега в тия “документи” продължавате да пърпалачите) че
бизнесът трябва да има водеща роля. Как
тъй се сетихте за държавата! Моля, моля
– я погледнете какви Авгиеви обори сътворихте! И сега държавата да ви ги чисти, а!
Де Андрешко, де! Пак се правиш на хитър.
Какво сега – май излизам прав, като съм ви
говорил, че политиката на отношение на
науката и технологиите е тъпа. И тя продължава да бъде тъпа. Пък ми се сърдете
колкото щете. Потомците ще решават, кой
е прав. И то май вече се вижда, какво ще решат. А сега – напред към следващият весел
документ.
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Визията за развитието на научните изследвания в подкрепа
на обществото и икономиката
Тоз документ почва много интересно – с
цитат на инж. Иван Иванов. Какво сега “демократите” почнаха да цитират дъртия
комуняга. А-а-а-а, бил голям организатор.
Тъй, де, тъй де. Каквото онези построиха,
вие вече 3 десетилетия не можете да го боядисате. Та този цитат е ярко свидетелство
за моралния фалит на неолибералните
“идеи” за научно-технологичното развитие
на България. Те идеите фалираха, но хорицата, дето ги плещеха още са тук и още са
на високи ръководни постове. И са готови
точно обратното да плещят, че да поостанат още. Та тия ли ще построят модерна научно-технологична система? Ами-ами…
Почваме да четем – богата история, предизвикателства, глобализиращ се сват – бля,
бля, бля – нищо по същество. Караме нататък – Необходимост от реформи в сектора на научните изследвания и иновациите... – пак ли бе? А какво правихте 27
години? – нали все реформирате. Та значи
не сте ограбили още науката и докато мърда, ще я “реформирате”. И пак съвети дадени отвънка и пак милите чиновници наши
реформи правили – и все нещата вървели
от лошо по-лошо. Е, ама този път ще стане
– чуваме за пореден път. Нищо няма да стане. Ама документи приети, стратегии, оперативни програми приети – бошлаф. И пак
откриваме топлата вода – Един от основните изводи е, че научните изследвания
и иновациите все още имат огромен потенциал да бъдат полезни на българското общество и да дадат тласък на неговото икономическо развитие. – Ама няма
проблем, след още мъничко време, като ги
ограбим напълно, вече няма да имат тоз потенциал. И ще се успокои чиновничеството

и реформи няма да му се налага да прави.
И четем – обновена Стратегия (поредното
документче), нова ангажираност, посока
и откритост – аха посоката ще сменяме.
Та досега какво правихме – тичахме като
теле в железница в грешната посока, бяхме неангажирани и закрити – туй е вярно – многобройните ми критики бяха посрещани на принципа – говори си, не ни
пречиш. Да, ама днес определяте посоката
си като грешна – и кой се оказа прав сега?
Доверие ще създавате – че кой ще ви вярва
след всичките откровени глупости, които
натворихте? Признание от чуждестранните партньори ще търсите – то май това ви
е целта на вас – някой да ви потупа по главичките. Чуждестранните ви партньори си
гледат интереса. Вие се надявате, че като ви
погалят по главичката ще ви разширят достъпа до различните мрежи. Не ви ли увря
акълът за 27 години, че така не става? И
май скоро не ще и да уври.
И четем – Човешките ресурси в областта
на научните изследвания и иновациите,
в този контекст, са един от основните
стълбове на настоящата Стратегия. Виждаме, де, виждаме. Приоритет ви е да
дължите заплатите равни на тези на чистачките, приоритет ви е да хулите учените
по радиа и телевизии, приоритет ви е да
толерирате отклоняване на парите за наука към съмнителни и некадърни проекти,
приоритет ви е да назначавате египтолози
и анголски професори на ръководни позиции в науката, приоритет ви да разбивате,
каквото беше създадено и натрупано. И
така 27 години. И оттук нататък – пак така.
И пак – Реформи… (че и многоточие сложено). Ама сега Европейския съюз ни карал
да правим реформи. А досега кое ви караше
– некадърната неолиберална идеология,
нали. И тази тъпанарска идеология отново
е залегнала в “реформите” ви. От които пак
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нищо няма да излезе. Че и поучения давате
– Незабавното започване на реформите
има това предимство, че някои промени
могат да бъдат постепенни, по-лесни,
по-безболезнени, но те трябва да бъдат
определени ясно от самото начало. Хайде
и аз нещо да кажа, а – тъпанарските реформи винаги водят да тъпанарски резултати.
А 27 години тъпанарски реформи определено водят до Авгиеви обори. Ама, то Витанов е виновен. Тъй де.
И почва обновената “стратегия” за развитие на научните изследвания. И почват
“принципите”. Ще кажеш че Нютон описва принципите за движението на телата по
света. Ама онези принципи са истински. А
тези… – хайде да не довършвам. Ама вие си
помните, че сме в Авгиевите обори. Значи
това са принципите на развитие на Авгиевите обори. Да видим. Принцип 1 – партньорство в 3 измерения. Тука някой попреписал от интернет за тройната спирала. И
какви ангажименти – МОН се ангажирало
за по-ефективно партньорство между институциите. Че досега къде бяхте? Ключово
било партньорството с министерството на
финансите. Нали знаете вица – попитали
Радио Ереван – Има ли действие, с което
България да се оправи. Радиото отговорило – хвърлете една голяма бомба върху
министерството на финансите. Министерството на финансите е гнездото на неолибералния разврат. И докато това е така, нищо
не може да се чака от него. Иначе казано
– надежди говежди. Е, ако изведнъж станат неокейнсианци, надеждите няма да са
говежди. Ама, трай коньо за зелена трева.
И пиши стратегии. Та от 3-мерното партньорство не ще се изчистват оборите.
Караме нататък – Принцип 2: Партньорство и синергия. Тука ще стиковаме документ А с документ В, с документ С и тъй
нататък, че да има съгласуваност, а не

дублираност. Полза за оборите – никаква.
Стигаме да умопомрачителния “Принцип”
3: Равнопоставено участие на заинтересованите страни. Значи Кънчо например е
учен. Заинтересована страна. Пенчо иска
да краде от парите за научни изследвания
като пуща фалшиви проекти и прави мрежички социални, че да му ги одобряват. Заинтересована страна. Дончо пък е анголски
професор и иска да заеме ръководен пост,
че да разпределя порциите. Заинтерована
страна. И всички заинтересовани страни
равнопоставени. Велик “принцип” - чак ми
се повръща от “гениалността” на този, който е написал това.
И накрая - “Принцип” 4 – доверие. Значи
ние ще ви лъжем, вие ще ни вярвате. Пък
трябва да има дух на сътрудничество и позитивна нагласа. Значи ние ще ви лъжем, а
вие ще ни сътрудничите с нас и с позитивна нагласа ще ни вярвате. “Велико”, какво
друго да кажа. Ама доверието било разклатено. Как разклатено, то си е направо сринато – вие лъжете в такива размери, че и
ромите трябва да дойдат да се учат от вас.
27 години лъжете, лъжете и пак лъжете.
Тъй – от 4-те принципа – очистване на оборите никакво няма да стане. Сега да видим
4-те стълба.
Стълб 1: Подновен ангажимент за повишаване на публичните инвестиции в
научните изследвания. Тъй – “техни величества” подновили “ангажимента си”. То и
досега имаше ангажимент, който си е вече
една дърта лъжа и яко брадясала. Резултат – България е в дъното на класацията
за интензивнаст на научната и развойната
дейност в ЕС. Че какво се чудите – къде да
е България с тая дърта и брадата лъжа. И
дъртата и брадатата лъжа продължава –
имало растеж и още мъ-ъничко и ще стигнем 1.5% от БВП през 2020 г. А поспрете се
малко в тез лъжи де, аз съм професор па
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математика и имам статии по това как се
лъже със статистика. Та тия лъжливи краставици ходете да ги продавате другаде.
И ще вдигаме публичните инвестиции
значи. И как ще ги вдигаме – до 0.45% до
2020 г и до 0.67% през 2025 г. Пък в предния вариант на “Стратегията” пишеше 0.7%
до 2020г. И се надяваме, че никой не забелязва. Огромен е позорът ви, чиновници
от финансовото министерство и от МОН.
Какво – свиди ли ви се. Е, предсказвам ви
– Авгиевите обори ще продължават да се
пълнят. И номерът с отместването на крайния срок от 2020 г. на 2025 г и той не минава. Нека пак да го напиша – излишни
вкупом станахте. Вие сте вредители, нанасящи тежки поражения на българската научно-технологична система. А Витанов все
ви е виновен. И смее книга по организация
на науката и по оценка на научната продукция на запад да публикува, проклетникът
му ниеден.
Четем нататък – ама пари от оперативна
програма щели да дойдат. Нека да ви кажа
нещо – колкото ще ограмотите ромите по
същата оперативна програма, толкоз и ще
развиете българската научно-технологична система. Тази оперативна програма е
планирана некадърно и няма да тласне
напред българската научно-технологична
система. Виж консултантски и комисионни
някои ще вземат. Ама БВП щял да расте с
3%. Ко-о-о-о? Коя врачка ви каза, че тъй ще
стане. И бюджетът за научни изследвания
щял да стане половин милиард, ама след
10 години. Тъй, тъй – тати каза, че ще ми
купи колело, ама друг път (след 10 години). Ама научното-изследователската система трябвало да стане по-целесъобразна и
отговорна. Че тя беше такава преди 30-на
години. Но с многобройни “реформи” беше
съсипана. И сега изведнъж значи нецелесъобразна и безотговорна. Я да съчиним едно

изречение с думите нецелесъобразен и
безотговорен – действията на висшите ръководства на Министерствоно на финансите и на МОН по отношение на българската
научно-технологична система са нецелесъобразни и безотговорни. Я как добре ми се
получи. Туй май е доста по-близко до истината. Пък и схванах технологията на писане на “стратегии”.
Четем нататък – В същото време публичният сектор за научни изследвания следва да се ангажира с обществено значими
цели, като увеличи усилията си към резултати, допринасящи за общественото
и икономическото развитие на страната. Бля, бля, бля. Ето ви пример – аз отдавна съм се ангажирал с обществено значими цели и изследвания, допринасящи за
общественото и икономическата развитие
на страна – виж фиг. 1. Вие ми държите
заплатата мизерна, та да ми се подиграва
всяка учителка и не ми финансирате научните изследвания. Та доказах ви пряко, че
“стратегията” ви съдържа празни приказки. Пък на всичко отгоре искате и доверие
да ви имам. Никакво доверие ви нямам
“милички” а авторитетът ви е точно 0. Заключение: от стълб 1 никакво чистене на
Авгиевите обори не може да се очаква.
Напред към Стълб 2: Реформи в научно-изследователската система. Вари го, печи го,
то едно си знае – “реформи”, та да до съсипем системата. Добре, 27 години вече тази
система непрекъснато се “реформира”, а
резултатите са плачевни. Какво ще кажете,
да осветим имената на тези, които са провеждали горните “реформи” и да вземем да
ги понакажем малко за тяхната неефективност, а. Или не може да правим това, ние
сме толерантни и политкоректни и пък и
те права имат хората, да се гаврят с научно-технологичната система на държавата.
Пък ние, учените, права нямаме. Тъй де.
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Четем нататък – и пак ще се борим за
постигане на ефективност и ефикасност на
системата. И пак със същите средства като
досега. Да ви кажа простичко и по народному– резултатът ще бъде – 1) нанай и 2) тъй
ефективност и ефикасност ще се постигне
на куково лято. Пиша ви ги тия неща, та
като се поинтересуват потомците, дали някой не ви е казал, че бъркате тотално и вече
27 години продължавате да марширувате в
тотално сбърканата посока – бързо да намерят отговора. Казано ви е и още как. А
ето и ключовата глупост – Увеличаването
на публичните инвестиции следва да се
реализира постепенно, като се увеличат
качеството, ефикасността и ефективността на системата за публични научни изследвания. А трябва да бъде – увеличаването на публичните инвестиции трябва
да е рязко, за да се съживи съсипаната от тъпанарски “реформи” научно-изследователска система и след това увеличаването на
публичните инвестиции трябва да продължи с изпреварващи темпове по отношение
на всички други инвестиции, за да може да
се търси ефективност и ефикасност на системата. Ама не – ние търсим ефективност
и ефикасност от умиращ – добре, търсете
си я, да видим какво ще намерите (някоя
Нобелова награда разбира се – нали затова
“реформирате” системата. А аз седя и чакам Нобеловите награди да вземете, щото
помня как аргументирахте “реформите” ми то, Нобелови награди нямало, затуй ще
ги “реформираме”. 27 години реформи – де
са ви Нобеловите награди, бре? На куковото лято, на куковото лято ги раздават Нобеловите награди за такива като вас).
После четем нещо страшно весело – Преминаване към финансиране, основано на
резултати, по подразбиране… – аха, аха,
ами хайде да преминем към това, ама и в
МОН и в Министерството на финансите.

Резултатът дотук е – разбита научно-изследователска система (което се признава и от
стратегията). Тъй – я да види сега, кой е взимал заплати за управление на тази система
в последните 27 години. Че те резултатите
са отрицателни. Та значи тогава – заплатите в двете министерства – на минималните,
докато се постигнат резултати. Нали тъй
действаме спрямо учените – в БАН заплатите са почти равни на тези на чистачката.
Хайде сега и в министерствата – заплатите
равни на заплатите на чистачките в БАН,
пък като постигнат резултати в организацията на науката (тоест като завалят Нобеловете награди) ще видим да почнем да ги
повишаваме полека и в зависимост от още
по-добрите резултати. Нали така пишеше
по-горе в “стратегията”. То като ще вършим
глупости, поне да ги вършим както трябва.
Четем нататък и идва мантрата – Увеличаване на дела на конкурсното начало – ще
го увеличавеме хем постепенно, хем значително. Нека да ви кажа тук много ясно
едно нещо. Изключително важен фактор
за наличието на текущия неолиберален
управленски бардак и на авгиевите обори
в българската наука е хипертрофираното
конкурсно финансиране по отношение на
институционалното. Конкурсното финансиране не може да поеме функциите на институционалното. Конкурсното финансиране има други функции в страните, където
е създадено. Тотални глупости са например
учените да си купуват компютри само ако
спечелят проекти. Кажете на легендарния
тъпанар, който е измислил това, че нийде
по света оръдията на труда не се осигуряват
от наемните работници. Нали разбирате
сега, защо ви пиша за неолиберален бардак. А сега за авгиевите обори – проектното
финансиране в таз държава е тъй изкривено по отношение на селекцията на проектите, че се селектират откровени боклуци, а
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истински стойностни научни изследвания
не се финансират. Затуй авгиевите обори
се пълнят с изследвания за значимостта на
кюлотите и други такива. А ние ще увеличаваме значително проектното финансиране. Давайте, те оборите вече преливат,
а бардакът управленски е чудовищен. Ще
стане “още по-хубаво”.
И накрая – нова агенция, разбира се. Тих
пристан за няколко десетки щата. Каква
ли ще е ефективността и ефикасността и?
Дето се казва – стигнахме дъното и сега
почваме да копаем. По-ясно казано – като
гледам, що за обори напълниха за 27 години в областта на науката, нямам вяра ни на
политици, ни на чиновници, ни на “научни корифеи” че ще направят нещо друго с
тази агенция, освен да продължат да пълнят оборите с ускорени темпове. А пък една
агенция може и да е полезна. Но не с този
неолиберално назомбен човешки фактор,
каквато и да е възрастта му. А тази агенция
ще се прави чрез преструктуриране на фонда за научни изследвания. Ох, леле, дето
има една приказка. Табелката значи ще се
смени. Казвате, че съм силно недоверчив.
Ами вероятно имам основания.
И пак идваме до… рационализация на организациите, извършващи научни изследвания. Е, нали 27 години ги рационализирахте, демек съкращавахте поголовно. Само
БАН сте намалили 4 пъти. Четем: Подобряване на критичната маса, изравняване на
усилията, повишаване на ефективността на публичните ресурси, инвестирани
в научните организации, и избягване на
дублирането на инфраструктура. Подобряване на критичната маса????? – на коя
критична маса? И какво е критична маса?
Избягване дублиране на инфраструктура?
Че то цялото старо оборудване от време оно
вече е заминало. Значи някой в последните 27 години е допуснал дублиране на ин-

фраструктура? Тъй ли? Много интересно.
Я да съчетаем това с принципа, че рибата
се вмирисва откъм главата и да попитаме –
абе как така, хората не могат компютри да
си купят, управленците дублират инфраструктура. Браво бе – ето още един мотив
за призива ми: МОН и министерството на
финансите – на заплати на чистачките в
БАН и така 27 години или докато оправят
кашите в българската наука, които собственоръчно са забъркали.
Следва нещо много смешно – Модернизиране на научноизследователската
инфраструктура и превръщането на
страната в привлекателна за наука и
иновации дестинация. Ами хайде де! Ама
има един дребен проблем, който го знаем
и аз и писачите на стратегията. За да стане
това трябват поне 20 милиарда евро, които де не се окрадат и “усвоят”, а наистина
да се вложат в науката. Ще стане ли това до
2025 г. Не, разбира се. И какво става тогава
– смучем от пръста и пишем, та дано някой
се хване.
И накрая нещо, което може и да сработи
– създаване на звено за връзка на научноизследователска и иновационна дейност
в Брюксел… Може, но доста по-вероятно е
да не сработи, защото къде е качественият
човешки фактор, дето ще осигури ефективна и ефикасна дейност. Няма го. И пак ще
вземе да стане – от неолибералния бардак
казали – дай ще направим нов бардак ама
с кадри от наще. Та се хлъзваме оттам към
принципа за навия бардак и старите…. Ама
на нас още един бардак не ни трябва. Всъщност ако целта и още по-ускорено да пъним
авгиевите обори, защо ли пък не, може и да
ни трябва. Пък аз си мисля, че ни трябва
нещо различно от бардак в Брюксел. Ще
кажете, че съм силно недоверчив. Така е. И
имам мощни основания за това.
Напред към стълб 3: Концентриране на
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научната инфраструктура и изследователският капацитет в значими за икономиката направления и синергията между
тях. Какво да кажем тук – поредните неолибарални глупости. Гледаме САЩ – те
така ли правят. Значи почнат да финансират само това, което им се струва значимо
и важно за икономиката в момента. Е, ако
са правили така, отдавна да не са световна
сила. Но Ганьо си е Ганьо. Той ще разруши
каквото има и после, на четворна цена ще
тръгне да го строи пак. Щото е умен – булга-а-аар, булга-а-а-ар, дето има едни думи
в едно произведение. Не се прави така –
казвам аз. Ти ли ще ни кажеш, отговаря
ми армия “капацитети” и почва да смята
очаквания, кои сектори от националната
икономика ще нараснат най-много през
следващите години. Ами ако очакванията
ви се разминат с действителността, както е
ставало много пъти в последните 27 години? Друг фактор е съществуващият капацитет – набиваме системата значи в неподвижна точка и после се чудим защо имаме
концентрация на инфраструктура на една
място, пък нямаме там, където изведнъж се
оказва, че трябва да имаме. И тая работа се
повтаря отново и отново. И накрая – като
фактор за национална научна концентрация – глобалните приоритети и тези на
ЕС. То и в последните 27 години беше така.
То света и ЕС си гонят своите цели. И правилно. А ние подтичваме след тях. Тичало
ярето опърлаче, тичало и накрая – нищо.
А може би трябва да си имаме национални цели. Леле, че еретична мисъл. Всичко
друго, ама не и истински национални цели,
бе Витанов. Ние се стремим към бардак и
обор, а не към истинска научно-технологична система. Ама не се притеснявайте,
казвам ви аз – и това ще постигнете като
увеличите дела на проектното финансиране още и го насочите към “приоритетите” и

оставите останалото да мре, щото “нямате
пари”. Че поспрете с кражбите и корупцията и ще имате пари за нещо по-смислено.
И пак центрове за върхови постижения. Ще
строим златни дворци значи. Ама почвата
ви поддава и дворците потъват. И пишете, че инфраструктурата не е ефективна и
ефикасна. Барабар с направените центрове
за върхови постижения досега. Нали така?
Близко е до ума как да се оправят нещата.
Почвата трябва да се оправи, почвата! Като
искате дворец, ще бетонирате основата –
иначе казано ще направите заплатите на
учените достойни и ще им създадете добри
условия за работа. Ама не – всичко друго,
само това не. Е, ще ви потъват дворците и
пак ще се пишем, че нещата не са ефективни и ефикасни. Ама на пишещите – не ви
пука особено, нали така.
И нататък – ще разгръщаме съвместни програми с бизнеса. Абе вие сте смазали науката, тя е на смъртно легло, ще разгръщате
програми с бизнеса. Ами че първо я изправете на крака, приведете я в нормален вид,
какъвто е на запад (достойни заплати и
мощно институционално финансиране) и
после гонете чрез проекти връзки с бизнеса. Но не: 27 години – глупости, 27 години
неолиберален “подем”. И глупостите продължават.
Следва писание за по-силни връзки с европейското научно-изследователско пространство и извън него. Тъй де, като продължавате да гоните българските учени в
чужбина това непременно ще го постигнете. Но точна от това изтичане българската
наука няма да спечели. А иначе правете
връзки – те западняците нас чакат. Нищо
няма да стане така. Даже съществуващите
връзки ще намалеят. Щото старците ще се
пенсионират, а младите не щат да ви погледнат мизерната наука с още по-мизерните
заплати. Дотам сте я докарали.
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И дойдохме до стълб 4: човешки ресурси.
То трябва да е стълб номер едно, но съгласно андрешковската традиция в българската
наука – хората кучета ги яли. И като почват
едни писания. Човешките ресурси са ключови за постигането на целите. Тъй де и за
да осигурим, че целите никога няма да се
постигнат, храбро плюем по учените, унижаваме ги с мизерни заплати и ги гоним
по чужбина. Резултатът след 27 години
на тая политика – неолиберален бардак в
управлението на научно – технологичната
система и авгиеви обори в българската наука. Четем натам – стимули за научно-изследователска кариера на всички етапи и
задържане на младите учени. Тука тия от
неолибералния бардак 27 години се опитват да ни покажат, че маймуни се ловят с
трици. Резултатът – яко изтичане на мозъци, истинските учени не искат да погледнат
тая държава и превърнатата и в авгиев обор
наука. Вдигайте рязко заплатите, друго
спасение няма. А, да и вън неолибералите
от управлението на науката. Видяхме за 27
години докъде ни докара зомбясаната им
идеология. Хайде сега да ви жегна малко.
27 години след 1944 е 1971. Покрай таз годна бай Тошо на един конгрес на БКП каза,
че са построени 2 Българии. А народът казва, че за 27 години неолибералите не могат
и окрадат това, което е построено при бай
Тошо. Но да им признаем нещо – за 27 години успешно съсипаха българската научно-технологична система. Чудите се, дали
не съм учил в Русия. Не, в Германия съм
учил. В Бавария. И като сравня тамошната
научно-технологична система с тукашната,
не ми идват никакви други думи освен бардак и авгиеви обори.
Следват “трансверсални” умения и заклинания как трябвало да се промени заплащането. Е, че хайде де – вдигайте рязко
заплатите на българските учени – маймуни

с трици не се ловят. И писанието продължава – ниското заплащане ще го преодоляваме с …. партньорство. Каква да пиша тук
– дрън, дрън, дрън, дрън, дрън, дрън, тая
скрибуцата плоча откога я слушаме, а резултат никакъв. Все си е бардак и авгиеви
обори.
И после – национален ангажимент за подкрепа на постдокторантите и младите учени – и това го слушаме от десетки години.
Дрън, дрън, дрън, дрън, дрън, дрън...Привличане на учени от диаспората – дрън,
дрън, дрън, дрън, дрън – да имитираме
дейност, няма значение, че учените в България умират от глад. Важното е – дрън,
дрън, дрън, дрън, дрън, дрън – да пише
там нещо. Я потомци, като стигнете дотук
в статията, вземете проверете как стоят нещата със заплащането на българските учени и окачете на стената на позора имената
на тия, които са отговорни за тая работа.
И продължаваме с използването на думичката ЩЕ (вече 27 години): Държавата ще
провежда по-ефективна политика, насочена към повишаване на икономическия и
социалния статус на учените и към създаване на атрактивни условия за научна
дейност, които да им дават достатъчна
доза професионално самочувствие – дрън,
дрън, дрън, дрън, дрън, дрън. То държавната политика в туй отношение имаше апогей
при Симеон Дянков, който плюеше учените, държеше ги на студено и им оряза заплатите, принуждавайки ги да излизат в
неплатени отпуски. Тъй че на това дрън,
дръд, дрън, дрън, дрън ще отговорим – благодарим, ама не ви вярваме. Лъжете.
И после почват едни писания за баланса
на половете и почтеността на научните изследвания. Тъй де, поради ниските заплати,
жените в науката станаха повече от мъжете
– има дисбаланс. И как ще балансираме – с
трици разбира се. А за почтеност не ми гоСЕПТЕМВРИ 2017
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ворете – колко цитата имат известният ви
египтолог и анголския професор. Благодарим, не ви вярваме.
Следва 1 страница описание на стъпки до
2025 г. Дано сме забравили, че стратегията беше до 2020. Е какво, писах ви, че тая
стратегия е некадърна и в 2020 г ще се отчете провал. Ето – провалът го отчитате
още през 2016 като премествате крайния
срок на 2025 г. Пак да ви напиша – и в 2025
г. ще отчетете провал. Вследствие на некадърността по отношение на разбирането за
науката и управлението на науката в 2 министерства – МОН и Финансовото министерство. Запомнете тези изречения. Щото
и 2025 г. бързо ще дойде и пак дрънканици
ще се пишат по нови “стратегии”. Не стават
нещата така.
Напред сега към следващия документ.

Оперативен план за изпълнение на националната стратегия
за развитие на научните изследвания
Оперативният план започва с признаване
на сгромолясването на “Стратегия 2020”
в областта на публичното финансиране на науката – сервира ни се “ново 20” ,
дето има една приказка – сега пък 0.45%
до 2020 г (вместо 0.7% до 2020). Е, за мен
това е достатъчно, за да кажа, че управляващите науката у нас на най-високо ниво
са безотговорни и ни лъжат по-най нашенски си андрешковски начин. Тоест, това,
което пишеше в досегашната “стратегия”,
си е било чиста измама. Е, хайде да видим,
нека пък да попитам – кой излъга научната
общност за това 0.7%. Освен това продължават надеждите говежди за 1.5% от БВП за
НИРД (забележете, не за научни изследвания – за НИРД) до 2020 г. Пак повдигам
въпроса – това, което бизнесът се мъчи да

прибута като научна дейност не е никаква
научна дейност в голямата си част. А за развойната дейност съдим по новите технологии, разработени от българския бизнес. Ще
да ме извинявате, ама те са на хартия. Няма
ги, не се виждат. А 2020 г. идва. Казвам пак
– това е една дебела лъжа, че бизнесът щял
да инвестира. Тази дебела лъжа, заедно с
хуленето на българските учени има една
цел – да прикрие безобразното положение с държавното финансиране на науката.
Кого лъжете? - Себе си, разбира се. Що се
отнася до научните среди никой не ви вярва вече, а наивниците, дето ще се хванат на
това, че българския бизнес финансира два
пъти и половина повече от държава научна
и развойна дейност са два пъти и половина
по-малко от нулата.
И гледайте сега, що за инструменти имаме
тук – анализ на бюджетните средства за научни изследвания и препоръка за тяхното
оптимизиране и съгласуване на алтернативни сценарии за постигане на заложената
цел. Демек, още тук лекичко се предполага,
че и горните мизерни цифрички няма да
бъдат достигнати, та се търсят алтернативи. А тя алтернативата, дето я търси българския администратор е една (да я напише
трети път, та белким някой се позасрами) –
събува гащите, обръща се с лице на изток и
чака западняците да го оправят, като му дадат при това и някакви мизерни парици, за
които те са напълно наясно, че до никакво
съществено развитие на българската научно-технологична система няма да доведат.
В модерни магистрални термини – магистрално поведение. Но западняците си гледат интереса и това е нормално. И аз да бях
на тяхно място и аз така щях да правя. А в
допълнение, нашите администратори пак
ще оптимизират нулата. Е, резултата е ясен
– една нула, колкото и да я оптимизирате,
все си остава нула. Искате съвет ли – ами
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пишете 3% от БВП държавно финансиране
за науката, дайте ги, пък да видите, как ще
ви тръгне и НИРД-а и научно-технологичната система.
Следва провеждане на диалог за наука
2030. Тук ще коментирам кратко – празна
работа. Не може да питаш за развитието на
науката хора, които хабер си нямат, че има
закони (че и математически такива) за развитието на науката. Отде знайш бе Витанов? - виж фиг.1. И пак обществени съвети,
консенсуси, дневен ред за науката и други
такива алабализми. Със същия успех към
инструментите може да се добави – рапорт
на чавдарчето за иновациите и план на отрядния съвет на пионерската организация
за развитие на науката. Така не се прави.
А как се прави бе Витанов? Е сега, нали е
ясно, че Витанов никак не отстъпва по компетентност на тия от Световната банка. Пък
те парички и то доста искат за услугите си.
Научете се да плащате и ще получите хубави съвети.
Накрая има и таблица с цифрички. Картинка значи. А колкото до цифричките, то е
ясно – лъжем, лъжем, лъжем, лъжем…. Пак
ще кажете, че не ви вярвам. Така е – и за 2
стотинки не ви вярвам. Пък вие си помислете защо, може и да се сетите.
И айде към стълб 2 – пак “реформи”. То в
2020 ще сме вече на 31-та година от “реформата”, а през 2025 ще сме на 36-тата
година от “реформата”. Не почна ли да ти
върти драги читателю думата некадърност
из главата. Нека ти стане още по-весело –
помисли си, какво ще се реформира – бардака и авгиевите обори. И я да видим как.
Първи параграф – дрън, дрън, дрън – общи
приказки. Втори параграф – пак общи приказки за Европейската пътна карта. По натам ще въвеждаме ефективна система за
оценка. В съответния документ, приет наскоро пише че таз оценка може да се прави

и от хора с индекс на Хирш, равен на 1. Е,
ако има балъци да ви се хванат на “ефективната” система за оценка, аз не съм от
тях. После следва към половин страница
текст колко важна била оценката. Това го
минаваме в графата “пак открихме топлата
вода”. Ами добрутру, добре все пак, че почнахте да разбирате, че оценката е важна.
Ама за да е важна, трябва да се изготвена
от истински специалисти, а не от фалшиви такива. Дето ни бълбукат с лайденския
манифест, които ни дава някои принципи
но съвсем не ни казва що за индекси да използваме при оценката. Но пък ни казва
да внимаваме с количествените оценки. Е,
създателите му са интелигентни хора, но
пък в документа, дето анализираме, манифестът е нескопосано споменат – а може би
е споменат, за да се подчертае, че написалият съответните редове от оперативния
план още има мерак да прави реформи,
след като адвокатстваните от него реформи
се провалят вече 20-на години. Ще кажете,
че съм зъл. Ами зъл съм. Нали може? Или
пък не може, а?!.
После идват приказки за усъвършенстване
на модела на финансиране. Атестации ще
правим значи. А добре. То на БАН й бе направена такава през 2010 г, оценката беше
много добра, обаче ръководството на науката и на финансите очакваше друго и оряза бюджета при наличие на тази много добра оценка. Та, благодарим, знаем вече как
действа тази система. Който получи много
добра оценка – му режат бюджета, тия дето
имат по-ниска оценка – им го повишават,
че да се били слаби и имали нужда да папкат. На следващата атестация – още по слаби и с още по-голяма нужда да папкат. И
пак ще вдигаме програмното финансиране
за сметка на институционалното. Какво да
кажа – нескопосаните идеи водят от погром към погром на българската наука.
СЕПТЕМВРИ 2017

Българска наука

221

С подкрепата на:

www.nauka.bg/night

ВИТАНОВ

Гледаме дейности 5 и 6: ще увеличаваме
резултатно-ориентираното финансиране
на базата на ясни критерии за постигнати
високи и полезни за обществото резултати
и т.н. и т.н. То таквиз писания доведоха до
изследването на дамските кюлоти, което
несъмнено е било одобрено на основата на
ясни критерии относно това, че там ще се
постигнат висо-о-о-оки научни и полезни
за обществото резултати. Почваме да четем
дейност 6 – изграждане на модерна административна структура…. И спираме – я-я-я,
да не би писачът да ни казва, че наличната
структура не е модерна. О-хо-о-о-о, че кой е
търпял немодерна административна структура 27 години? Я-я-я-я, тука трябва да се
разрови. Тука май се казва, че МОН има
тежки структурни проблеми. И какво ще
преструктурираме – а, да, фонда за научни
изследвания ще го правим на агенция. Ама
да знаете каква каша ще настане. Не, че
сега кашата там е малка, тоз фонд е видна
част от авгиевите обори. И нататък следва
една преструктурационна дейност в МОН,
че свят да ти се завие. Всичко на принципа
– преоблякъл се Илия, погледнал се, пак в
тия. А резултати няма и няма. Бардакът си
остава бардак. И ще си остане бардак. Други действия трябва да се предприемат тука.
И накрая – пак весела табличка. Да питам
защо индикаторите там са точно тези – има
ли смисъл. Няма – индикатори трябва да
има.
Отиваме на стълб 3 – концентрацията на
инфраструктурата. Цяла страница и половина – празни приказки. Нещо ЩЕ става,
друго ЩЕ става, ама нищо НЕ СТАВА. Ама
ни заливат с поучения. Та как беше - който може – прави. Който не може – поучава. Заливат ни с поучения – ясно значи
колко могат. Караме нататък – развитие
на електронно управление на научно изследователската, развойната и приложната

дейност в България. Мх-м, ша развиваме
електронното управление, щом казвате. И
100 години може да го развиваме. Особено
ми е интересно как ще развиете електронното управление на приложната дейност,
ама да не се интересувам много. А-а-а-а –
разбрах – ще създаваме среда за въвеждане
на електронни и комуникационни технологии. Та да питам читателя – знаеш ли драги ми читателю, какво е жалък управленец.
Това е такъв управленец, който си признава, че през 2016 г още не е създал среда за
въвеждане на електронни и комуникационни технологии. Ама не е така г-н Витанов,
ще кажете, те просто са го написали туй, че
да има нещо написано там. Хайде, кандисах. Доста хора вече знаят, че казах в очите
на един министър и заместниците му през
2014 г, че тая “стратегия” за нищо не става.
Четем нататък – въвеждане на отворен достъп до научна информация. Чудим се и се
маем за що иде реч. Гледаме в таблицата с
индикаторите – там електронно и дистанционно обучение. После – стимулиране на
научни публикации в издания с отворен
достъп. Хм, че те голямата част от тия издания са си чист боклук и аз никога няма
да пратя там нещо за публикация ако щат и
звездите от небето да ми свалят тия от МОН.
Кой умник написа тая работа в таблицата?
После проекти с отворен достъп, интегрирани инфраструктури и тем подобни нещица. Абе спрете се бе: науката ни умира, учените бягат в чужбина да се спасяват от глад,
на вас ви е най-важен отворения достъп до
проектите. Ха освестете се малко, скоро истинските учени ще изчезнат и проектите ви
ще са от класа – изследване на влиянието
на цвета на дамските кюлоти върху самочувствието на четвъртата братовчедка на
дамата, носеща кюлотите. Огромен ще е
интересът към такива резултати, да знаете. От Харвард и Оксфорд ще се избиват да
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ползват отворения ви достъп.
И идваме до укрепване на социалните измерения на науката. Ще кажете – ей, най-накрая нещо за учените. Ами, ами – магазини на науката ще създаваме към научните
организации. А може ли да предложа да
създадем и по един бръснарски салон, че
да подпомогнем дейността на бръснарите
– пък и социална полза за науката ще има.
Четем инструментите и изпадаме в пълен
потрес. Значи стимулиране публикуването
в добри списания – в социалните измерения на науката, стимулите за ефективни
учени – пак там. Кой ги сложи тия неща в
тоя раздел? Първо как да ви повярвам – не
съм видял за 27 години да ме стимулирате, а пък доста от публикациите ми са доста
известни на запад. Второ, това не е социално измерение на науката, това е качествено измерение на научната продукция! Абе
хванете го този “писар” на “стратегии” и го
изхвърлете от МОН. Все обещавате и нищо
не правите. Само си го пишете по “стратегийките”. Само гледайте как ще се повиши
публикационната активност като се напенсионират учените в следващите 2-3 години.
Та в ред 4 на съответната весела таблица
сте забравили минусите да напишете пред
процентите. А ако искате да не пишете минуси – вдигайте рязко заплатите на учените. Тогава броят на статии може и да се увеличи.
Четем оперативна цел 4 – па синергия, па
центрове за върхови постижения. Колко
пъти да повтарям, че не това е пътят за стабилизация на българската наука. Магарето
на село вече вдяна. Колко центрове направихте до сега. И какъв е резултатът – всичко
върви надолу, надолу, надолу. И ще продължи да върви надолу дори и всичките от
тези центрове да сработят. И ще върви надолу, защото правите принципни грешки.
Тука с най-голяма ярост някои скачат отго-

ре ми. Ще видим през 2020 г. Ще видим и
през 2025 г. какво ще стане. И центровете
ви за върхови постижения ще блокират.
Помнете ми думата. Толкоз по дейност 10.
За дейност 11 въобще да не отварям дума.
Видяла жабата, че ЕС волът има карта за
научна инфраструктура и вдигнала и тя
крак. Та вижте си веселата табличка. Изградени обекти от националната пътна карта – 3. Публикации – няма данни. Айде бе.
Хвърлихме милиони – резултати – няма.
Бравос, бравос, като почнете да “оптимизирате” нали ще се сетите за това. Или няма
да се сетите. Няма да се сетите, щото е неудобно. Ама тя поредицата от грешки много
голяма стана, дами и господа. Но не се притеснявайте, аз нямам никакви илюзии за
това, какъв ви е управленският капацитет.
И пак погледнете веселата табличка – ще
хвърлите 250 милиона евро за центрове,
нали така. И по вашите данни, там на пълна заетост през 2020 г ще работят 225 учени. Ашколсун, туй ефективност, туй ефикасност, направо забивате всички в земята.
Между другото както бавите процедурите
и тоз брой учени няма да работят на пълен
работен ден в тез центрове.
И ето ни на оперативна цел 5 – връзка
между науката и бизнеса. Нищо не правите и нещо няма да направите. Науката е на
умиране, а бизнесът е като малчуган, който
няма изгодица да плаща за научни изследвания и да използва резултатите от тях. Как
ще промените това – със засилване интеграцията в триъгълника на знанието. Дотук бла-бла. Насърчителни схеми за млади
изследователи в предприятията – бла-бла
(младите изследователи са силно насърчени да бягат в чужбина). После обучение на
млади учени по заявка на предприятията
(още не съм паднал от смях, но отивам да
падам), инкубатори на научни идеи (паднах вече – дай си бабиното идеята, че да наСЕПТЕМВРИ 2017
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правя бизнес от нея – не, умирам, умирам
от смях вече), платформа за връзка наука –
бизнес и публично частно партньорство. Е,
умрях от смях вече. Не става така бе драги
мои. Нали 27 години ги дрънкате тия и се
мъчите да ги правите. Не става така. Друг
е пътят.
Отиваме на дейност 14 – ще стимулираме
значи трансфера на знания от университети и научни организации в полза на икономиката и обществото (и тук седнах, че да не
взема пак да падна от смях). А, концепция
ще правим, мрежата от офиси за технологичен трансфер ще оптимизираме, регистри ще правим, научен маркетинг ще подобряваме (Боже, боже, налей им ум в главата
на тия, иди им кажи, че така не се прави).
И дойдохме до човешките ресурси. А тука
почват големите глупости. Ще се повишава
значи икономическия и социален статус на
учените. Тези лъжи ги слушаме доста години. Пак да кажа, - благодарим, благодарим,
видяхме как Симеон Дянков повиши икономическия и социален статус на учените.
Сега министър на финансите е някогашният заместник. Тъй че не се хабете да ни лъжете. Ще връщате учени от чужбина. И как
– ще им предлагате големи заплати, докато наличните тук учени мрат от глад, така
ли. Младите ще задържате – как, като направихте заплатите им равни на заплатите
на чистачките, така ли? Ще хвърляте пари
за 5-годишни програми за водещи учени.
Нищо няма да излезе от това, помнете ми
думата. ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ повишавате заплатите на водещите учени – изследователи.
ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ама нищо не правите. ЩЕ
стимулирате ранно пенсиониране – е, това
е историческа глупост. По цял свят хората
гледат да използват опита на по-възрастните изследователи, вие ще ги пенсионирате. Контролни механизми ЩЕ въвеждате за
използване на пенсионирани учени вместо

млади учени. При тези ниски заплати, това
е тотална лудост.
Правила за диференцирано заплащане ЩЕ
въвеждате. Вие сте луди. Държим значи
фонда работна заплата нисък и при това
диференцирано заплащане ще въвеждаме.
Това е най-долна андрешковщина. Какво –
от едни ще вземате на други да давате. Това
е идиотщина и никакви научни колективи
така няма да стимулирате. Напротив, това
ще засили разпада на българската наука.
Ще дефинирате какво е млад учен. Браво – топлата вода пак открихте. Тя науката умира, те с дефиниции се занимават. Че
не го ли дефинирахте досега. Ето ви една
дефиниция – млад учен е, който няма внуци. Не разбрахте ли, че в науката няма млади и стари – има кадърни и некадърни. И
че един кадърен старец струва колкото 20
некадърни младока. Ще въвеждат инструмента доктор-изследовател. Хайде да въведете инструмента доктор - бостанско плашило, доктор – сервитьор, доктор-фризьор
и доктор-чистачка, че само това още не сте
въвели.
Действие 17 – ще стимулираме значи университетите и институтите да създават благоприятни условия за кариерно развитие,
включително и за увеличаване на научния
потенциал. Това става с ПАРИ. А как ще
стане според авторите на писанието – с регулаторни правила, с конкурси за мобилност (!!!!), с подкрепа на схеми за творчески отпуск(!!!!), с национална програма за
развитие и съхранение на човешкия капитал (!!!!), с ваучерни схеми (!!!!!!!!!!!!) и т.н
и прочее глупости. Абе вие за идиоти ли ни
взимате! Никакви благоприятни условия
за кариерно развитие няма да създадете
така.
И накрая отиваме до таблицата с разпределение на средствата. Гледаме сега за стълб
1 – Повишаване на публичните инвестиции
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за научни изследвания. 450 000 лева за
оперативни планчета, обществени диалогчета и т.н. чиста полза за науката дотук – 0
лева. Минаваме на стълб 2 – реформа в научно-изследователската система (у-ха-а-а).
“Реформата “ ще опоска нови 15 милиона
и половина. Някой ще вземе хонорарче за
осигуряване на независима оценка на научноизследователската и иновационната
дейност в съответствие с международните
стандарти и принципите на манифеста от
Лайден, усъвършенстване на моделчета,
увеличаване на резултантно-ориентираното финансиране и нова агенцийка. Ала-бала, ала-бала - чистата полза за науката дотук
– 0 лева. (опапани обече вече 16 милиона).
Отиваме на стълб 3 – Концентриране на
научната инфраструктура. 696 милиона
почти. Ама я да видим за какво. Развитие
на електронно управление на научно-изследователската дейност, въвеждане на отворен достъп и прочие (лап – лап-ам-ам от
парите за наука)- горе долу – 70 милиона.
Дотук опапани – към 86 милиона, за науката – 10 милиона за програми за стимулиране на научната активност на ученици
и студенти с акцент на природните науки и
математиката и за въвеждане на стимули
за подкрепа на ефективните и резултатни
учени и научни групи и школи (кои ли са
резултатни, а кои не са – ще видите що за
каша ще възникне). Караме нататък – синергия за преодоляване на фрагментацията значи. И т.н инфраструктури и т.н към
650 милиона от който 300 милиона по оперативна програма и грубо 2 милиончета за
администратувно туй-онуй. Дотук административна опапани – към 88 милиона,
за науката – към 660 милиона (от които
300 милиона благодарение на милостта на
чужди държави). Следва човешки ресурси
– към 53 милиона. Което веднага показва,
че тая програма ще е провал. Гледайте сега

– за какво ли не се дават пари, само не и за
повишаване на заплатите на българските
учени. Аха-а-а – пакет за ранно пенсиониране – лап 5 милиона, проучване за конкурентни нива на заплати – лап 5 милиона
лева. Та административното ам-ам наближава 100 милиона от общо 765 милиона.
Значи за науката остават към 665 милиона
за 9 години напред, от които 441 милиона
от милостта на чужденците (демек от Оперативната програма Наука и иновации за
интелигентен растеж). От сърцата управляващи се откъсват значи 224 милиона български пари за 9 години. Което си е 110 милиона евро. Бравос! 224 милиона за наука,
100 милиона за административни дейности. Бравос, бравос. И да не си мислите, че
това са много пари. От мене да знаете – и с
милостта на чужденците тези 665 милиона
за 9 години са грубо казано по 75 милиона
на година. С тях няма да мръднем доникъде. И в 2020 ще сме опашкари и в 2025 ще
сме пак опашкари в ЕС. Не ги слушайте уважаеми читатели, какво ви лъжат. Те ви лъгаха че “Стратегията” 2020 ще оправи българската наука. Все още е 2016, а те вече се
отказват от думите си и ви предлагат нова
“Стратегия” до 2025. после, като видят, че и
тя гърми, ще ви предложат трета ”Стратегия” до 2030. Лъжи, лъжи, лъжи.

Заключение
Аз знам, че един ден всички ще се изправим пред жестокия съд на потомците и те
ще намерят мястото на всеки в зависимост
от делата му за българската наука. Аз знам,
че те безмилостно ще осъдят тези, които
приказваха и продължават да приказват
блажни приказки, да пробутват фалшиви
концепции и да мачкат истинските български учени, за да могат безпрепятствено
да “усвояват” парите за наука. Някои ще
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потънат в дълбините та океана на позора.
Що се отнася до мене, аз съм спокоен. Направил съм достатъчно за развитието на
българската наука при това без да ползвам
национални финансови ресурси (тези, които постоянно треперят, да не би проектите ми да се финансират, да бъдат спокойни – всичките ми проекти в последните 10
години са били отхвърляни като безперспективни и всички до един са реализирани в развити държави в чужбина, където
ги сметнаха за много перспективни. Става
дума и за изследванията ми за миграцията,
и за изследванията ми за идеологическата
борба и за изследванията ми във връзка с
управлението на науката и оценката на
научната ефективност и за изследванията
ми, свързани с развитието на метода ми за
решаване на диференциални уравнения и
за изследванията ми, свързани със социалните мрежи). И като така, храбри данъкоплатци, искайте от тези, на които сте давали
парите – искайте, търсете там ефективност,
големи постижения и Нобелови награди.
Искайте от тези, които са разпределяли
парите. Те са отговорни, щом няма ефективност и ефикасност от научните разработки. Искайте от тези, които са правили
“концепции”, “стратегии” и какво ли още
не за “развитие” на науката. Искайте от
тях, щом вече почти 30 години българската
наука се усмъртява полека и с кеф. Хване-

те “великана” с постната пица и искайте от
него научни постижения – нали той е “велик” учен с много цитати. Искайте, искайте
Нобелова награда от него, да видим как ще
ви я донесе. И като ви я донесе, направете
един постамент в авгиевите обори, сложете
я на него и напишете на постамента - “тук
е доказателството, че Витанов не е прав. И
в Авгиевите обори може да се произведе
Нобелова награда”. Но внимавайте – Нобеловата награда трябва да е произведена
в Авгиевите обори, а не някъде навън по
ония държави, дето си поддържат науката,
като нещо, което им е най-свидно. Пък те
потомците, не са глупаци. Те ще знаят, кой
е управлявал националната научно-технологична система и че това не съм бил аз. Те
ще знаят, че моят принос за наличието на
управленския бардак и за създаването на
авгиевите обори е нула. Те ще знаят какво
съм ви писал и говорил. И просто ще погледнат авгиевите обори и ще видят Нобеловия ви постамент или няма да видят нищо.
И тогава въпросът кой е прав – огромният
хор от “експерти”, ревящ срещу мен или
пък аз, ще се реши много бързо. Нали така.
То отговорът на този въпрос май започва да
става ясен предсрочно. Пък не мислете , че
съм толкова лош - като оправят бардака и
изчистят оборите, аз първи ще ги похваля.
Хайде със здраве. Отивам да пиша следващата бяла хроника. Тази за Исак Нютон.
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