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Уводни думи
Тези есета разказват за плетеницата от връзки между три различни области: литература,
научна популяризация и знание за модерната физика. Това са общите понятия, чрез които бих
искала да представя един съвсем конкретен пример от българската култура от един също така
конкретен исторически момент – обратът в модерния свят от края на 1940-те.
Теми, свързани с физичната наука, рядко се обсъждат по повод прояви на нашата култура. До
тях ме отведе литературното творчество на Цветан Марангозов от 1990-те насетне, в което
авторът често споменава за първото запознаване с модерната физика от „книгите на
Поликаров“ през юношеските години. За Цветан Марангозов темата за физическата реалност
и за науката влиза в една лична археология, която е започнал с поезията, драмите и есетата си
и която бих нарекла по всеобхватност „романова“. Чрез всяко едно от тези есета ще се
опитам да разкажа епизоди от този роман за срещата на аз-а с необозримостта на физичното.
Роден през 1933 г., след кратка кариера на литературното поприще в края на 1950-те, през
1960 г. писателят успява да емигрира в Мюнхен, където започва също тъй обещаваща кариера
на режисьор, композитор и художник концептуалист. След политическите промени в страната
ни той се завръща през 1990 г. и се установява отново в родината си. Ненадейно с
възвърнатата родина открива и ново поле за творчество – чрез възвърнатия роден език
създава едни от емблематичните стихове, пиеси и есета от последните десетилетия.
Биографията на емигранта Цветан Марангозов чудодейно събира различни времена и
пространства. В нея съжителстват четири различни периода от новата българска история:
детството в царска България или нацистка Германия, младостта с първите стъпки на
писателя, които съвпадат с периода на култа към личността в социалистическото общество,
емиграцията в проспериращия германски капитализъм, завръщането след падането на
тоталитарния режим у нас. Съжителстват опитът от родината с опита от емиграцията.
В своите творби той разказва своя живот и необичайните срещи с тези различни исторически
епохи, с две култури и с два езика. Като че ли най-ярки и преобразяващи са останали тъкмо
най-ранните спомени от родината. Такъв е и споменът за първите стъпки към знанието за
модерната физика. Авторовият опит от юношеските прочити на „книгите на Поликаров“
съвпада с утвърждаването на модерната физика на „атома и вселената“ в общокултурен план
като фактор. Емблематични за масовизирането на новото знание и мислене, ранните книги на
Азаря Поликаров от 1940-те, както историята на научната популяризация у нас, са разгледани
по-долу както като пробив в традиционализма на българската култура, така и спрямо
модернизационните амбиции на новия режим, завзел властта след 9 септември 1944-а.
Научната популяризация лансира модел на модерността, който е в разрез с реставрационния
национал-романтичен дух от началото на 1940-те, в разрез и с догматиката на новия режим от
края на 1940-те, но обслужва конкретните му практически и идеологически интереси.
Пред онова време от 1940-те предстоят индустриалните реификации на научните открития –
в атомната бомба, но и в атомната енергия на електрическите централи. Историята на
модерната физика от началото на ХХ век изглежда като литературна поема. Като че ли и
днес, век по-късно, „не можем да се изровим от спомените си“ (по израза на Атанас Славов)
за първите стъпки на новата физика, да се съвземем от тези колосални открития, от тези
мощни разряди на интелектуална енергия и прозрения. Вярваме в „революцията“ на знанието
– не в еволюцията. А тъкмо за еволюцията избира да разкаже Айнщайн в своята книга
„Еволюция на идеите във физиката“ (1938), подготвена съвместно с Леополд Инфелд.
Принципите на Нютъновата механика остават в сила и за да отчете съвместяването им с
квантовата механика, Нилс Бор постулира принципа на допълнителността. Появяват се нови
и нови физически теории – и всички те имат капацитет да интерпретират непротиворечиво
физическата реалност, както констатира и Хайзенберг в статията „Краят на физиката?“
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(1970). По силата на тази способност да дадат обяснение ненадейно те са се оказали също
толкова ефективни, колкото и теориите от хуманитаристиката. Само че тази равноценност на
теориите и интерпретациите в сферата на научното познание започва все повече да прилича
на онова описание на ентропията, дадено от Ричард Файнман, според когото ентропията се
изразява в нарастването на броя начини, по които може да се опише едно състояние. Редица
верни теории се наслояват по един принцип на допълнителност, без това ни най-малко да
разколебава физиката, колкото подсказва за предстоящ обрат и прехвърляне на погледа от
формалната цялост на теорията към новите данни и провокациите на реалността.
Може би радикалните открития във физиката на атома и вселената още не са осмислени. Или
може би те са били пределът на физичното знание – по-добро откритие не може да се
направи? Или посоката на предстоящите изследвания е различна, различна и от
припомнянето на старите физически опити и двоумения или размисли за философските
нерешимости на физичното? Литературата е рефлексия за човешкото и не може да даде
отговор на тези въпроси, не ги задава и Цветан Марангозов. Изследванията на Цветан из
нощното небе, както и из книгите на философи и физици продължават през годините. Често в
есетата му се споменават „книгите на Поликаров“, за да подсетят за първото му запознаване с
откритията на модерната физика, за първите прочити и възторзи от модерната физика, за
обещаните нови неподозирани посоки пред човечеството.
Ще тръгнем подир ранните прочити на едно дете с българо-германски родители, с българогерманско детство ту в Дрезден, ту в София, ту при една екзалтирана от изкушенията на
крайностите майка, ту при хедонистичния скептицизъм на бащата, архитект и поет
сюрреалист. През тази тема ще опитаме да очертаем отражението на познанието за
физичната реалност върху човешкото в едно конкретно историческо време на взривни
промени, отвъд рамките на една биография. В чисто литературно-исторически смисъл
днешният прочит на „книгите на Поликаров“ означава да се реконструира контекстът на
личния опит на един автор. Да застанем в перспективата на историческото време, отвъд и
едновременно с шеметното разгъване на една лична биография – сингуларността на личното
съзнание, – защото този прочит надниква в историческия melting pot на едно наситено с
промени човешко и социално-политическо време, изваждайки от събитието на
идеологичското насилие едно друго време на глобално преобръщане на представите и
обезценяване на социално-политическата видимост. Повод и за съпоставка с днешните
представи за науката. Името на тайната за Голямото начало тогава все още не е било заселило
масовите представи и тези представи изглеждат съвсем различни и неподобни в сравнение с
днешните – и все пак непроменени в основата си, защото черпят сили все от взрива на
Айнщайновото прозрение.
Студията се състои от седем относително самостоятелни есета, които са фокусирани върху
различни аспекти на този пробив на знанието за физичната материя от ъгъла на различни
анализационни подходи (исторически и литературно-исторически, философия на науката,
феноменологически). Две от есетата изцяло са посветени на конкретни образи и похвати в
литературните текстове на Цветан Марангозов и на авторовата рефлексия върху отношенията
между аз-съзнание и физична материя.
Знанието за физичния свят води към разбиране за човешкото отвъд мерките на социалното
историческо битие. То поражда една нова антропология на сингуларността, чието
енергетично състояние е творчеството. Срещу „нищото“ след човешката смърт е „няма
нищо“ на материята, за която няма смърт. Срещу предсказуемата смърт е непредсказуемата
игра на сътворяване. Протоплазмената простота на въображението и вярата.
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откритие“ и поетическо въображение. – Литературно въображение и научни
термини и закони. – Любовната гравитация. – Злокачествените метастази на
Гъбата.
6. Сингуларност: космическата антропология на Цветан Марангозов: Един
наблюдател на „нищото Голямо“. – Себепознание без ирония. – Предсказуемата
смърт – и непредсказуемата игра на сътворяване. – Пойезис – протоплазмената
простота на сътворението.
7. Сценарии на безграничната вселена и познание за човешката граничност:
моделите за крайната вселена и за разширяващата се вселена; въведение в идеите
на ХХ век за астрофизиката.
Уводни думи |
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1. Детското любопитство между „двете култури“
Разбират ли се литература и физика? За „двете култури“.
Съотнасянето между физика и литература в рамките на човешката култура и още повече в
технологичната култура на ХХ век провокира множество разсъждения. В контекста на
следвоенната култура то получава емблематичната си формулировка „Двете култури“ по
заглавието на публична лекция на английския писател и физик Чарлс Пърси Сноу „Двете
култури и научната революция“, произнесена в Кембридж през 1959 г. В това разделение
науката изглежда силната страна, тъй като през модерното ни време тъкмо на науката и
технократското мислене се възлагат надежди да намери решение и за много от социалните
проблеми, които стоят пред нарасналото население на планетата ни, на първо място,
подобрението на земеделието, справянето с болестите и изнамирането на материали и
технологии, чрез които да се преустрои битът. Все пак, ако науката трябва да служи за
решаване на конкретни задачи, то формулирането на тези задачи е оставено под ведомството
на другата култура – хуманитарната.
При Цветан Марангозов ще видим как литература и физика съжителстват. В есе от 2015 г.
писателят резюмира битието си през годините именно в термините на физиката с принципа
на Unschärferellation (неопределеност): „феномен, понятен му поради собствената си
„неопределеност“: българска частица или немска вълна – немска частица или българска
вълна – в зависимост от това има ли наблюдател, и ако има, кой е той, как и защо наблюдава...
ха-ха!“ („Синдромът Метузалем“, Марангозов 2015). Неопределеността като принцип извън
физичното знание – в едно литературно всеназоваващо и всенеизчерпващо разказване. Тази
неопределеност има много наблюдатели – читатели и интерпретатори. Но тя е и антифизична, тъй като тези прочити са извън принципа за необратимост във физическия свят –
всяко четене може да постави ново начало. Да, изписването на текста е необратимо и
окончателно. От друга страна, физичното, макар необратимо, не е окончателно. Не познава
тази необратимост на прочита, така свойствена на литературата – необратимост, заличена
обаче в следващите прочити. Но физичното знание би допуснало неопределеност и
неуловимост на (смислите на) текста дори в съзнанието на автора на този текст.
Космосът с неговата крайност без граници удивително напомня за онова, което разбираме
под безкрай от интерпретации на текста, защото тези интерпретации имат за опора само
крайността на текста, разбира се, стига неимоверното пространство на една разширяваща се
вселена да може да бъде поместено в човешките представи за крайност. Обратно на
физичното с необратимостта на неговите събития, литературното е съвършен инструмент за
обратимо и крайно говорене за необратимото – за окончателния, затворен между началото и
края написан текст (без да го обясни и изчерпи обаче).
Можем до безкрай да продължим тези свободни асоциации, които търсят подобия или
разподобяват физичния свят и този на литературата, и да ги докажем с един или друг пример
от литературната история и критика. От друга страна, в съпоставка с представите ни за
литературата и точните науки може да претендира за първостепенна роля на еpistemic
arbitrator (арбитър на познанието), защото се приема, че тяхното знание се опира на
обективни, надхвърлящи човешката изменчивост принципи и данни. Но сравнението може да
даде предимство на литературното, както коментира писателят Итало Калвино виждането на
Ролан Барт за отношението „Литературата срещу науката“ (Калвино 1990: 192). Писателят е
впечатлен от тезата, според която науката говори на неутрален език, който трябва да изрази
една действителност, за разлика от езика на литературата, който е знак за самия себе си.
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Затова езикът на литературата е много по-близо до истината: сам по себе си е реална
даденост (обект) и едновременно с това е коментар за този обект.
Идеалът за научно знание, утвърден в съвременността ни, дава на науката ясен обект –
природата, и изследователски апарат, съобразен с този обект. И при все туй развитието на
научното знание всъщност идва не директно от обекта – природата, а израства социалноисторически предпоставки: от същестуващия опит, с всичките му предразсъдъци и създадени
институционални форми на обучение и изследователска работа. При внимателен анализ става
ясно, че научното изследване и формите или стадиите му също се движи по едни коловози,
зададени с общата културна рамка. Нали научното знание може да бъде предадено тъкмо със
средства, достъпни за общността, ясно разпознаваеми за разбиране и за оценка. И в същото
време негов двигател е творческото въображение и дързостта на учените, а техният принос се
изразява тъкмо в опровергаването на всеизвестното. Но може ли да се постигне пробив в
научното знание и откритие, без решаващото значение на човешката изобретателност или
изненадите на едно случайно откритие? Нужна е само възможност за публично представяне
на откритията.
Хуманитарната култура изглежда по-достъпна и основополагащите ѝ текстове се радват на
по-голяма популярност, включително изглежда по-лесна за изучаване (след като бъде сведена
до основни категории). Парадоксално, тя се радва на много по-голям интерес сред кандидатстудентите, въпреки че намирането на престижна работа след това няма голям шанс. Ч. П.
Сноу обаче вижда вместо противоборство между двете култури израстването на една трета
култура, в която е събран остатъкът от хуманитарното знание и от която се развиват нови и
нови практически дисциплини от политология до различните педагогически или
социалноподпомагащи методики. Колкото до продължението на тази трета култура, според
френския философ Ален Финкелкрот тя води до едно ново състояние, при което самата
култура потъва и затъва в различни културни практики и дейности, в „културното“ (le
culturel) (Finkelkraut 2005: 171), а това означава минимално различие на научната сфера от
други публично достъпни форми. Всъщност не бива да се гледа на науката като скрито
прибежище или алтернатива – тя без съмнение е поле на същите разяждащи интелектуалното
усилие стереотипи за социализацията на резултатите си и за финансирането си. Остава
надеждата предложенията на науката все пак да се преборят с хватката на схемите, налагани
от социалното. На първо място – да се еманципират от интересите на производителите, на
чиито пари се разчита за финансиране, и да променят бита на огромни човешки маси.
Ако така изглежда днешният опит, то доскорошният опит на философията на науката е
съвсем различен. От времето на Ч. П. Сноу идват идеите на Карл Попър, който смята, че,
обратно, разделението между двете култури трябва да се съхрани, за да се съхрани и
отношението към реалното като източник на безспорни факти и истинност. Според
рационализма науката гарантира изплъзването от човешките социални схеми и условности,
защото тя трябва да се съобразява само със своя предмет. Освен това съществува принципна
разлика в интерпретативния капацитет на една теория в хуманитарно-социалната и в
природо-математичната област. Както споделя Попър, от своя ранен опит е забелязал, че
знаменитите теории на Фройд, Адлер или Маркс са всеобясняващи – те могат да дадат
интерпретация на всеки наблюдаван факт и явление, докато в областта на природните науки
само фактът обосновава и потвърждава интерпретацията на една или друга теория.
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Някои проявления на „двете култури“ в родната ни литература: темата за
науката в литературните разкази; жанрът „научна фантастика“
Не много впечатляващи, нито авторитетни са проявите на тази „двойност“ на културите в
полето на българската хуманитаристика. Що се отнася до литературата, през 1930-те
шумотевицата около научните открития е взета на прицел в разказите на Светослав Минков.
Той разказва за най-бутафорни и невероятни открития, съпоставяйки опитите на науката да
промени света според човешките амбиции. В науката има нещо дяволско – от изкуствената
младост на маймунските жлези се ражда демонче, а неговата родителка отива на поклонение
на тайните си гностически божества в Египет. Други от сюжетите разкриват картини на
бъдещето като в „Една възможна утопия“. Темата за модерното общество и неговата наука не
е приета радушно в литература ни.
Най-директно връзка между литература и наука е прокарана в жанра на научната фантастика,
особено в нейните най-технически и научно засилени варианти. Но всяка една такава
фикционална картина, стъпила върху научни хипотези, съжителства с преобразуване на
човешката общност и с лансирането на утопични или антиутопични визии. Така е и в
първите български романи, отнасяни към научната фантастика. По мерките на социалните
антиутопии се развиват сюжетите в романите на Георги Илиев „О-Корс“ (1930) и “Теут се
бунтува“ (1933). В „О-Корс“ героите си служат с технически средства като „силодеи със
стоманени щипци“, „самоходи“, „лъчеведи“ изпращат „змиевици“ до изстиналото тъмно
слънце. Животът на планетата се е скрил под земята след угасването на слънцето – сбъднали
са се мрачните теологически вещания за края, които популяризаторът Поликаров ще
изобличава в книгите си десетилетие по-късно. Лъчеведите правят отчаяни усилия, смесица
от черна магия, кървав ритуал и научна изобретателност, за да събудят слънцето.
Изненадващото е, че успяват.
Зрънца от темата за модерната наука проблясват в редица литературни текстове от 1930-те.
Събрани като една тема ги разглежда Надежда Стоянова в скорошното си изследване
„Възходът на слънчогледите“ (Стоянова 2015). Влизането на научното знание във
всекидневието е разгледано през образа на машината в поредица примери от пета глава на
изследването „Машината и времето“. За съжаление, тъкмо така до „всекидневното“ стигат
развръзките. Например в драмата на Кирил Христов „Откривател“, публикувана в сп.
„Българска мисъл“ (1938, кн. 4, 5, 6). След като накратко щрихира отношенията на непризън
и завист в научната общност и представя откритието на безплатна енергия, повествованието
основно се занимава със самия изобретател (повече детайли вж. в съобщението на Владимир
Янев, Янев 1984). Въпреки големите си обещания неговото откритие се оказва опасно за
приложение – генерираната от слънчевите лъчи светлина се оказва смъртоносна и убива
зародишите на живота.
За научно откритие от областта на биологията става дума в романа „Утопин“ от Здравко
Сребров (1942). Става дума и за подмладяването с присаждане на маймунски жлези, на което
посвещава един от пародийно-сатиричните си разкази Светослав Минков. Откривателят от
по-късния роман създава нов вид хормон „утопин“, един „биосок“, който стимулира
неограничени творчески дарби и способности. Романът се впуска по социалната линия за
разпространението на това откритие и разказва за неизбежното комерсиализиране на
работата на учения – защото „[с]ветът се движи не от идеи, а от интереси“. Историята на това
откритие обаче е послание за бъдещото благородно човечество, достигнало до същото
творческо разгръщане, до което старото поколение се е домогвало чрез стимуланти. Романът
е представен като стар ръкопис, чиито читатели са млади хора от съвсем различно време и
общество.
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По-късно, през десетилетията на бурен научен и технически напредък във времето на
тоталитарния режим, славославещ научния прогрес – и сковаващ научните изследвания, а и
всяко творчество, в бюрократично-полицейския апарат на примитивни идеологеми чак до
падането на режима, научната фантастика бе жанрът, предлагащ въможности за
екстраполиране най-вече не на научни, а философски въпроси. Въздействието на това четиво
се измерва с многобройността на младата читателска публика на книги като „Пътят на Икар“
от Любен Дилов (1974). Към фантастиката като жанр са посягали доста от авторите, които
търсят нови литературни форми и осъвременяване на литературните техники, и които
впоследствие се озовават вън от официално санкционираните норми, каквито са Георги
Марков или Атанас Славов, до Стефан Гечев. Дори Валери Петров посвещава на модерната
физика поемата „Изследване върху мезоните“, която излиза в сборника „На смях“ (1970) (посетне препечатван като цикъл „Взето на смях и догдето посмях“). Става дума отново за
социална критика и за съпоставка между безкористието на научните открития и
бюрократичния режим, за механизмите на социализиране на откритието в научната общност,
при които псевдоавторитетите ограбват творческите идеи на истинските откриватели.
Без претенции да започваме преглед на разклоненията в българската научна фантастика, ще
обърнем внимание върху няколко литературни творби, които черпят сюжетите си от
потенциала на научно-фантастичния жанр.
Условностите на жанра са превърнати в бутафория в галактическите приключения на героите
на Емил Манов. Космическите полети и срещите на неговите герои Октеп (Петко) и Рътимид
(Димитър) с извънземни цивилизации са пародия на научната фантастика, „буфонода“, но и
социална сатира. Тук фантастичната условност е алиби за язвителна социална сатира и
едновременно за шеговита игра. Неговите фантастични светове са създадени по образеца на
островните светове на първооткривателя на тази релативизация на човешкото чрез
съпоставка с утопични светове, какъвто е Джонатан Суифт в „Пътешествия по различни
страни на света от Лемюел Гъливер“. Съвсем директни са и препратките към книгата на
ирландския сатирик, който впрочем освен това е един от знаменитите памфлетисти на своето
време, в романа „Уибробия“. В приключенията на съпрузите туристи из Уибробия откриваме
елементи от всички книги на Гъливер, но основата е взета от неудържимото с мизантропията
си Суифтово изобретение на страната хоинъмите – конеподобните мислещи същества.
Отново през късните години на тоталиртарния режим със смесица от недоверие и изненада
от прозорливостта четяхме фантастиката на Павел Вежинов, в диапазона между
снизхождението за наивните футуристични картини и стряскащите предупреждения. В
критиката, както и сред читателите е безспорно мнението, че литературно-исторически
многобройни заглавия на Павел Вежинов въвеждат обсъждането на актуалните дилеми на
научно и технологично еволюиращото човечество в българската литература, сменят оптиката
към човешката психология, изваждат от утъпканите пътеки на българоцентричната
интерпретация на литературата. Характерен мотив при автора е обсъждането на въпроси
около съвременната наука и свръхрационализма. Жанровата рамка на научната фантастика е
използвана и като рефлексия за социално-политическото. Можем да видим тази страна в един
изненадващ успореден прочит на два романа, които разиграват сюжета за спасяването на
планета („Победителите на Аякс“ от Георги Марков, 1959, и „Гибелта на Аякс“ от Павел
Вежинов, 1973), какъвто направи литературната критичка Инна Пелева. Въз основа на
интертекстуалната съпоставка тя коментира романите като визии, които дават една или друга
рефлексия за актуалното си тоталитарно общество (Пелева 2014).
В научно-фантастичните сюжети Атанас Славов открива поле да разгърне своята енергия и
инвенция, но и да отговори на въпроси за същината на човешката култура. От 1965-а са и
двете му повести „Факторът „Х“ и „По голямата спирала“, в които разиграва принципи на
актуалната физика като генерирането на жизнена материя от енергийна плазма или полети в
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тунела на времето. Идеята за такъв тунел датира от 1950-те и идва от Джон Уилър и
сътрудниците му. Но той едва ли е възможен за човешките ни сили: за отварянето му са
необходими колосални енергии като например енергията на нашето Слънце за милиарди
години. И в двете повести става дума за онова, което е отвъд техниката и което дава цялост на
човешкото съзнание и култура. Първата повест е и една любопитна мистификация за
посещение на инопланетянски разум, при което родната милиция и гранични войски показват
чудодейни способности да се справят със свръхспособностите ѝ – и то благодарение на
тъпоглавото следване на заповеди. И разбира се, да затрият всякаква материална следа от
пратеника на тази цивилизация. Отново в тоя дух на размисъл за границите на човешкото се
разгръщат събитията във фантастичните повести на Павел Вежинов („Сините пеперуди“,
„Бариерата“ и др.).
В по-ново време Стефан Гечев разработва в пиесата „Анихилация“ сюжет за човешките
отношения като сблъсък на частица и античастица, но го разрешава като синтез, вместо
анихилация. (За по-подробно разглеждане на темата за науката, разработена от Стефан Гечев
в различни жанрове, препращаме към статията на Георги Василев „Световни проблеми в
творчеството на Стефан Гечев“, Василев 2003).
Масираното присъствие на темата днес, в средата на второто десетилетие от 21. век, както и
енергичното подканяне за обръщане към тази перспектива като отправна точка и нов
паралакс за измерване на човешкото, рязко се отличава от безразличието към науката от
предходните две десетилетия. За читателите от 1980-те, период, който можем да наречем
пред-посттоталитарен, науката в своята популярна версия присъстваше в полезрението на
цялото поколение благодарение на масовите тиражи на списание „Космос“ и библиотека
„Галактика“ на варненското издателство „Георги Бакалов“. Тази издателска поредица се беше
нагърбила с няколко задачи: преиздаването на български книги с фантастични елементи като
„Сърцето в картонената кутия“, романът-гротеска на Минков/Константинов (1986), или
диаболистичните повести и разкази на Владимир Полянов (1990), наред с преводи на техносай фи, фентъзи с „Другата ръка на мрака“ и „Магьосникът от Землемория“ на Уршула Ле
Гуин и философските конструкции за колапса на човешкото в антиутопиите от Карел Чапек
до Джон Уиндам или Клифърд Саймък, или Братя Стругацки, наред с шедьоври на
криминалния роман.
В наши дни на масирано превеждане на научна фантастика и фентъзи, наред с ритмичното
превеждане на научно-популярни бестселъри или на енциклопедии и албуми за по-малките,
все повече интелектуалци се ангажират с популяризирането на научното знание, което се
откроява със строгата си специализация и последователност като алтернатива на медийната
конюнктура. От 2011 г. се провежда Софийски фестивал на науката. От 2014 година започва
дейността на фондация Re: naissance / Изкуство и Наука в България, чиято идея събира хора
на науката, изкуствата и университетски преподаватели. Нейна инициатива е цикъл публични
лекции. От 2016 г. към Физическия факултет на СУ е открита магистърска програма
„Астрономия и популяризация на астрономията“. Ако все пак и тази активност може да се
тълкува според контекста, то очевидно сред самата научна общност има своеобразен
излишък от интелектуална енергия, която от решаването на изследователски задачи се е
пренасочила към социално ефективни дейности и популяризация, крайно нужни за
преместване на центъра на тежестта от всеядната хуманитаристика към терминологично
еднозначното физико-математическо знание.
Събирането на „двете култури“ изведе нова проблематика и ново съизмерване. Потенциала
на такова съполагане показва идеята на Миглена Николчина за цикъла „При Мамута. Учени,
поети, музиканти, роботи – срещи около човешкото“, поредица срещи, осъществени в края на
2011 и началото на 2012 г. в Музея по палеонтология и минералогия към СУ (срв. https:
//dualis.wordpress.com/проекти/при-mамута/). Навярно е останал именно като потенциал.
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Подчертан интерес към тематиката личи от разработки на редица млади учени, а като
резултат от колективен проект през 2015 г. е публикуван сборникът „Природни науки,
технологии и социални светове“ (Лилова 2015). Макар в събраните статии интересът да е
насочен към други клонове на знанието, а не физиката, този сборник извежда един важен
културно-исторически и политически аспект, като разглежда проблема за отношението между
наука и общество в контекста на модернизационния процес.
Прави впечатление присъствието на природо-математическото знание в различни чисто
литературни проекти. С наслаждение от изяществото на природната красота такива
материали публикува електронното списание „пеат некогаш“ (http://peatnekoga.com/). В
съвсем друг регистър на есхатологически вещания тематизирането на модерната физика дава
и тласък на поетическия език при водещи български автори като Ани Илков, Кирил Василев
или Владимир Сабоурин. Физичното е един от източниците за изработването на нова мяра за
този език. То послужи и като поръчител за доразвиването на концепцията за човешкото, както
в манифеста „Хаос и безредие“, изложен в скорошен тематичен брой на „Литературен
вестник“ (29. 04 – 5. 05. 2015, ред. В. Видински, К. Спасова, М. Калинова).
Не бихме могли да обобщим еднозначно за всички тези прояви какво е физичното,
артикулирано с формулите на човешкото ни знание, – дали е въплъщение на не-човешкото
или просто издава страховете от подозираната бездна около и под човешкото? Навярно
общото е, че науката се явява като знак, който сочи към по-абстрактно философско ниво на
осмислянето на проблеми от човешкия свят.
В този контекст темата за физиката и въобще научната метафорика при Цветан Марангозов
заема особена позиция. Неговите творби се появяват през последните две десетилетия, но се
подхранват от един по-отдалечен исторически опит, който обаче липсва и няма как да бъде
възстановен спрямо останалите днешни литературни употреби на физичното. В
биографичните си есета съживява целия културно-исторически контекст от 1940-те, който
може да се реконструира през темата за модерната тогава физика. През тази тема даваме
съвсем друга рамка на историческия период, колкото свързана с актуалността, толкова и
извън идеологическата конюнктура. Но това не е гледна точка извън идеологиите, тъй като те
се отпечатват в самото разбиране за наука. Залогът на тази реконструкция е да видим в
съпоставката с миналия опит колко от тогавашните идеи оцеляват и определят днешното ни
разбиране за науката физика и за материята. Разбира се, в изследването си няма да давам ясни
изводи от тази съпоставка, тъй като не намерих еднозначните отговори. Оставям фактите от
тази главозамайваща история да говорят сами по себе си.

Един юноша от 1940-те и първи срещи с модерната наука и техника
Модерната физика, с цялата феерия на опитите и философските идеи, стига до юношата
Марангозов някъде в края на 1940-те, едновременно, но и извън политическия обрат или
мизерията на следвоенните години. Разбира се, новата идеология оставя своя отпечатък, но
самото научно знание по своя обект е съзвучно и едновременно е независимо от
идеологическия натиск. Пламенният популяризатор на новото във физиката от началото на
1940-те Азаря Поликаров се стреми да предаде най-пълно откритията, да акцентира върху
новото и да повдигне булото над изненадващите парадоксални открития. Свободата на
идеите като че ли остава най-защитена в полето на физиката и научното знание.
Същевременно науката на атома и вселената, отъждествена с новото и революционното в
мисленето, е заредена с левичарски дух и революционна енергия. Но когато от средата на на
1940-те революцията става държавна идеология, физиката постепенно се превръща, от една

14 | Littera et Lingua Dissertationes 12. Мая Горчева. Вселената е крайна ...

страна, в нагледно доказателство за диалектико-материалистическата същност на света, а от
друга страна, развива се цял клон от военната индустрия.
За юношата Марангозов новото в науката и техниката е завладяващо с динамиката и с
възможността сам да участва в него. Примамливо и като алтернатива както на бита, който
остава все тъй далеч от тези открития, така и на догматичните рамки на новия режим.
Колкото науката завладява юношата, толкова безразлична му е натрапената идеология.
Любопитството на българо-германчето към научните открития в областта на атомната физика
и космофизиката идва от естественото за възрастта желание да се запознае със света, но е
усилено и от обкръжението: най-близките му хора през детството му са свързани колкото с
литературата, толкова и с техническата съвременност. Чичо му Готхолд е един от асовете на
Вермахта. Що се отнася до българската страна на семейството, не е нужно надълго да
разказваме и за баща му, писател и архитект, и за чичо му Кирил Кръстев, следвал както
философия, така и естествени науки, двама модерен тип интелектуалци, които съвместяват
„двете култури“ на хуманитарното и природо-математическото знание. За модерната
чувствителност на Кирил Кръстев говорят геометрично-абстрактните форми дори в
картината му „Амундсен и жена му на Северния полюс“. Цветан Марангозов започва
краткото въведение към новото издание с есета на Кирил Кръстев именно с благодарност за
първите уроци в областта на различни природни науки:
Като седемгодишен започнах да задавам „астрономически въпроси“ и чичо Кирил
ми предостави обемисти албуми със снимки на вселената, обясни ми нагледно с
помощта на портокали, яйца и ябълки как функционира слънчевата система. За
първи път чух от него името Айнщайн (на немски, „един камък“). Заведе ме в
обсерваторията в Борисовата градина, професорът астроном му беше приятел,
който ми показа луната отблизо, планетите Марс и Сатурн. Реших, като порасна,
да стана вместо боксьор астроном. По-късно, в гимназията, ми даде книгите на
Поликаров. (Кръстев 2014: 9)
Освен нагледните уроци Кирил Кръстев навярно е предал и по-широко философско
разбиране за науката, което съвсем не се изчерпва с упованието в точното и ясно знание,
както можем да съдим от есето му за разногласията за научната истина „За“ и „против“ в
науката (в „Тракиец“, 13. 07. 1925; цит. по Кръстев 2014: 61-64). В контраст с еднозначните
факти в това есе той обсъжда отворените въпроси, нарастващи колкото повече се отива от
конкретните данни към „общите, обобщаващи, принципални или неподдаващи се на
експеримента въпроси“. Науката е загадъчна не само с откритията си, но и с новите загадки,
до които стига. Пътят на научните открития минава не само през рационално обосновани
експерименти и доказателства, но и през тайнствени сили като творческата интуиция и дори
през окултната мистика.
Още съвсем малък, седемгодишен, Цветан попада в обсерваторията заедно с „чичо Кирил“
(днес тя е към факултета по физика на СУ и затворена за посещения на неспециалисти освен
в дните на отворени врата). Според спомен на Цветан Марангозов книги с научна тематика
започва да чете от 1947 г. По това време учи в гимназията в Самоков, където живее с майка си
и втория ѝ съпруг след евакуирането от София по време на бомбардировките. 14-годишен,
той видял цяла научно-популярна библиотека с брошури върху научни теми от астрономията
до биологията и се зарекъл да я изчете. За книгите на Поликаров върху атомната физика и
Айнщайновата теория научава следващата година при завръщането си в София. Спомня си,
че ежегодно са го абонирали за сп. „Наука за всички“.
Към интереса за разнообразни страни от науката го водят редица дребни събития. Пренесени
в технически апарати, научните новости са част от модерния градски бит. Техническите
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нововъведения са предизвиквали живо любопитство и са поставили печат върху цялото
поколение младежи от 1940-те като една тенденция, паралелна на идеологически
моделираното възпитание, тенденция, съзвучна с духа на обновяване, но и противоположна
на догмата. По фактите, които писателят изброява в есетата си, може да се възстанови
усвояването на модерния технически бит: видял е създаването на първото домашно радио,
местата от града са свързани с рекламите и канторите на големите марки („Телефункен до
коня...“), фотографията (срв. Марангозов 2013: 44, 45, 48, 49, 50). Този опит е нов в сравнение
с предходното поколение от 1920-те. Един негов представител, също емигрант по-късно,
Стефан Попов си спомня за своята младост: „[...] колкото до технизирането на цивилизацията
– за него четяхме повече в колоните на „Илюстрована седмица“, отколкото да го разбираме
като профилиране на традиционния way of life“ (Попов 1992: 55). За следващото поколение –
това на младия Цветан – техниката е много по-близка. Като ученик Цветан обичал да
сглобява и да изпробва различни електромеханични уреди.
Бил е запознат и с новите възможности, които дава радиото или киното. Киното вече е
завладяло въображението на предходните поколения, очаровани от кинообразите, които им се
струва, че носят „[Е]дин нов свят – светът на реалната фантазия“ (Попов 1992: 23). Но за
едно момче от следващото поколение освен захласване киното става и практическо
занимание. Тринайсет-четиринайсет годишен през 1946 г. Цветан прави и свой „трикфилм“
(анимационен филм), който показва с гордост. Отделните кадри са рисувани с туш върху
кинолента. Година по-късно, вече снабден с 8-милиметрова камера заснема филм, с достоен
за „Культкино“ сюжет: „Тракторист“.
Квантовата механика означава нов модел на мислене, модел, чието въздействие е невероятно
усилено в контекста на политически промени, уловен от детското съзнание в тези найнапоителни на впечатления за света години. Яснотата на отговорите е резонансно усилена от
търсенето на яснота за своето място в света; картината за себе си се налага върху картината
за света. Книгите го впечатляват с многобройните експерименти и неочаквани разкрития за
законите на материалното в този свят, с потока от имена на знаменити учени, които се
възприемат в обществото също като култови фигури, обитатели на същото време и
въплъщение на актуалните културни представи като звездите на киното или шлагера. Към тях
също са насочени прожекторите на обществения интерес и на славата.
След прочитите на „Поликаров“ по-късно през годините Цветан Марангозов се запознава и с
нови публикации, запазва поглед към откритията в областта на физиката. Едно от найблизките му приятелства през годините е с учен от областта на физиката: Тодор Анастасов –
Херко, с когото са съученици от Втора мъжка гимназия (с когото споделят едни и същи
планове за бягство от комунистическия режим). Приятелството им, прекъснато след
емиграцията, за кратко се възстановява в началото на 1990-те. По това време Тодор
Анастасов като политзатворник участва в политическия живот, но бързо е разочарован от
политическите игри за властта и се оттегля.
Читател на „книгите на Поликаров“, самият Цветан Марангозов по-късно става
популяризатор на научното знание: през 1973-1974 г. като режисьор заснема документалния
телевизионен сериал за деца и юноши Kompass Magazine, посветен на различните науки.
През годините продължава да следи бюлетина на ЦЕРН и как се люшкат очакванията за
преодоляване на противоречията между квантова механика и теория на относителността.
Знак от струнната теория също ще открием в есетата „Обратен наклон“ или „Травматургия“
като част от описанието на физическата материална природа на аз-а: срв. „[...] на праведника,
който в дъното на душата си знае, че го има само веднъж, че е сбор от струни. Strings
(невидими и за най-мощния ускорител). Трепетът като основната съставна частица...“
(Марангозов 2011: 37). Или: „[...] молекули се прегръщат и сумата от милиардите милиарди
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strings – това е той, този тук, който е вторачен в ръцете си и си представя...“ (Марангозов
2011: 47).
Споменът за „книгите на Поликаров“ в късните му есета е знак, оставен, за да напомня за
началото. Писането на Марангозов днес е мост към нагласите и духа на следвоенните години,
когато възстановяването на разрушенията е и трескаво преобразяване на средата, вдъхновено
от отворилите се нови посоки с научните открития от предходната епоха. Научното знание,
разпростряло се в двете крайни точки на физичната Вселена – атомът и космосът,
едновременно с навлизането на много от техническите апарати, разработени и изпробвани
през войната, са основата за светоусещането на модерното общество. Колкото то е
политически ангажирано, преживяващо поредица от политически промени не само в
страните, оставени в сферата на съветското влияние, толкова в синхрон се очертава един нов
светоглед, понесен на крилете на вярата в безпрепятствения прогрес. Светоглед, колкото
основан на съзнанието за материалността на света, толкова и очарован от красотата и
загадъчната неимоверност на тази материалност – бихме казали, материалното в ореола (или
аурата) на тайната.

1. Детското любопитство между „двете култури“ |
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2. Кога се роди атомният век
Поликаров разказва за атомната бомба
Това обявява очевидецът на опитната експлозия на плутониевата бомба Джон Килбърн (цит.
по Поликаров 1945а: 83). Дата е 16 юли 1945 г. Парадоксално десетилетията изследвания на
атомните физици са изтрити, а атомната физика получава валидност именно с един тест на
военен полигон. Ако това може да се нарече рождена дата, тогава се ражда по-скоро военната
употреба на атомната енергия. Но това може би ще бъде и датата на смъртта на науката за
атома.
Атомната физика е била на върха на общественото любопитство в края на 1940-те –
непосредствено преди края на Втората световна война са конструирани и първите бомби,
използващи разрушителната мощ на верижната реакция при разпадането на ядрата на тежки
елементи, и са употребени. Едната бомба е с изотопа на уран 235 – труден за добиване, така
че ресурсите не са позволили да се направи повече от една бомба, за да се тества на полигон
предварително. Японският противник е бил не само боева цел, но и експериментален
полигон. Втората бомба, наречена „фат ман“ (дебелак, шишко), която минава през изпитания
в пустинята на полигона Аламогордо, е плутониева, с бойна глава от елемента плутоний,
синтезиран през 1940 г. чрез облъчване на уран с деутрони (атоми на изотоп на водорода,
които се състоят от протон и неутрон).
Съвсем топла след атомните взривове излиза и книгата на Поликаров „Атомната енергия –
двигател на бъдещето“ (1945), в която се обяснява верижната реакция на ядрения разпад и
как може да се противодейства на атомната бомба. Книгата принадлежи към жанра на
научната популяризация и защитава научната си компетентност. Подробностите около
атомната бомба и ефектите от бомбардировките са проследени според докладите на Хенри
Смит, консултант при военното министерство на САЩ, съобщенията на същото военно
министерство и „описанието на един очевидец“ – Джонатан Килбърн и книгата му „Чудната
повест за откритието на атомната бомба“, бълг. прев. П. Кожухарова (за съжаление, книгата
липсва от каталога на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“). Още поподробно описание на физическия процес и на разработването на бомбата до политическите
ефекти от бомбардировките е дадено в том 1. от второто издание на книгата „Атомът и
вселената“ от 1947 г. (Поликаров 1947: 338-389), където се аргументира с доклад на Военното
министерство за действието на атомната бомба, публикуван в сп. „Ридърс Дайджест“ през
февруари 1946 г. (Поликаров 1947: 370). За разлика от предходната книга от 1945 г. тук
авторът подробно описва съвсем малките разрушения, сравними с тези от конвенционално
оръжие, очевидно за да успокои читателите си, че това съвсем не е заплаха за „нашия лагер“
(очевидно причината е, че съветският изследователски център още не е стигнал до атомната
бомба и следователно лагерът на новообразуваните режими под съветско влияние не
разполага с атомно оръжие). Подробно разглежда и средствата за обезвреждане на бомбите
(Поликаров 1945а: 86 и сл.). Но заключението му за „най-доброто противосредство“ остава
все пак „пълното разбирателство между великите демокрации“.
Брошурата за атомната енергия, както първият том от редактираното издание на „Атомът и
вселената“ излизат, след като България сменя коренно политическата си ориентация, но са
дадени и приносите на немските уени Ото Хан и Лизе Майтнер за разработването на
изкуствената верижна реакция. За сметка на това липсват подробности около съветската
наука. В завършека на „Атомната бомба – двигател на бъдещето“ (1945) авторът нахвърля
възможности за използването на атомната енергия извън войната, но мащабите на атомната
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енергия сякаш надхвърлят способността за преценка и перспективите изглеждат съвсем
неизбистрени. Освен една: че тези мащаби изискват и мащабно централизирано управление.
Сякаш самата даденост на колосалната енергия на атома изисква и такава колосална
държавна структура, за да бъде използвана. А и американската правителствена програма,
получила името „Проект Манхатън“, нагледно показва какви огромни капиталовложения и
бързо финансиране при нужда изисква атомната енергия. Огромният ресурс ще изисква и
гигантска централизирана система за разпределение. Науката на атома сякаш налага
матрицата на свръхдържавата и свръхидеологията. Само внимателната компетентна
съпоставка между наука, технология и производство би позволила да се видят точките на
засрещане или на оттласкване, и това начинание си заслужава усилието, тъй като би
удостоверило – или би опровергало, – че държавно-тоталитарният модел е предопределен от
техническата приложимост на паралелното научно познание. Днес проект за използване на
ядрена енергия, обратно, събира финансовите ресурси на няколко страни (Европейския съюз,
Индия, Китай, Русия, САЩ, Южна Корея, Япония). В югоизточна Франция се строи ITER,
ядрен реактор, който трябва да произвежда енергия от синтез на атомни ядра.
Взривът на бомбите има и обратно следствие, а то ще се окаже дълготрайно и така ще
промени умонагласите, че ще се разбере колко определящи са ефектите му едва след
десетилетия. Свидетелство ще бъдат жертвите на облъчването, но и депресиите на
победителите. Саморазрушението и нелечимото израждане също е ефект от тези
бомбардировки, които с днешни термини след бомбардировките от края на ХХ в. бихме
нарекли „умни“. След атомните бомби японски болници приемат пациенти, чието състояние
вместо да се подобрява, се влошава. Лекари записват наблюденията си за пълзящата смърт
сред жертвите. Просто не се е знаело за пораженията на радиоактивното излъчване. Това е
неведението на първия опит, на младостта, на успеха, вторачен в целта и ослепял за цялото,
отказващ „да вземе предвид“. Същата младост и всеотдайност вдъхновяват колосалния труд
за произвеждането на тези две бомби, изливането на милиони и билиони долари от
американското правителство за построяването на заводите за извличане на уран 235 и за
сглобяване на бомбата в заводите на Оук Ридж или Ханфорд. Не безотчетно, напротив,
строго отчетно, и главозамайващо с педантичната си обосновка изливане на милиони. Докато
изпълнението на проекта ITER, замислен в края на противостоянието на двата лагера, сякаш
за да ознаменува идването на нова ера на непротивостояние и на сътрудничество, все
изостава от сроковете.

Проектът „Манхатън“: как се превръща научното откритие в
стандартизирано производство?
Ако процесът на атомния разпад теоретически е бил ясно описан, то превръщането му в
технология за стандартизирано производство става възможно в трескавите месеци между
пролетта на 1942 и и лятото на 1945 чрез една въртележка от проби и грешки, фактурирани с
безотказно отпусканите правителствени средства по проекта Манхатън. Екипите трябва да се
справят с парадоксалната задача да произведат разпадащ се материал, тоест продукт, който е
обратното на самото произвеждане. Предложени са пет технологии. Тъй като е трудно да се
разбере коя ще се окаже най-ефективната, просто се започват и петте. Добре, че три от тях
бързо отпадат.
За тази епика – индустриалното завладяване на едно научно откритие, за обединената
енергия на военно-политическата воля, индустриалната мощ на стандартизирането и
творческите идиосинкразии на гениални умове след години ще разкаже един български
емигрант – Стефан Груев, журналистът на списанието „Пари Мач“, което пренася в
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европейската журналистика крещящата конкретика на американската преса – и изнася
елегантността на журналистическото разследване в светския живот на Гринич Вилидж и
нюйоркския печат. В неговата книга „Проектът Манхатън“ (1967) подробно са изложени
всички достъпни данни за участието на департамента, учреден към американското
правителство, начело с генерал Лесли Гроувс, хилядите предприемчиви техници, огромната
маса работници и блестящите физици в Лос Аламос – всички те откроени чрез впечатляващи
психологически микропортрети. Една изумителна книга за един кратък и свръх компресиран
исторически момент, когато като че ли цялата енергия на едно общество се е съсредоточила в
това да се синтезират няколко грама радиоактивен елемент. Физиката на атома е била
неназовимата тайна на една държава. Дали вече са започнали да пишат книгата за ITER?
Бомбата е станала въплъщение на едно усилие на растежа, на демонстрирането на човешката
мощ да подчини природния закон и да го използва за усилване на своята човешка мощ и за
постигане на своите човешки цели. Успешната история за бомбата е история за успеха за
индустриално усвояване на научното знание – и за използването му за разрушение и
осакатяване на човешки същества. И за един отекващ тъкмо в нехайното за ефективни (не
ефектни) научни инициативи днешно време на високи технологии: винаги ли трябва да има
държавна политика, която да застане зад научната общност и да я финансира, – или може да е
безкористно знание. Генерал (в началото още полковник) Гроувс започва да избира екипа си
според качествата на професионалисти, но и по патриотичните им настроения. Изключение
от това правило обаче е самият ръководител на екипа учени Р. Дж. Опенхаймер. Тайните
агенти са събрали цяло досие за близките му връзки с леви активисти и активистки. Според
самия генерал Гроувс едва ли професорът по теоретична физика може да каже нещо за
национална история и е пълен невежа, що се отнася съвременната икономическа ситуация.
В целия проект има „нещо типично американско“ и това съвсем не е военно-патриотичната
крайна цел да осигури победата на страната. Дори назначаването за ръководител на
професионалист, който обаче не отговаря на патриотичните критерии, само го потвърждава.
Целта, колкото и тавтологично да е, е самото постигане на краен резултат, произвеждането на
продукт. Стефан Груев резюмира това „американско нещо“ така:
Те щяха да въведат радикално нови методи за решаване на научни и технологични
проблеми с невиждан размах. Щеше да бъде извършен гигантски експеримент с
мащабите на цял континент. Щеше да бъде демонстриран американският начин за
разрешаване на най-големите проблеми на съвременната наука – никоя друга
страна в света не притежаваше ресурсите и индустриалната мощ, необходими за
подобно начинание. (Груев 1998: 27)
Става дума за свързването на научно знание с американски конвейрен начин на производство,
за предприемчивост и трудолюбие, събрани с инвенция и научна прозорливост. И за атомна
физика, която не играе по правилата на квантовата механика: разпадането на атомното ядро
трябва да стане вместо явяване на неопределеността строго определен продукт с определена
цел.
Успешният завършек на този проект е въплъщение на онова, което Стефан Груев нарича по
друг повод особен „практичен идеализъм“ на американците (Груев 2002: 254-6). Своя разказ
Стефан Груев построява върху драстичното несъответствие между минимализма на научното
откритие и индустриалната солидност, разбира се, подсилени в представянето на отделни
епизоди чрез хватките на журналистическия стил. Журналистическото разследване прави
публични доскоро засекретени документи и като ги припомня, наново възсъздава образа на
авангардната атомна физика и събитията, превърнали постиженията ѝ в един от митовете,
които ражда модерното време. Отдаваме и почит към вещината на този български емигрант,
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имал шанса да напусне страната си още през май, 1944 г. и вместо да се бори с репресиите, да
отдаде таланта си на една зашеметяваща кариера като журналист и светска личност.
Дългогодишен журналист в Пари Мач след 1948 г., включително и в секцията му в
Съединените щати (1957-1977), автор на книги бестселъри. Главоломните приключения от
своя живот разказва в биографичната книга „Моята одисея“ (2009). Впрочем, няма да
открием точки на засичане между неговата траектория и тази на Цветан Марангозов, колкото
и атомната тема да е била в кръга на интересите на двамата.
Ето един такъв епизод за духа на времето, който предава “Неразказаната история за атомната
бомба“: професор Ърнест Лорънс от Бъркли, Нобелов лауреат по физика от 1939 г.,
демонстрира резултатите от работата на своя калутрон. Професорът гордо е заявил на
инженери от фирма, която трябва да започне масово производство по неговия апарат, че през
февруари в лабораторията му са получени три проби от по 75 микрограма уран-235. И още –
„с не по-малка гордост“, – че пробите съдържат 30% чист уран-235. Реакцията на инженерите
от фирмата за такова постижение, което те, от своя страна, трябва да произведат, е:
„Професорът шегува ли се?“ (Груев 1998: 50). Но професорът е имал и едно друго качество:
да убеждава и да заразява: „Неговите обяснения бяха блестящо упражнение по
самоувереност и въображение. [...] Заразният му ентусиазъм прогонваше всички съмнения и
удавяше всякакъв здрав разум в поток от оптимизъм. За момент хипнотизираните инженери
усетиха, че връзките им с реалността са прекъснати“ (Груев 1998: 51). Тъкмо по
електромагнитния му метод започва строеж на огромна инсталация в Оук Ридж.
Всъщност има три предложени технологии за дестилиране на този уран-235: освен
електромагнитния, центрофужен и газово-дифузионен. Тъй като не е ясно кой ще проработи,
решението е – правят се инсталации по всеки метод. Впоследствие се оказват трудни за
управление, малко ефективни, но стигат да се събере нужното количество обогатен уран.
Милиони долари и техническа предприемчивост отиват, за да се размножи калутронът на
проф. Лорънс в серия апарати и километри филтриращи съоръжения, които освен това
изискват абсолютна херметична чистота. Технологията трябва идеално да съответства на
науката: „Инженерите разбраха, че когато учените говорят за абсолютна херметичност, те
имат предвид не само малки дупчици, но също и микроскопични пори в материала,
появяващи се поради дефект или при лоша заварка“ (Груев 1998: 198), никъде по стотиците
километри тръби, хилядите клапи, съединения и заварки, никъде. Нещо нечовешко
чудовищно има между простотата на идеята и техническата ѝ приложимост.
Ще трябва гиганско количество електроенергия – колкото за град с размерите на Бостън.
Айде, строи се и инсталация, още преди заводът да тръгне. Но ето че пак, колкото и да
внимават и прашинка да не прехвърчи, реакторът тръгва – и спира, и трябва да се почисти от
прах и стружки.... След обсъждане на рисковете от течове е формулирана нова задача – и тя е
решена (Груев 1998: 251 и сл.). Приумиците на технологията или грешките никога не се
наказват – няма време, напротив, идеите веднага се материализират с щедра финансова
помощ: „Огромната стойност на тези предмети не правеше никакво впечатление, сравнена с
фантастичната цена на уран-235 и плутония и никой не им обръщаше внимание [...]
Поръчките за платина и злато изглеждаха съвсем обикновени в сравнение с поръчките за
материали като изключително плътния метал осмий“ (Груев 1998: 335) или мекия полоний.
Груев с журналистически рефлекс подчертава тази неимоверност на задачите, за да обяви с
пълен туш и решаването им. Улавя екзотизма на ситуациите като тази да се добива чист уран
на покрив на лаборатория; намира бомбастични имена: цялото начинание прилича (на хората
от „Дюпон“) на научна фантастика; нарича самоподдържаваща се реакция на батерията
(„котелът“) на Ферми „перпутуум мобиле“; с откриването на плутония през 1940 г. от Глен
Сийбърг, както и на нептуния – след бомбардиране на уран в циклотрон, се сбъднала „найстарата мечта на алхимиците – превръщането на един елемент в друг“. Но да поохладим
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журналистическата бомбастика: идеал на алхимиците е съвършенството (а практическата цел
– осигуряването на препитание); физиците получават елементи, непознати дотогава на
земното човечество, но с предварително запазено място в таблицата на химическото знание.
Все пак тази страховита поточна линия в Оук Ридж така и остава екзотично
свръхпостижение, което в крайна сметка е заместено с по-ефективна технология.
Опенхаймер подмята на генерал Гроувс: „Защо в Оук Ридж не опитат друг тип пречистване –
термодифузионния метод?“. „Как не сме се сетили досега“, отзовава се Гроувс, и оптимизмът
на гигантския лабиринт от тръби и минициклотрони отива за сметка на пробите и грешките,
при това без да има каквото и да е време да се обсъжда кой е инициаторът. Правят новата
линия (затова им трябва златото, платината и осмия, за които стана дума по-горе) и без
пърформансите на учените, нито със заразителен оптимизъм, просто копират и разработват
термодифузионния метод, познат от практиката на военните във флотата.
Груев описва всички нива на проекта. Първо, учените – подчертавайки колко специални
звезди са, като цитира Гроувс: „Събрахме тук най-голямата тайфа от примадони в целия
свят!“ (Груев 1998: 215). Да си учен е „куул“, ходиш разрошен, дърлиш се като 27-годишния
Файнман, обсъждаш конструиране на бомба, след като захвърлиш сакото и кръстосаш крака
на масата, за да задаваш „въпроси по същество“ и пр. Но е твърде недостатъчно, за да се
постигне така харизмата, която има Р. Дж. Опенхаймер. Слаб мъж, с вид на драматичен герой
– с бърз и остър ум, който не знае нищо за американската политическа система, за
промишлеността, фондовите пазари, проблемите на управлението на труда, напълно
незаинтересован от историята на страната си и нейните корени. Не чете вестници, няма нито
радио, нито телефон. Но пък намерил време да изучава санскрит, пуши непрекъснато, фен на
симфоничната музика и класическата литература.
Груев изрично отбелязва присъствието на чуждестранни учени и ролята им, изброявайки
имената на Енрико Ферми, Телър, Ханс Бете, Джон фон Нойман, Вайскопф, Джордж
Кистяковски, също великобритански учени. Всички те след установяването си в новата
страна намират условия, които стимулират и разширяват изследователската им дейност. Не
така вдъхновен от престоя си в емиграция изглежда са хуманитаристите, както Теодор
Адорно, който, напротив, е чувствал необходимостта да се ограничава, докато обратно
европейските физици виждат осъществени идеите си. Отново един европейски изобретател,
Вернер фон Браун по-сетне ще застане начело на космическата програма Аполо. И ако с
ракетите Фау 2, проектирани за военната машина на хитлеристите, е дал заявка за мечтата си
да стигне Луната, ще продължи да преследва тази химера и като вдъхновител на
американската космическа програма през 1960-те. А вдъхновение на самия фон Браун нищо
чудно да е дал режисьорът Фриц Ланг с филма си „Жена на Луната“ („Frau im Mond“) от 1929
г. Странно родословие се очертава – от УФА и немския експресионизъм към американската
космическа програма.
Да вмъкнем на този фон на научния успех разказа на Теодор Адорно за личния му опит от
изследователски начинания в Съединените щати след емиграцията си там, особено за
Princeton Radio Research Project, в есето Scientific Experiences of a Scholar in America (1968)
(цит. по Aдорнo 1984: 230-246).
Все тъй детайлно са представени „малките истории“ на индустриалци, техници и работници,
разбира се на политиците и ръководителите на департаменти, чиито имена днес едва ли
значат нещо, но чиито нареждания са направили възможно този експеримент да стане реален.
Има нещо чудовищно и нечовешко в това свръхнапрягане и планомерно изпълнение на
задачата. Нищо не е ясно, освен че е „спешно“. „Целият проект надминава човешките
възможности...“ – казва техническият ръководител от „Дюпон“ (Груев 1998: 70-71). Хората
работят като автомати, и учени и техници, и работници: изпълнители на една задача, с една
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функция. В същия ритъм сталинската държава е произвела героизма на стахановския труд.
Навярно с такива френетични темпове на себенадхвърлянето и съветските учени са
разработвали атомната бомба, взривена на полигона край Семипалатинск на 29 август 1949-а.
Тя също е плутониева, подобна на Дебелака. Материалът пък е разработен в заводите на
затвореното градче, или ПО („производствено обединение“) Челябинск 2, или Маяк,
създадено още от есента на 1945-а. Също такива затворени градове, израсли от нищото, са
били Оук Ридж или Ханфорд. Контролът на секретността е бил повсеместен (Груев 1998:
212–213), но как са изглеждали инсталациите разказва и показва на читателите си с фотоси
още Поликаров в книгите си от 1945 и 1947 г.
Градчето в Лос Аламос е оградено с бодлива тел, извън която патрулират военни. Тайната се
дава по лъжичка: никой не знае за какво прави едно или друго, освен шепата управляващи
съответните департаменти; мястото, където си командирован, се научава, когато си вътре във
влака; проектира се, без да се знае къде ще се строи и какъв е теренът там; думите „уран“ или
„плутоний“ не се произнасят – има кодови имена; Нилс Бор е Никълъс Бейкър и т.н. Дори е
имало предложение учените да вземат военни чинове – Опенхаймер да е полковник, да
речем, но им се е разминало. Агентите работят като келнери в заведенията на Лос Аламос и
разбира се кореспонденцията се проверява. Ричард Файнман пък си е играл на секретност и е
успял да надиграе шифровчиците на тайните служби. Ето епизода, предаден от Стефан Груев:
Щом разбра, че четат писмата му [до жена му, която е в близка болница – б.м.МГ],
той ги изпъстри със странни буквени съчетания като „W Z Q R F T“ и разни черти
и точки. Вбесените цензори поискаха от него обяснение и Файнман им каза, че е
много запален по тайнописа и помолил баща си да му пише кодирано, но без да
му разкрива ключа, за да може да се забавлява, като разшифрова писмата на
близките си. Това беше самата истина. Файнман можеше да разчете всеки код.
„Искате ли да ви науча?“ – попита той разярения офицер, на когото въобще не му
беше до шеги.
Файнман имаше толкова много разправии с агентите от сигурността, че стана
истински експерт по цензуриране [...]. (Груев 1998: 213)
Американските служби разчитат на принципа на компартиментализацията – всеки участник
от хилядите знае само една конкретна част, свързана с неговата функция, без да има поглед за
цялото. Принципът на конвейрното производство, когато работникът повтаря една и съща
операция от цялото, изглежда става и за принцип на съхраняването на тайната.
Конвейризирането на едно научно откритие доказва и потресаващата истина колко ненужна е
каквато и да е научна компетентност, за да работят нещата. Оказва се, че набързо събраните
тълпи работници отлично се справят с изпълнението на конкретните задачи, на които е
разбит процесът: „Постепенно обаче мнозина [от учените – бел.м.МГ] започнаха да
осъзнават, че да се свърши тази работа не е абсолютно необходимо да се познава нейната
същност“. Нещо повече: „За всеобща изненада лаиците се оказаха по-добри. Учените често
губят търпение и се опитват да подобрят процеса, експериментирайки с копчетата и
ръчките“. И в крайна сметка набраните момичета от околните райони се оказват тези, които
успешно могат да направят откритието ефективно: „селските момичета усвоиха много добре
техниката, която се смяташе достъпна само за малцина високообразовани специалисти“
(Груев 1998: 247-249). Онова, което учените откриват, и което журналистът Груев поднася
като изключително събитие, е простата истина, че масовото производство, чието изкуство
развива до съвършенство именно американската индустрия, може да усвои дори
софистицираната техника, изобретена по предписанията на най-елитната модерна атомна
физика. Производственият цикъл е направил видима изненадващата способност на науката да
стане масова и използваема.
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Проектът „Манхатън“ е експеримент, в който осъществяването на една идея е поставено в
идеална ситуация. Както за построяването на град за работниците във фабриката на Оук
Ридж: „Никой архитект досега не бе получавал такава поръчка. Задачата беше грандиозна и
неопределена – да се построи нов град на празен терен, изцяло планирано селище с къщи,
градини и улици“ (Груев 1998: 173). Пълна свобода на проектирането, която е финансово
гарантирана. В Ноксвил за 13 хил. семейства са създадени евтини сглобяеми жилища, вече
изпробвани в строежа на градчето край самолетните заводи в Балтимор. Двамата архитекти
от бюрото, поклонници на Льо Корбюзие, Валтер Гропиус и Мийс ван дер Рое, получават
онова, което навярно техните учители не биха помислили, че е възможно: пред човешката
инвенция са свалени всички ограничения, защото всичко ще бъде заплатено. Утопията на
модерността внезапно се е оказала осъществима, а планът и стремежът на абсолютната
модерност за тоталното сътворяване на пространството – осъществена. Кафкианският сюжет
обаче е оставил своята рамка на тази идилична картина – в Ноксвил главното
административно здание се е наричало „Замъка“. Модерността присъства не само с
технологиите; също и със своите литературни антиутопии. В наше време обаче тези утопии
вече изглеждат абсолютно непригодни. Сглобяемите панели, използвани от поклонниците на
Льо Корбюзие са „цеместо“ – азбесто-циментови, което навярно противоречи на доста
еконорми, открити в днешното ни консуматорско безвремие.
Този проект дава цялото финансиране и ресурси да сътвориш от нищото, ex nihilo, както с
поръчката към компанията „Келог“:
Засега поръчката, дадена от отдел „Манхатън“ на компанията „Келог“, се
свеждаше до една точка: проектирайте и обслужвайте газово-дифузионната
инсталация и главното – бързо! Никой не знаеше как точно, в какви размери и под
каква форма. Не съществуват никакви машини, защото още не са измислени, което
пък е невъзможно, докато не се открият нови, устойчиви материали. Буквално от
нищото би трябвало да се създадат нови уреди, нови методи, нови метали и да се
обучат нови специалисти, за да може да се извърши тази гигантска индустриална
операция. (Груев 1998: 118-119)
Американски оптимизъм на откривателството: дори да няма подходящи уреди и без точни
измервания „[ф]изиците се придвижваха напред, разчитайки на вярата си, че „всичко ще бъде
наред“ (Груев 1998: 144).

Какво остана от завещанието на атомната физика днес? Победители и
наследници
След проекта остават толкова много открития: нови архитектурни планове; фон Нойман
разработва компютъра въз основа на използваните изчислителни машини, познати от
астрономията, където с тях се изчисляват орбитите на планетите; електрическите компании
Уестингхаус и Дженерал Илектрик разработват „невиждани дотогава трансформатори,
електрогенератори, високоволтни единици и измервателни уреди“. След години – именно в
наше време, – подвигът и този епос на модерното индустриално време ще бъде увековечен в
новосъздадени „места на паметта“. Ханфорд, Оук Ридж и Лос Аламос са включени в
Национален парк (Мanhattan Project National Park), открит през ноември 2015 г. Рекламира го
телевизионният сериал, започнал през юли, 2014 г., с втори сезон от октомври, 2015 г.
Не само това са резултатите от проекта, оставените дири от това сбъдване на модерността: та
тези създатели дори не са познавали ефектите на бомбата, освен разрушителната ѝ мощ.
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Напълно неведоми са били опасностите от плутония; но щастието помага на пионерите,
защото колкото и примитивни да са били защитните средства, нямало е фатални
произшествия. Откъм съветските военни градчета пък познаваме няколко по-късни
съобщения за опустошителни аварии. Да, градчетата на проекта „Манхатън“ са утопично
място, в което цари хармония и трудов ентусиазъм. Неколкократно се повтаря, че няма стачки
– но става ясно и че кръчмите в Ханфорд са пълни („Барът беше с прозорци, които се
отваряха отвън, за да може по-лесно да се укротяват сбиванията и скандалите чрез пръскане
на сълзотворен газ направо от улицата“, Груев 1998: 298: очевидно изобретателност показват
и полицейските служби). Имало е недоволни собственици на земя, че имотите им насила са
отчуждени (запитах дали не разказва точно за подобен случай Захари Карабашлиев в един
разказ, публикуван съвсем наскоро. Подобна е една от историите, които той дава за пример в
есето „Успехът. Начин на употреба“ (сп. „Мениджър“, 14 януари 2014).
Опенхаймер застава начело на проекта – въпреки сведенията от 1942 година за контактите му
с левичари. Но в годините на развихрила се антисъветска истерия и шпиономания той е
поставен под възбрана от секретните служби, така че трябва да получава десетилетие покъсно реабилитация. Опенхаймер, както и неговите колеги, призовават държавните
чиновници и управляващите да не употребяват атомното оръжие, работят за ограничаване на
разпространението на тези оръжия, разбира се, без друга полза освен отстояването на една
гражданска етика, която да е коректив на политическата конюнктура. В този случай от
близката история науката заема тъкмо тази позиция на алтернатива, олицетворение на
ценности, изтласкани от преследването на краткосрочни политически амбиции. Една от
емблемите на това време, в което възможността за политика бе иззета от тайни служби и
сложна мрежа от шпионски централи, е процесът срещу съпрузите Розенберг, несъмнено
свързани със съветската агентура. Завършва с екзекуцията на Алберт Розенберг, макар че едва
ли той е имал принос към открадването на тайната на атомната бомба. Споменава съпрузите
Розенберг в потока от спомените си за 1950-те и Цветан Марангозов в есето „Травматургия“
(Марангозов 2011: 28).
В близката история от края на 1950-те и 1960-те устремът към откривателство кулминира с
изпращането на полети в безвъздушното пространство, първо от съветския космодрум, после
от американския. В своя обзор за постиженията на космологията и астронавтиката Карл
Сейгън обаче вижда като че ли най-големия успех в една снимка на земята – “бледа синя
точица“, а това не е наука, не е и някаква измерима полза – снимка, която е знание за
човешката ни крайност и смиряване. Според учения тъкмо тази снимка идва да увенчае
програмата Аполо, зачената с доклада на президента пред конгреса от 1961 г., която трябва да
демонстрира мощта на държавата в една надпревара, надпревара абсолютно изчезнала от
съзнанията ни днес, с простия аргумент от една сметка за политическо надмощие:
Програмата Аполо всъщност е политическа, казаха ми други. Това звучеше подостоверно. Необвързаните нации щяха да се изкушат да се ориентират към
Съветския съюз, ако е по-напред в космическите изследвания, докато
Съединените щати показват недостатъчно „национален хъс“. Това не го разбирах.
Ето ги Съединените щати, изпреварващи Съветския съюз буквално във всички
сфери на технологията, световният икономически, военен и в известен смисъл
дори морален лидер, обаче Индонезия би се присъединила към комунистите,
понеже Юрий Гагарин е изпреварил Джон Глен в излизането в околоземна
орбита? Какво ѝ е толкова специалното на космическата технология? И изведнъж
разбрах.
За изпращането на хора в орбита около Земята или на роботи в орбита около
Слънцето са нужни ракети – големи, надеждни, мощни ракети. Същите тези
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ракети могат да се използват за ядрена война. Същата технология, която изпраща
човек на Луната, може да отнесе ядрени глави на другия край на света. Същата
технология, която поставя астроном и телескоп в орбита около Земята, може да
сложи там и лазерна бойна станция. Дори по онова време във военните среди на
Изтока и Запада вече се говореше за космоса като за новата „наблюдателница“,
както и че нацията, която „контролира“ космоса, ще „контролира“ и Земята.
Разбира се, на Земята вече се правеха изпитания на стратегически ракети. Но
прехвърлянето на балистична ракета с фалшива бойна глава в стратегическа зона в
Тихия океан не носи кой знае каква слава. Изпращането на хора в космоса обаче
завладява вниманието и въображението на света. (Сейгън 2013: 158)
А в днешното ни време, след падането на железни завеси – и построяването на стени срещу
бедните емигранти и превръщането на толерантността в лицето на рисковото ни общество, –
се питаме недоумяващо: нима винаги трябва да стои този военен и политически разчет, за да
има финансиране на научните усилия – дори на лингвистиката, защото трябва да има бързи и
ефективни езикови курсове за големи маси войници с цел овладяване на езика на
предстоящия да бъде завладян противник. Космическата сага на Щатите, както тази на
Съветите е била с ясен военно-политически разчет, както без задръжките на гузното съзнание
разказва Карл Сейгън, един от стълбовете на научния екип на космическата програма и
неуморен популяризатор – добре познат и на моето поколение, тъй като в детските години от
1980-те националната ни телевизия излъчваше епизодите от поредицата му „Космос“. Не
спират разкритията за конспирации около тези програми: за технологии, които Съветите
откраднали от американците, те пък просто ги взели от конструктора на Фау 2, назначен за
ръководител на Аполо. Всъщност мощното разузнаване не може да не е гарантирало
проходимост на информацията за космическите програми от двете страни на завесата. А
Вернер фон Браун най-сетне с американското финансиране на полет до Луната е видял да се е
сбъднал прицелът на неговите ракети – защото според крилатата фраза с Фау 2 той се целел в
Луната, но ракетата стигнала до Лондон.
В началото на преразказа за „раждането на атомния век“ поставихме въпроса дали
финансирането на военните и политическите конюнктури са нужното условие за успех и в
чисто научната сфера. Разказаните събития обаче могат да преобърнат този въпрос и да го
преформулираме така: дали тъкмо това форсирано развитие не е извадило научното
изследване от собствената му линия на развитие и не го е тласнало в задънена улица?
Научните постижения са били “инструментализирани“, посветени на трудоемки и ненужни
главоблъсканици за постигане на „пърформанс“ в една определена посока, от тях се е
изисквало да са политически ефективни и медийно привлекателни. Вместо към
перспективата на познанието – доста неясна химерична идеална представа, без съмнение, –
изследването е било пренасочено към краткосрочния и видим успех – и запушено.
Днес политическият свят не познава и дори е забравил скорошното противостояние на двата
лагера, сменили са се „предизвикателствата“, казано с израза на Тойнби, превърнал се в
любимо журналистическо клише. Променили са се безспорно и критериите за успех и
научно-технологичната изобретателност със сигурност не се нарежда между тях, освен що се
касае до нови технологии за продукти за масово потребление като телефонни апарати.
Кулминирала като решаващ фактор в противоборството в двуполюсния свят на
политическите взаимоотношения, атомната енергия е по-скоро ненужна за новия различен
свят. Закриват се или се оставят на доизживяване и атомните централи, навсякъде, освен
навярно само в старомодно преданата на славното си минало Франция, където все още
огромен процент от потребяваната енергия идва от АЕЦ. Тъкмо в Кадараш, югоизточна
Франция, се строи силозът за термоядрения реактор ITER.

2. Кога се роди атомният век |

Тъкмо такова усилие, недирижирано от политически амбиции, но и несдържано от
финансови ограничения, обаче изглежда е било изследването на атома за блестящите физици
от началото на ХХ век – Айнщайн, Бор, Хайзенберг, Дирак, Паули, Шрьодингер, Борн,
Цвики... Тъкмо тогава (с радиоактивното излъчване, строежа на атома, специалната и общата
теория на относителността, квантовата механика и т.н.) става коренният обрат в знанието,
обрат, направил възможно и индустриалното приложение на физичните знания по време на
войната, както до голяма степен и генерирането на свръхтермична плазма за ядрения синтез в
реактора ITER. В края на ХХ век обаче откритията във физиката, след експоненциалното им
избухване в началото на века, стават с все по-малък ефект. Не намаляват – едва ли
многобройните научни публикации снабдяват с по-малко новости, – просто нямат това
значение на обрат. Привидно няма ограничения, и все пак научното знание буксува, както
забуксува и космическата програма от началото на 1980-те, когато започна и излъчването на
научно-популярната поредица на Карл Сейгън по българската телевизия. За Карл Сейгън
обяснението е в инерцията на институцията, загрижена за запазването на своето статукво –
постоянния равен приток на заплати, без рисковете на нови идеи. Забуксуване на
радикалните открития, които да чертаят нова карта на света. Без да можем да го обобщим
като закон, бумът на космическите изследвания с финансовите потоци и изземването на
целите на науката от държавата и политическите фактори, с други думи
инструментализирането на науката (от политически съображения – не от разума) завършва с
това, че я лишава от евристичност.
В резюме Карл Сейгън ще признае свръх конюнктурата постижението на тази програма,
защото:
Ако не беше Аполо и съответно ако не беше и политическата цел, на която
служеше тази програма, се съмнявам, че историческите американски експедиции
на изследвания и открития в цялата Слънчева система щяха изобщо да се състоят
[...] Програмата вдъхна оптимизъм по отношение на технологиите, ентусиазъм за
бъдещето [...] С Аполо Съединените щати се докоснаха до величието. (Сейгън
2013: 161)
Величието, рециклирано днес в поредната версия на уърд или на айфон, удобен оптимизъм,
напълно задоволяващ страховете на рисковото ни живеене. „Рисковото ни общество“ дали
помни това „величие“? Сякаш това рисково общество – или рисково човечество, – не ще и да
знае, че има нещо над главите ни. И все тъй цивилизовано и образовано, то следи онлайн
публикациите за новости в областта на физиката, отчита данните за увеличената мощ на
ускорителите... Все така очаква нещо интересно да му поднесат науките. Очаква да бъде
излъгано? Сегашните популяризатори щедро обещават безкрай време на изследвания:
разбирането на физичните закони и тяхното действие предстои. В книгата „Защо има нещо –
а не нищо?“ от 2012 г. Лорънс Краус говори за едно траещо настояще и след милиарди
години, когато енергийният ресурс на Слънцето би трябвало да е намалял и не ще и съмнение
светлината дори ще е друга. Препрограмирането на пространствата във Вселената в нови
измерения и нови мултивселени става неразличимо от hardcore Sci-Fi, все пак напълно
достъпна за нагледа чрез 3 D, по-скоро ен-D изображение. Безкористие на образа, 3 D физика,
ен-D физика.
Или, големият победител все пак се е оказало онова безкористие по Кант и неговият
категоричен императив? Безкористие от един особен вид – всепоглъщащо, всеотдайно,
неотклонно и човешки обозримо, което е било дълбокият стимул за научното изследване. От
физиците на златната ера на атомната физика – Бор, Хайзенберг или математика Нойман – са
останали размислите им за отношението между философия и физика. Поне една трета от
обема на днешните научни популяризации за новите открития и теории в областта на атома и
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космоса са посветени на теориите от първата половина на ХХ век, които са залегнали в
основата на днешното общо знание за вселената.
Наред с чувството на страхопочитание, тази наука изглежда напълно различна от познатото
днес. Историческите факти, преразказани в научно-популярните книги, се възприемат като
епизоди от приключенска романова интрига, като фикция – макар безспорно такива са
фактите.
През втората половина на 1940-те физика означава не просто смайващи открития. Това е
времето, когато работата на физиците е държана под око от висшите държавни департаменти.
Била е преплетена с конспиративност, потопена в тайните на хитлеристката военна
индустрия или на американските и съветските военни и учени. Отдавна службите – тайни
или явни, – са изгубили интерес, но физиката неизменно се смята за въплъщение на мита за
успеха – за увенчаната със смайващи резултати модерност, която продължава да крачи все
тъй уверено през 1950-те или 1960-те, също и в началото на нашия век – подобрявайки бита.
В настъпление е била и в идиличната балканска провинция (в „котловината на котловината“,
където живее героят на романа „Необикновената биография на Буди Будев“ от Цветан
Стоянов), икономически и демографски раздрусана из основи с дирижираната „форсирана
индустриализация“ след Втората световна война1.

1

Заемаме красноречивата формулировка на проф. Ивайло Знеполски, цит. по заглавието на гл. IХ. Форсирана
индустриализация и социално инженерство. В: Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова
траектория, 197–220. София: Сиела, 2008.
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3. Книгите на Поликаров, научната популяризация на
български от 1930-1940-те и форсираната
модернизация под левия тоталитарен режим
1941: Един софийски гимназист започва да разказва за теорията на
относителността
Научно-популярните книги на двайсетгодишния Азаря Поликаров (9. Х. 1921 - 16. III. 2000),
едва-що завършил техникум по електротехника, се появяват във впечатляващо количество и с
изненадващи ритмичност и бързина от 1941 г. насетне. Повтарят се отделни абзаци,
наистина, но повечето са основно преработени; илюстрациите са възпроизведени заемки (с
надписи на други езици; след 1945 г. – само на руски), но всяка от книгите завладява с
лекотата на стила и богатството на информация, поднесена ненатрапчиво и напълно
задоволяваща интелектуалното любопитство, удоволствие и за мен, една читателка на съвсем
друга възраст и със съвсем различни интереси. По години до 1950-та това са:
1941
Какво ни донесе квантовата теория.
Увод в теорията на относителността (с предговор от Тодор Павлов).
1942
От Коперник до Айнщайн. Еволюция на физическото светоразбиране.
1943
Атомът и вселената.
1945
Атомната енергия – двигател на бъдещето.
Загадката на космичните лъчи.
Постиженията на съвременната физика в нейното полувековно развитие 1895-1945.
В защита на науката. Природните науки в основата на научния светоглед.
1946
Единство на световното многообразие. Основи на научния светоглед (А. Поликаров, д-р
Жорес Йорданов, Евгени Матеев).
1947
Атомът и вселената, т. 1 (2 изд.).
1948
Атомът и вселената, 2 т. (2 изд.).
Всеки може да разбере Айнщайновата теория.
1950
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Диалектическият материализъм и съвременната физика. Към въпроса за диалектиката на
неорганичната природа в светлината на съвременното естествознание.
С пристрастието на читателка бих ги нарекла едни от неувяхващите български книги, живи и
за днешните читатели (и все пак – неспасяемо остарели: и поради новите физични теории, и
поради клишетата на новата идеология в книгите след средата на 1940-те). Както стана
модно, да ги нарека поредния „неиздаден шедьовър“, останал обаче засега без медийно
настоятелен и ефективен писател промоутър.

Пропагандатори на научното знание у нас през 1930-те. Асен Златаров
В контекста на земеделски традиционната и консервативна България от края на 1940-те, с
разнебитена столица и елит след бомбардировките и политическите трусове, насилията и
разрушението, след поредното сдъвкване на патриотично-родолюбивите заблуди, темата за
науката ще означава не просто еманципация и подравняване по образеца на културния център
(за кой ли път! изиграване на представата за движението на българската култура като
преместване от „изток“ на „запад“). Ще означава коренно преустройване на визията за света
и за принципите на човешкото действие и мислене – скъсване с национално центричната
историко-филологическа първооснова, която в края на ХІХ в. Иван Шишманов бе определил
като иманентна на „малката“ българска култура и българското светоотнасяне. За
основополагаща за новата българска култура и за хуманитарната ѝ насоченост към
конструиране на национална идентичност се счита статията на Иван Шишманов „Значението
и задачите на нашата етнография“, отпечатана в първия том на Сборник народни
умотворения (1889), започнат именно от проф. Шишманов в изпълнение на тази културна
мисия, която чрез археологията на националната идентичност задава и идеален образ за
бъдещите поколения. За съжаление, българските интелектуалци от следващите поколения не
са направили актуализация на този образ, останали са му предани, но пък са загубили
вдъхновението и любовта към родното на родоначалника му. Запомнили са етнографските
декорации, но не и интелектуалния порив.
Безспорно, въвеждането на научното знание в популярните представи е дълъг исторически
процес, отбелязан с текстови свидетелства навярно още във възрожденската публицистика,
минал през усилията на редица университетски преподаватели и гимназиални учители.
Очертаването му е по-скоро една предстояща задача, която ще разкрие целия пласт от
насочената към природо-математичното знание култура. А конкретно в полето на
литературната критика неосъществяването на тази задача се усеща в частност за разбирането
на отделни творби. Констатирах го в доста случаи и в хода на работата си по това изследване.
През 1930-те години това популяризаторско усилие на редица учени добива изключителен
обществен резонанс. По въпросите за модерната физическа наука и то във връзка с
отношението към религията се заражда доста остър спор сред философските среди. Поводът
е сказката на Иван Саръилиев с тема „Съвременната наука и религията“, атакувана от
страниците на сп. „Философски преглед“ с подробни критически бележки от редактора проф.
Димитър Михалчев (кн. 4, 1931 г.). От своя страна Ив. Саръилиев отговаря с брошура, а всяко
едно от твърденията му по-сетне е подробно разнищено и опровергано от проф. Михалчев в
три поредни броя на сп. „Философски преглед“ (кн.кн. 2, 3, 4, 1933 г.).
А за широката публика особен принос за нарастващия интерес към природо-научното знание
имат публицистичните или ораторските изяви на проф. Асен Златаров. Псевдонимът „Аура“
и художествените текстове пък свързват професора химик с хуманитарната страна от
съвременната култура, както и с една пропита от романтичност представа за творческото
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начало, съвсем в духа на пионерните усилия на Иван Шишманов. Сред многобройните
заглавия на популяризатора Асен Златаров няколко са посветени именно на атомната физика:
„Айнщайн и световните тайни (в първите три издания заглавието гласи: „Световните тайни и
делото на Айнщайн“) Общодостъпно изложение на теорията на относителността“ (Акация,
1923; 1924, 1930); „Космичните лъчи и животът. Мирът на трептенията“ (1932).
Освен строго научните теми, като химик Асен Златаров се интересува от областите с широк
обществен интерес, за които науката може да допринесе, като например храненето. Друг
характерен елемент от публичното му присъствие е връзката му с леви политически кръгове.
От студентските си години е поддръжник на социалдемокрацията, но в позицията му на
ангажиран интелектуалец личат следи от идеала и за възрожденеца, и за интелигента
народоволец по руски образец, загрижен за широките маси в два плана: просвещаването им и
подобряването на условията им на живот. Разбира се, в специална брошура с назидателен тон
професорът изяснява и заклеймява опасностите, които носят предлаганите удоволствия от
наркотичните вещества. Подчертан е и ангажиментът към младото поколение и вниманието
към проблемите на образованието. Години по-късно в културната общност се запазва
споменът за видния интелектуалец, а неговата многостранна дейност се оценява като „завет“
и пример за подражание.

Списания и научно-популярни библиотеки
Асен Златаров е в центъра и на редакцията на списание „Природа и наука“, илюстровано
популярно научно списание, което излиза от 1930 до 1943/1944 г. Други членове на
редколегията са проф. П. Бакалов, проф. Ст. Консулов и Ал. Радославов. Към списанието
излиза библиотека „Популярна наука“ (1926-1931), от която са посочени заглавията: „Нашето
звездно небе“ от проф. Йордан Ковачев, „Човекът от ледниковата епоха в Европа“ от Рафаил
Попов, три заглавия: „Изграждането на културното човечество. Борба с израждането“,
„Закони на наследствеността. Наследствеността при човека“ и „Живот, старост, смърт“ от
проф. Стефан Консулов, „Нашите едливи и отровни гъби“ от Б. Бързаков, „Съвременни
насоки в еволюционното учение“ и „Измрелите чудовища“ от проф. Петър Бакалов,
„Нашенските отровни растения“ от Ал. Радославов; „Рудните богатства на България“ от инж.
Богомил Радославов (заглавията са цитирани по анонса от задната корица на номер 6 от
поредицата „Животът на звездите“ от проф. Й. Ковачев, 1929; някои от изброените по-долу
заглавия липсват от каталога на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.).
Проф. Златаров урежда също към издателство „Акация“ библиотека „Натурфилософско
четиво“, където са представени всички клонове от знанието, както и широк кръг съвременни
идеи за наука и култура. Преобладават преводните заглавия, но и авторските български книги
не са малко. Българските автори разработват основно теми от сферата на хуманитаристиката
извън природо-математичните науки: проф. д-р Златаров („Слънцето и животът“, „Айнщайн
и световните тайни“, „Из тайните на морето“, „Гибелни блаженства“, „Що е живот, защо е
смърт?“), Ат. Илиев („Загадката на сънищата и психоанализата на Фройда“, „Лимитизъм и
монизъм“, „Естетика и психоанализа“, „Психоанализа, пансексуализъм и изкуство“,
„Проблеми на изкуството“, „Двата полюса на човешката душа“, „Душа и религиозно
съзнание“), проф. К. Гълъбов („Краят на западната култура според Шпенглер“), Николай
Райнов („Днес и утре“), Д. Христов („Из първите стъпки на изкуството“), проф. Ст. Младенов
(„Език и култура“), Ат. Яранов („Живот и смърт на езиците“), В. Милков („Тайната на
всемира“).
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Даваме една частица от разнообразното научно-популярно четиво през междувоенния
период, а сред този достатъчно богат избор малкият Цветан става читател и абонат на „Наука
за всички“. Абонаментът без съмнение е бил съобразен с препоръката (и съответно
финансирането) от страна на близките, които избират това списание пред по-официозния
професорски дух на сп. „Природа и наука“. Списанието „Наука за всички“ излиза от 1933 до
1948 г., с прекъсване между 1943-1945 г. Негов редактор е Кирил Сеизов, директор на
Университетска библиотека. Препоръката от Министерство на просвещението (с окръжно №
3441 от 9 октомври 1936-а) изчезва от началото на 1946 г. насетне. Съдържа най-вече
неподписани и преводни материали от всички клонове на точните науки и информация за
технически нововъведения. Новите технически средства стават водеща тема в последните
годишнини, когато материалите за съветската наука или географски места в Съветския съюз
нарастват чувствително. Особено внимание се отделя на новостите в атомната физика, но са
включени и доста четива върху практически въпроси като хранене и здраве, множество
съобщения за любопитни открития в най-различни области, поместени в рубриката „Разни“
от последната страница. Темите звучат като добре познати и за днешния читател, тъй като ги
познаваме от бита или защото продължават да се обсъждат и в днешната масова преса:
осветление чрез луминесценция, свръхатомна енергия от водата, храните (пастьоризирано
мляко, яйца на прах и др.), контактни лещи и очила, световните производители на петрол,
бъдещите източници на енергия, как се правят трик-филми (със специален интерес за трикфилмите на „Валт Дисней“); отдел „Разни“ дори осведомява за „опитомени домашни мухи“
(кн. 9-10, 1945-1946, ХIII).
За да очертаем по-пълна картина за все по-широката читателска публика на научнопопулярно четиво, изкушена от по-близкото познаване и на „сензационните“ новини в
научните изследвания, трябва да добавим и паралелното разрастване на рубрики в
периодичните издания с игрословици, ребуси и кръстословици. Изпъкват и отделни автори
като Тома А. Томов, банков служител и автор на книги около математиката (от 1932 г. са: „Из
царството на числата“; от 1941 г.: „Весела аритметика“, “Весела геометрия“, „Научни
забави“, „Забава с кибритени клечки“, „Куриози из математиката“; от 1942 г.: „Зрение и
зрителни измами“; от следващата 1943 г. са: „Танграми. Геометрични силуети, главоломки,
забавна игра“; по-късно през 1947 г. издава само „Бързопис (тахиграфия)“), или Добромир
Загорски, редовен сътрудник на забавните рубрики в периодиката, съавтор на книгата „Игри
и забави“ (1953), емигрирал през 1960-те от социалистическата държава. Ежедневниците
редовно поместват кратки информационни рубрики със съобщения за научни експерименти
или технически нововъдения. Науката сменя статуса си от строго кабинетно занимание,
завихрена в същото темпо на новината, по-скоро на производството на новини, които влизат
веднага в медиите, и постепенно добива форма за изява, напълно адекватна и приемлива за
широкия читател, – извън образователната институция, форма, привлекателна и достъпна за
интересите на средно образования градски човек, потребител и на ежедневната преса.

Антипропагандатори и критици
Популяризацията на научното знание, усилена с пропагандирането на математическата
комбинативност и изобретателност, набира сили в българската среда от 1930-те. Паралелно
обаче се явяват литературни пародии и доста язвителен присмех към оптимистичната
убеденост във всесилието на науката. Блестящи образци на тази ирония оставя Светослав
Минков, при когото сюжетите за науката се оказват сдвоени с блестящ градски и преводим
стил, далеч както от телеграфната лаконичност на „динамичното модерно време“, така и от
вазовската проповдигнатост. Разказите му ( „Маймунска младост“, „Човекът, който дойде от
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Америка“, „Водородният господин и кислородното момиче“ и др.) бележат ново качество на
литературата ни и нейните послания. Напълно в духа на националната традиция от Алеко
Константинов модерният разказвач осмива общовалидните авторитети от ъгъла на една поевропейски сдържана рефлексия и скептицизъм към еднозначните възторзи. Сюжетите
отразяват актуални дебати и пряко произхождат от новини, информация за които можем да
открием именно в тези отдели за популярна наука в тогавашната преса (например, за
операциите на д-р Воронов за присаждане на жлези). А такива новини лансира и проф. А.
Златаров, известен с многобройните си сказки и журналистически материали. Още през 1921
г. е публикувана книгата му „Соята (Японският боб)“, преиздадена през 1928 г. „Магичен
разказ за соята“ от Св. Минков пък е от 1936 г. „Японската тема“ продължава и с личния опит
на писателя, назначен за културен аташе в японската столица през 1942-1943 г. Друга обща
тема подсказва заглавието на книгата на Асен Златаров „Хормони и витамини“ (1928) – срв.
заглавието „Разказ с витамини“ на Св. Минков.
Нещо оперетъчно-наивно има в пристрастието на професора научен популяризатор към
универсални абстрактни теми като щастието или животът, породили съответно отделни
книги (срв. „Що е живот и защо е смъртта“, 1930, и „Проблемът за щастието. Изкуството да
се живее“, 1932). Асен Златаров въплъщава и стереотипа на сантименталния поет. Твърде
отвлечени са заглавията на чисто художествените му книги, подписани с псевдонима Аура,
но всички те се радват на изключителен читателски интерес: „Цветя за него“ излиза през
1918 г., след което има четири преиздания; „Песен за нея“ от 1919 г. има 5 преиздания;
романът „В града на любовта“ от 1927 г. – само едно от 1939 г.
Наред с научно-популярните издания с гриф „препоръчано от Министерството на
просвещението“ (като сп. „Наука и природа“ или изданията на библиотека „Популярна
наука“) се открояват и едни опърничави самоучки, които застават напряко общоприетото
знание. Богомил Даскалов от гр. Трявна предприема издаването на цяла библиотека „Гнилото
в съвременната наука“. На кориците им стои също гриф, но за авторско право: „Всички права
запазени“. За пълнота нека дадем заглавията и съответно темите на тези кратки брошури с
„популярно научно изложение“, които излизат от 1933 до 1942 г.: „Маса и плътност на
Луната“, „Аберация на светлината“, „Гравитационни везни на Кавендиш“, „Плътността на
Земята“, „Изхабяване на материята“ (засегнатата тема е повод за статията на Азаря
Поликаров „Изхабява ли се материята“ от 1941 г., препубликувана в Поликаров 1945: 111145) , „Обеми на пресечени пирамиди и конуси“, „Величина на земното притяжение“, „Мощ
и маса на планетите“. Освен това е автор на още две брошури по въпроси на математиката,
отново с „всички права запазени“, издадени в Трявна: „Анализ на Питагорова теорема“
(1940) и „Знаменитата теорема на Ферма“ (1940). Прочее, както се казва, официалната наука
има своите пропагандатори, но също своите изобличители и съперници.

Научна популяризация и „изграждане на светоглед“
Името на двайсетгодишния Азаря Поликаров се появява през 1941 г. върху корица на книга с
впечатляващото заглавие: „Увод в теорията на относителността. Елементарно изложение на
специалната и общата теория за относителността и най-новите трудове на Айнщайн“. С
предговор от Тодор Павлов (изд. Д. Гологанов, печатница Просвета). Името на автора на
предговора пък задава една рамка на възприятие на цялото „изложение“ като аргументация в
полза на едно материалистично философско виждане, което влиза в идеологията на
комунистическата партия, а това свива употребата на научните или философски идеи до
съвсем тесен политически смисъл. До края на десетилетието тази партия ще завземе изцяло
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властта в страната. При това тя съвсем не приема безрезервно концепциите на модерната
физика и Айнщайновата теория на относителността. Книгата е отпечатана в издателството на
Д. Гологанов. Книгите на това издателство, наред с издателство „Нов Свят“, където се
появяват по-късно книги на Азаря Поликаров, имат запазен кръг читатели сред по-младата
левичарска публика. Очевидно популяризацията на съвременната физика има своя среда и
публика и то във военните години. Знанието за най-новото излиза от ръцете на утвърдените
академични фигури, а завладява почитатели сред онези среди, които стоят далеч от
авторитетите и които са най-подривно настроени спрямо институциите.
Първите книги на Поликаров излизат в издателства, профилирани да снабдяват ляво
ориентираната читателска група. Те се радват на стабилност дори в несигурните години на
войната, а от каталозите им можем да си създадем представа за широкия кръг на читателски
интереси. От включените заглавия можем да съдим и за това кои автори или теми са били
популярни и са гарантирали търговски успех. Каталогът на издателство „Нов свят“ изненадва
със съчетанието на популярни брошури, включително съчинения на Маркс и Енгелс, с
блестящи творби на новата съветска литература като „Златният телец“ на Илф и Петров.
Многобройни са и научно-популярните заглавия, предимно в превод от руски. Едно от
открояващите се имена е това на съветския инженер Михаил Илин, издаван както преди, така
и след политическата промяна от 1944 г. В репортажно и есеистично написаните си книги
(срв. „Как преустрояваме природата“, 1937, или „Как човекът стана великан“, 1942, и двете
публикувани в „Нов свят“) е направена директна връзка между новия режим в СССР и
планомерното научно аргументирано използване на природните ресурси с целия набор от
прокарване на пътища, откриване на руди, построяване на водохранилища и канали до
отглеждане на нови сортове.
Впечатлява също големият брой заглавия, издавани в началото на 1940-те, защото говори за
сигурна читателска маса. Едва ли зад всички тези читатели трябва да припознаваме и адепти
на леви партии. Сред българските автори, чиито книги излизат в „Нов свят“, са младите като
Богомил Райнов и средното поколение „леви“ автори като Георги Караславов или Иван
Вельов. Почит е отдадена на Гео Милев с многотомно издание, подготвено от Мила Гео
Милева. Впечатляващо е и присъствието на левите теоретици – философът Тодор Павлов и
социологът Иван Хаджийски, Михаил Димитров с книга за Ботев. Впрочем, няколко заглавия
са посветени на Левски (тази бележка за изд. “Нов свят“ се основава на данни от електронния
каталог на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“).
Без да абсолютизираме, темата за науката и научната популяризация през 1940-те изглежда
сдвоена и с определена политическа ангажираност. Безспорно за читателите лявото и науката
попадат в две сродни семантично-концептуални полета: първо, със засвидетелстването на
материалната природа на явленията и с откриването на обуславящите закони, т.е. с
детерминистичната мисловна нагласа в най-общ философски план, и второ, с бързия си
напредък науката показва на дело едно революционизиране на мисленето, тъй като
преминава през неколкократното детрониране и смяна на господстващи възгледи във
физиката в течение на няколко десетилетия. Идеята за науката в опознаването на материята –
в мащабите от атома до Вселената – е синоним на прогрес. Но науката означава и вярност
към предмета, еманципиране от всякакви предразсъдъци и готови модели, наложени било по
принуда, било по силата на стереотипите или идеологията, а това означава, че научната сфера
и по-късно претендира за известна автономност в рамките на режима. Сякаш за да се
препотвърдят тези принципи, в сп. „Наука за всички“ е публикувана статията „Мирогледът на
физика“ с автор проф. В. Вестфал (кн. 5, ян. 1946), която защитава независимия
неидеологически характер на науката, тъй като изследователят следва природата и нейните
закони, които трябва да изрази математически безпристрастно. Според такова гледище
науката излиза вън от налагания ударно модел на тотално подчинение на един идеологически
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модел и около нея се очертава една област на относителна независимост, иначе трябва да
изневери на самата си природа.
Но пък авторът популяризатор Поликаров заема една небезпристрастна позиция,
преминавайки в полемика с конкретни автори и публикации, съвсем в духа на брошурите за
„Гнилото в съвременната наука“. Своите полемични статии той преиздава в сборника „В
защита на науката“ (Нариздат, 1945), с който преследва определени цели извън увлекателното
познавателно четиво. Те стават ясни от подзаглавието „Природните науки в основата на
научния светоглед“. Иначе казано, за автора научната популяризация е средство да се
изгражда светоглед и да се влияе на умовете.
И тъй, на практика обаче се оказва, че възприемането на физичното знание съвсем не е
идеологически безпристрастно, тъй като шеметното натрупване на нови открития неуморно
препотвърждава материализма, но и философска широта на мисленето. Но още преди този
материализъм, снабден с уточнението „диалектически“, да стане държавно-партийна
доктрина, книгите на Поликаров настояват за неотделимата връзка между наука и
философия, и по-точно за едно действено, активистко ляво „светоотношение“, което скоро ще
се превърне в идеология, която пък ще иска да участва и в преразпределението на
нефилософското и нефизичното, а социално и политическо пространство. Засега, в първите
години след установяването на новата власт, тази идеология няма да отхвърля новите научни
приноси, напротив ще ги приветства най-чистосърдечно, тъй като в тях се вижда
революционен акт.
Научно-популярната насоченост на книгите на Поликаров не се променя след обрата от 1944а до края на десетилетието. Като че ли се увеличават препратките към съветски автори (в
духа на всеевропейското съветофилство в годините след впечатляващата победа на
съветската армия над хитлеристката военна машина), но без да се наруши балансът между
последователното излагане на научни факти и бодрия тон на събеседване. Младият Азаря
показва завидни умения, ако не талант, да интерпретира научни теми, да намери достъпни
образи и да улови философски парадокси, за да предаде оживлението и актуалния интерес
към новото. Това умение изглежда умение на компилатор, но компилацията е творческа,
авторовото вдъхновение е автентично. По-късно в края на 1940-те Азаря Поликаров заминава
на обучение в Москва и завършва МГУ – Московският държавен университет. След
завръщането му излизат поредица книги върху най-новото в областта на физиката, явно
строго профилирани за нуждите на съвременната идеология, като „наръчници“ за
пропагандатора, като „Към съвременното състояние на въпроса за произхода на планетите“
от 1954 г., издание на НС на ОФ в библиотеката на лектора.
Още през 1946 г. излиза с тройното авторство на А. Поликаров, д-р Жорес Йорданов и Евгени
Матеев „Единство на световното многообразие. Основи на научния светоглед“. Под общата
редакция на Азаря Поликаров.“ (София: книгоиздателство Д. Гологанов). По-късно дори
книгоиздаването се „идеологизира“ и книгите, в които се обсъждат научни проблеми, излизат
в издателствата на Българската комунистическа партия или БАН (срв. издателствата и на
следващите заглавия на Азаря Поликаров „Диалектическият материализъм и съвременната
физика. Към въпроса за диалектиката на неорганичната природа в светлината на
съвременното естествознание. Редактор Бернард Мунтян. Изд. на БКП, 1950; „Материя и
познание: въпроси на марксическата философия“, изд. БАН, Институт за философия, 1951.
Предговорът на предходната книга от 1950 г. съдържа благодарности към редица съветски
учени и към Тодор Павлов, вече чл.-кор. на БАН, а научен увод пише съветският авторитет
акад. Сергей Вавилов). През следващите десетилетия Азаря Поликаров подготвя два типа
книги: посветени на новости в областта на физиката (срв. „Относителност и кванти“, 1963),
но вече подчинени на философска теза, като онагледяване на темата „Материя и познание.
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Въпроси на марксическата теория на познанието“ (1951). Вторият тип са посветени на
методологията на науката. Все по-пространни са абзаците с доуточняване на
материалистично правоверната терминология. Поради щедрите цитати несведущият читател
от наше време би сметнал и Маркс, Енгелс, Ленин или Сталин също за видни познавачи на
физическата наука. Схоластиката на държавно наложената идеология превзема научното
изложение, изсушава емоционалната свежест и новото в науката става списък от имена и
опити, гарниран с цитати и актуални полемики. Късните книги на Поликаров са не по-малко
богати на информация, въвеждат нови тенденции във физическата наука, нови имена на
учени или на философи на познанието, но буквално са обезсилени от рамката на
умозрителната материалистична идеология.
С годините акад. Азаря Поликаров получава признание за заслугите си. В последното
десетилетие от кариерата си изнася университетски курсове по теория на научното познание
– областта на Карл Попър, чиито възгледи е подлагал на остра критика в по-ранни свои
издания. След книги като „Методология на научното познание“ (1972), „Проблеми на
научното познание“ (1977), „Физиката на ХХ век“ (1977), „Науката и съвременния свят“
(1981), „Очерци по методология на науката“ (1981) или „Ориентиране в методологията на
науката: дивергентно-конвергентен подход“ (1987) нови преработки по темата, вече извън
наложената идеологическа рамка, са: „Научни революции и прогрес. Студии по история на
науката“ (УИ, 1993), „Логика, философия и методология на науката“ – цикъл
общообразователни курсове за студенти на НБУ (1996), „Революции във физиката. От
Галилей до наше време“ (1996). Колкото до полемичната нагласа, тя има продължение в
„Псевдонаука: критики към Никола Николов, Желю Желев, Фиона Макдоналд“ (1997).
Забележителната житейска и научна кариера на Азаря Поликаров е ознаменувана и с
международната му известност: през 1967-1970 работи в отдела по философия в седалището
на ЮНЕСКО в Париж, член-кореспондент на БАН от 1966 г. и академик – от 1984 г.
Преподавал е в Бостън, Питсбърг, Лайпциг и Берлин, а у нас – в Софийския университет,
Славянския университет и НБУ. От предпоследната година на живота му са две книги:
„Философска Одисея: какво учат философите?“ (1999) и немскоезичната Einsteins Theorien
und Ansichten. Gesamtdartstellung (1999). Проследявайки в каталозите поредицата негови
заглавия, прехвърляйки бележките за неговото честване през 2011 г. или благодарните думи
на негови студенти, взирайки се в отворената усмивка от снимките му през годините,
опитвам се да усетя присъствието на този блестящ ум, сериозен и жив, може би от редките
случаи на интелектуалец, надхвърлил границите на нашата култура.
След срещата с книгите на младия Поликаров вече няма допирни точки в житейската
биография на Цветан Марангозов. Спомня си, че след завръщането си през 1990-те се е
запознал със сина на академика. За едно късно познанство с Азаря Поликаров пък разказва
Златомир Златанов от времето, когато е бил редактор в сп. „Родна реч“. Академикът е идвал с
внучката си в редакцията. Случайността на тези срещи сякаш идва да покаже как е отминала
магията на онова време на първите прочити и безметежната вяра в революционната сила на
науката, и как с годините избледняват събитията. Авторитетността на академика е нещо
съвсем различно, несвързано сякаш с онази взривност на новото знание, която са идвали да
предадат сладкодумните книги на двайсетгодишния младеж, нагърбил се да разказва за
новите открития в науката.
Захващайки се с първите си книги, младият популяризатор вероятно е имал наум образеца на
подобни издания, но и сам е издирвал информация. Установил и собствена кореспонденция
дори с А. Айнщайн. Зарядът на книгите му идва от едно заразително усещане за докосване до
самата сърцевина на научното откритие. В увода към „От Коперник до Айнщайн“ споделя, че
такива достъпни популярни четива са рядкост и на други езици (Поликаров 1942: 9).
Изключения са курсовете по физика на О. Д. Хволсон, които датират от края на ХIХ век, и
38 | Littera et Lingua Dissertationes 12. Мая Горчева. Вселената е крайна ...

популярното изложение на теорията на относителността, подготвено през 1938 г. от самия А.
Айнщайн и неговия ученик Леополд Инфелд, полски академик и член на Световния съвет на
мира, към чиято кауза е пристрастен и Айнщайн (Айнщайн, Инфелд, 1959). Други заглавия,
които посочва в увода Азаря Поликаров, са: „Физика наших дней“ на физика и „отличен
методик“ О. Д. Хволсон. В приложението за научната популяризация към сборника „В
защита на науката“ (1945) е цитирано името на Лункевич: Валериан Викторович Лункевич,
(1866-1941), професор биолог, народоволец в младостта си, посветил се на научно-популярни
издания, с които да направи науката достояние на масите. Името му очевидно се е радвало на
популярност у нас, след като изрично книгите му са споменати като характерен детайл и в
описанието на герой от романа „Лице“ на Блага Димитрова: на етажерката с книги на
Андрей, убития офицер антифашист и комунист, лежи „тогавашното евангелие: Лункевич:
„От Хераклит до Дарвин“, купено навярно от някой вехтошар“ (Димитрова 1981: 56).
Книгите на В. В. Лункевич се радват на многобройни преводи на български след 1906-та,
особено през началото на 1940-те, издавани именно от „Нов свят“, както философските, така
и частно научните за насекомите или борбата за живот в живата природа. Цитираната в
романа „Лице“ книга има издания от 1940 и 1947 г.
Още автори и заглавия, български или преводни, младият популяризатор посочва в
приложението към сборника статии „В защита на науката“ (1945): Златаров, изданията на
самия Поликаров, Едуард Райн („Чудото на вълните“), Т. Томов („Из царството на числата“,
1930), Сванте Арениус („Из историята на химията“), Джефри Мартин, Йордан Ковачев, проф.
В. Майер, Николски („Занимателна физиология“) (в бележка под линия, Поликаров 1945б:
178-179).
Сред изброените книги на многобройни преиздания се радва книгата „Знимателна физика“ от
Яков Перелман, част от която е преведена на български през 1931 г. По-късно е преиздадена
изцяло през 1949, 1961 и 1966 г. След излизането ѝ през 1924 г. на руски тя има 20
преиздания и преводи на други езици, включително на немски и френски. В увода към 13тото преиздание авторът разказва, че читателите дори не искали нищо да променя в нея, нито
да внася нови научни данни – обратно на патетиката на несвършващите нови и нови открития
в областта на физическата наука. Книгата излага отделни понятия, съпроводени с различни
конкретни истории или примери от книги. Припомнени са епизоди от романите на Жул Верн
или Хърбърт Уелс, коментирани именно с оглед на отделни закони и научни открития.
Самият Жул Верн е сключил договор със своя издател, прословутия Ецел, да прави книги,
подпомагащи обучението и усвояването на научните знания от децата в ученическа възраст.
Романите на Жул Верн не само „свеждат“ знание, но и прогнозират научни и технически
открития. Полетът до Луната от романа му „От Земята до Луната“ (1865) ще бъде образеца,
който имитира и полетът на Аполо 11 на 20 юли 1969-а.
Като дете запален читател на Жул-Верновите романи е бил известният полски поет и
емигрант Чеслав Милош, който след години си припомня за тези романи, както и за важното
им място в изграждането му като личност в своята прощална книга „Крайпътно кученце“ (б.
прев. Вера Деянова, изд. Факел Експрес, 2002). За Чеслав Милош тези романи обаче говорят
за бунтари и за борбата им. В самотата на морските глъбини капитан Немо е намерил
свобода.
Няма да открием в „книгите на Поликаров“ следа от идеологическа преднамереност и при
избора на изходните материали, цитирани са имена и факти, сметнати от автора за особено
важни и водещи, така че равноправно присъстват имена на английски, американски, немски
или съветски учени (все пак и в ранните му книги преобладават илюстрациите с обяснителни
бележки на руски).
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Книгите демонстрират една модерна представа за научно-популярното четиво за младите, без
примамките на „динамичния“ журналистически стил. За науката се говори директно, без
въвеждащи контексти, както в краткото изложение „Всеки може да разбере Айнщайновата
теория“ (1948), което излиза в библиотека Научно-популярно четиво, изд. „Народна книга“ на
Българската радикална партия, в тираж 6 000. Лекотата на изложението, едновременно с
научната изчерпателност изпъкват при едно сравнение с академичния много по-претенциозен
стил на Асен Златаров. Като че ли неговата професорска титла е оставила знака на едно
„очудняване“ на езика, така че „професорското“ да не остане неразпознато: много по-дълги
отрязъци със строго научна терминология; препредаване на съответен въпрос или
философско положение чрез заети от други учени цитати; отскачания към поетически образи
и цитати от високата поезия. Освен това професорът коментира наред с естествознанието
моделите на Мах, материализма на Маркс, Сванте Арениус или съвременния витализъм.
Азаря Поликаров снема научното изложение до конкретното мислене, прави го медийно
приемливо, без да го загрозява с кресливата площадност на сензационното, надалеч и от
фамилиарниченето или „сдушването“ с невежите читатели. Вместо да дава формули,
термини или поетизми Азаря Поликаров придърпва научното знание към журналното и в
някакъв смисъл дори към днешните популяризатори, така че остава „конвертируем“ и за
днешен (и то не само български) прочит. Стилът му съчетава естествено нагледност и
действеност (без усложнен синтаксис), с неусетно преминаване от излагането на физическа
ситуация към философската перспектива на осмисляне, или обратно, извежда с лекота идеи
за науката физика от по-абстрактното концептуално-философско ниво. В този смисъл
повествованието води към заличаването на границите между научното физическо
разглеждане и „превеждането“ му като световъзприемане и философска нагласа към
съвременния свят.
За задачите на научно-популярното четиво той разсъждава в приложението „За научната
популяризация (изводи от една дискусия)“, поместено в края на сборника с полемични статии
„В защита на науката“ (Поликаров 1945: 147-206). В този обзор на научната популяризация,
публикуван през 1945-та, т.е. непосредствено след политическо-държавния обрат, въпросът
за значението и формата ѝ е поставен в ясен исторически контекст и това е контекстът на
едно общество пред прага на индустриализацията, на което предстои коренно преобразяване.
В исторически мащаби индустриалният подем сякаш произтича от политически акт, с който
се слага началото и на въдворяването на модерното производство чрез принуда. Наред със
социално-икономическото преобразяване, това е историческо време на хаотичните нелепи
кървави съдопроизводства и нови наредби, когато дори правописът се оказва реформиран
(което впрочем личи в колебливото изписване на буквите „е“ или „я“, които идват на мястото
на „ѣ“, и в първите издания на Поликаров след 1945-а).
Що се отнася до книгите, едни от тях попадат под забрана, а други щедро се издават. С новия
режим из основи се променя социалното поле на читателите и потребителите на знание за
науката сред тях, по-скоро драстично се разширява. По думите на младия популяризатор:
новото време се характеризира с „демократизиране на науката, нейното приобщаване с
масите, нахълтването ѝ в живота“, и то: „по-специално днес при широката индустриализация
и промишленост и огромното участие на обществото в производствения процес [...]“
(Поликаров 1945б: 148-149). Съотношението между производство/наука/ произвеждащи маси
е пренаписано по формулата: произвеждащите маси трябва да станат „четящи маси“. А
това е и формулата, която увенчава латентното левичарство и авангарден дух на всяко знание
за наука и всяко впускане по линията на прогреса и на научно-техническата модернизация.
Сякаш лявото е възможно именно когато има своята литературна форма, с която да утвърди
програмата си за този прогрес.
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Научната популяризация не означава просто промяна на манталитета и ново знание, тя се
оказва в средоточието на изграждането на новия манталитет, адекватен на държавнототалитаризиращите приоритети. Тя трябва да сведе друго „тайно“ знание до невежите, като
му сведе свръхспециализираните научни теории и термини в достъпна форма. В контекста на
модернизацията научно-популярните книги се ползват с особена привилегия, тъй като са
натоварени да запознаят с научните и техническите открития и да обучават „широките маси“
на граматиката на модерното общество и затова съдържат и огромни пространства на
свобода. Но те трябва да предадат и друго „тайно знание“ и то съвсем не се отнася до
науката, още по-малко до прогреса или модерността. Това е изграждането на светоглед. Да
припомним заглавието и съответното подзаглавие на книгата от 1946-та: „Единство на
световното многобразие. Основи на научния светоглед (Поликаров, Йорданов, Матеев 1946).
Затова и научно-популярни издания, които не отговарят на новоизкованата норма за
светоглед, не влизат в периметъра на това просветителство и редица утвърдени издания като
списание „Наука за всички“, което чете юношата Марангозов, спира да излиза след 1948 г.
Първото идеологическо измерение на този светоглед – ясно разбираемо днес, – ще
разпознаем в прекалено очевидното знаково пренаписване на подзаглавията на двете
преиздания на „Атомът и вселената“ от 1943 и от 1947-1948, когато излиза в двутомник (срв.
Поликаров 1943, Поликаров 1947, Поликаров 1948). Що се отнася до съдържанието, както
авторът сам сочи в увода, 4/5 от съдържанието е изцяло обновено, от един том в две части
всяка част се разполага в самостоятелен том. „Светогледни“ въпроси не се обсъждат, извън
това фундаментално полагане на материята като първооснова. Заглавието от 1943 г., което
гласи „Атомът и вселената. Развитие на съвременната атомистика. Устройство и произход на
вселената“, става по-късно „Атомът и вселената. Науката в борба за овладяване тайните на
Вселената“. Ако е позволено едно донаписване-допълнение и заместване по принципа на
силогизма, то подзаглавието на „Единство на световното многообразие“ (1946) ще стане от
„основи на научния светоглед“ на: „Науката в борба за научен светоглед“ в подзаглавието
на преизданието на „Атомът и вселената“ в два тома от 1947 и 1948 г.
Още една знакова подмяна на имена в началото на увода към „Единство на световното
многообразие“ (1946): „В настоящия труд сме си поставили за цел да изложим в основни
черти началата на научния (марксически) мироглед“ (Поликаров, Йорданов, Матеев 1946: 5).
С обяснението в скоби двете определения са дадени като синоними, така че „научен“ да е
заменимо с „марксически“. По „марксически“ уводът е под шапката на цитат от Маркс, в
който обаче няма нищо физично и който гласи: „Всъщност има само една наука – и това е
историята“ (Поликаров, Йорданов, Матеев 1946: 5). Ако прочетем тази книга именно през
историята, тогава ще видим разкъсването между над- и извънисторическо научно
съдържание и идеологическо (потопено в конюнктурата, но неисторическо, догматично)
клише, между ритъм на прогреса, мисълта и откривателството – и безсилието на готовите
подредби (с тристепенното прехождане от неорганична през органична до човешка социална
природа).
Отново завръщайки се в периметъра на научно-популярното четиво, историческият момент е
пренастроен на чисто литературна вълна с изискването за особен вид книга, чрез която
научното знание да стане вседостъпно. Това ще е четиво за настоящите и бъдещи широки
произвеждащи маси. Неговата мисия е подобна на възрожденското „просветителство“, само
че заглушавано от машинното боботене и плющенето на трансмисии, задавено от
задушливите азотно-торови комини, които стават знак за индустриализацията на страната ни.
Тъкмо тези заводи, издигнати в Димитровград, се превръщат в своеобразен символ на
модернизацията на стопанството, което ще дойде на мястото на традиционното земеделие,
което от края на 1940-те ще бъде заставено да влезе в колективните форми, изисквани от
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новия режим. Променя се организацията на производството, собствеността на земята,
въвеждат се „научни“ методи в земеделие с подобряването на почвите с торове и на
културите със засаждане на нови селектирани сортове, използват се машини. Започва се
повсеместно заместване на ръчния труд с машини, което след десетилетия в края на ХХ век
ще има за следствие постепенното елиминиране на всички култури като
зеленчукопроизводството, които изискват ръчна обработка, с други, за които машините са
достатъчни, каквото е зърнопроизводството или производството на силаж. На смяна на ТКЗС
(трудовите кооперативни земеделски съюзи) идва АПК – аграрно-промишлените комплекси.
Земеделието става производство, отглеждано в АПК.

Родната индустриализация, просвещаването на „широките
маси“ и „славните трийсет“

производящи

В съкратени срокове от края на 1940-те и през 1950-те българската икономика преживява
същото трансформиране, през което са минали вече индустриализираните държави. Тя също
е увлечена във вълната на следвоенния икономически растеж, тласната с идеологическикалкулирано масирано финансиране. Следвоенните три десетилетия остават примерно за
французите с името „славните трийсет“. Западните икономики се възползват от щедрите
американски субсидии, отпускани по „плана Маршал“, докато установените народни
демокрации по образеца на съветската държава – от „братските“ помощи. Всъщност тези
замогващи се икономики са пионки в една политическа игра на противоборство между двата
лагера от двете страни на „Желязната завеса“. Икономическа модернизация с политическо и
идеологическо вдъхновение, по план или по приумиците на пазара, но все с предсказуем
край. Идеологическото противопоставяне стига до масова истерия през 1950-те със заплахата
откритият конфликт да доведе до нова война, в която ще влезе в употреба атомната бомба,
заплаха, която се разминава за броени часове през октомври, 1962 г.
Днешните общества са запазили носталгията си по тези времена на растеж и стройна
организация на обществата, но и на личното време, която гарантира постигане на личните
цели. Според Джоузеф Стиглиц, един от водещите икономисти в наше време, промяната в
икономиката започва от 1980-те с идването на власт на президента Рейгън, който пуска в
действие нови икономически механизми. В резултат на тази политическа намеса растежът е
пренасочен от цялото общество и средната класа в частност към „единия процент“ на
свръхбогатите. В редица статии в най-авторитетни и популярни американски издания
Стиглиц не спира да повтаря това свое виждане, както и тезата на Тома Пикети, че растежът
на „славните трийсет“ и благополучието на широката средна класа е изключение, а не
логическо следствие от икономиката на капитализма (срв. Стиглиц 2016). Не спира да
изтъква политическите – и чисто човешките персонални, и съвсем не икономически
неизбежните причини и вини за колапса на модерното американско общество с драстичното
увеличаване на несправедливото неравенство в доходите и икономическото изсмукване на
средната класа. Но според масовите представи всичко става десетилетие по-рано. Още от
началото на 1970-те е почувстван обрат и масовите представи го свързват с петролната криза
от 1972 г., която е първият сериозен трус за равномерното предсказумо обществено развитие.
Обратът несъмнено е започнал преди това още с консуматорското отдъхване от началото на
1960-те. Тъкмо тогава „произвеждащите широки маси“ откриват радостите на свободното
време и на туристическите пътувания, които на свой ред се превръщат в нов доходоносен
сектор от икономиката. Но 1960-те са и втораченото безвремие, с което камерата във филмите
на Антониони опипва индустриалния пейзаж, правите улици на новите жилищни комплекси
или човешките лица, сякаш изрича предсказание за предстоящата пустота. След този опит
може само да се питаме дали такъв цикъл предстои на бедните райони от земното кълбо,
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които тепърва ще извървяват пътя на бурния растеж, или еволюцията им ще тръгне по други
пътища.
Индустриалната вълна завършва с масовизирането на достъпа до битовите удобства и до
екзотиката на пътешествията. Изкуството се пренася в музеи и галерии, отворени за масово
посещение срещу напълно достъпни такси. Цената на билетчето става сертификат за
естетически усет. Модернизацията е още демографско преструктуриране от селото в града,
запращане на човешки маси от един социален статус в друг, изискване за нов образователен
статус и нови вкусове, които правят от масите освен това и масови потребители на
новопредлагани масови продукти, които едва ли са усърдни читатели, макар че и интересът
към книгите чувствително нараства. Нищо повече от потребители, на които трябва да се
предлага и подновява предлаганият асортимент. Всъщност от гнева на икономиста към
наложената от политическия елит несправедливост липсва и тъжната констатация за
животинската алчност за блага, заслепила масите, тласнала ги към хищническите примамки
на щедрите на кредити банки – и към безрадостната бедност.
В края на 1940-те тези промени предстоят. Новите вкусове трябва да се култивират.
Възпитаването в модерна култура е станало наложително с промяната на икономическата
структура и с идването на новия режим в страната ни, но няма време да прорасне и да се
наложи от само себе си. Модерната култура също както централизацията в просъветската
„народна демокрация“ на следвоенна България трябва да се наложи ударно и „форсирано“, а
условията в следвоенното разнебитено общество са особено благоприятни за налагането на
централизирано управление. А според тази централизирана власт един от основните лостове
на модернизацията е именно просвещаването, което ще се изразява в свеждането на научнотехническото мислене до по-широки среди.
Ако се върнем към първото надигане на тази вълна на просветителското усилие, то в пълно
неведение за следствията му от овластените идват призиви за просвещаване на масите.
Отварянето на вратата пред масите обаче е едновременно и неотделимо от дисциплинирането
им според идеологическия модел. Това време припомня Мая Ангелова, като анализира
нашите български примери спрямо съветските образци в своето изследване „Българският
производствен роман“ (Ангелова 2014). Този тип романи се заема и с „възпитанието на нова
генерация читатели“. Критиката от началото на 1950-те издига читателя в култ, все в името на
целта да затвърждава идеологическите норми, определени извън и преди всеки прочит. От
читателя въобще не се очаква да реши естетически въпроси, а да е „пазител на
идеологически ценности“. Ала щом отслабне производственият ритъм и икономическият
растеж се укроти, свободният прочит ще открие своите творби и своята литература – това са
рисковете от всяко просвещаване. След 1960-те лозунгите на индустриализацията ще загубят
всякакъв авторитет и ще се усети колко кухи са обещанията, извадени през 1950-те с
рециклирането на фанфарните рационалистически утопии. Гладът за знание и
интелектуалното саморазвитие на новите маси, разочаровани от модернизационните уроци и
псевдолитературата, ще потърси нови източници.
Критиката ще започне да говори за естетически качества, а читателят ще са наслаждава на
психологическа задълбоченост в произведенията. А днешният читател, загубил усещането за
колективен ритъм извън официалния календар на празничните дни, скучае при
психологически отклонения от разказа и жадно поглъща перипетиите на интригата или се
радва на пиперливия език на литературните произведения. Много полза от научна
популяризация за всекидневието си той не вижда. Но в края на 1940-те и 1950-те това е
неподозирано предстояще.
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В исторически план произвеждането на читатели е един от ефектите от прехода към ерата на
дирижираната форсирана индустриализация и модерност (с бригадирски труд, заливане на
села с язовири, производствени романи, разгул на чугуна и опошляване на авангардистките
поетики), после ентусиазмът от научните открития ще се превърне в поучително клише, а посетне идва ред на неокласицистичната леност на тоталитаризма. Едва от днешната дистанция
виждаме тази епоха като начало на индустриализацията, която въвежда „широките маси“ в
знанието за модерното. Името на издателство „Народна култура“, а дълго време това бе име и
на вестника на божем елитните български интелектуалци, показва каква ще е целта:
окултуряването на масите – или акултурацията? Приобщаване към модерната култура – или
подравняването им по една идеология? Както научната популяризация започва да служи за
„акултурацията“ на науката за физическия свят към една идеология. Градинарското
подсъзнание на предмодерните ми деди подсказва още една дума от същия корен: „култуча
(домати)“, тоест махам израстъците без цвят, които няма да вържат, за да има повече сили за
онези разклонения, които имат цвят. Историческата конюнктура безмилостно окършва всичко
онова, което не отговаря на лозунга на деня.
Отново атавизмът ми подсказва и корена „култ“. Не култ към науката, а само към цялото това
индустриално велелепие, родено от науката, е имало у тези „широки маси“, все още
изненадани от промяната, подвластни на една стихия на изграждането. После – култ към
продуктите. Оставени без прораслите ластари на ненужната старомодна и предмодерна
култура, само след едно-две десетилетия те ще бъдат обзети от разрушителната алчност на
консуматори. Навярно култ към науката ще се зароди отново, когато все по-малко ще са
посветените в научните термини и концепции и научното знание отново се забули с тайната
на недостижимото.
Научната популяризация е хваната в менгемето на идеологическата пропаганда. По
публикациите можем да уловим преображенията в схващането на науката от поле на
предизвикателства и откривателства до обездвижването ѝ в готови рецепти и пози, набор от
технологии, изпълними в определен производствен порядък и с определени машини. До
затварянето ѝ в същото онова стандартизиране, чрез което ядреният разпад се превръща в
технология за производство на атомна бомба, станало възможно с подчиняването на военен,
производствен и научен потенциал на задачите на един проект на военния департамент,
получил името на коктейла Манхатън. Тоталитарният режим разчита обаче не на държавния
резерв (тъкмо от държавното съкровище са взети назаем шест тона сребро за намотките и
проводниците на електромагнитните калутрони на проф. Лоурънс – да ги направят от сребро
вместо от мед се е оказало много по-практично, Груев 1998: 62-63). Разчита на нещо много
по-достъпно, ако и крайно неефективно в по-дългосрочен план – на думите. А думите са
непроменими – може да се променя и дори коренно да се преобърне смисълът им. В
течението на историческото време твърденията на пропагандата ще се окажат опровержения
и дори изобличения на пропагандираното, включително обещаваните блаженства на научнотехническия напредък.
Същевременно просветителското усилие на популяризатора трябва да отчете колко чужди на
тази култура на четенето и на знанието са масите. Както признава и младият Азаря
Поликаров: „Широките маси не представляват в същото време и широките читателски
кръгове“ (Поликаров 1945б: 182). Макар именно литературното да е жадуваната форма на
себеизразяване на историческия обрат, чрез нея винаги се изразява един елит, но не и
подлежащите на просвещаване маси. Именно тук, с признаването на тази непопулярност на
четенето, както впрочем и на научното изследване, ще стане и „разкачването“ между научнопопулярното четиво като просветителство, предназначено за „широките маси“ и за
възпитаването им като изпълнители на един модернизационен проект, и като популяризация
за модерната наука. Думите, с които се говори за модерност, науки или идеали остават кухи и
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без смисъл – просто „широките производящи маси“ не са маси от читатели или от познавачи
на смисъла и модерността за тях е един от нескончаемите лозунги, с които ги заливат.
Модерната държава, превърнала принципите на просветеното техническо овладяване на
обществото в директиви и догми, има амбицията да просвети своите поданици, за да ги
посвети на вярна служба, но говори само в лозунги. Така и се възприемат модернизационните
стремления.
На този исторически фон читателският интерес на невръстния Цветан има съвсем различни
източници и различни продължения. Събуден от любопитството, присъщо за юношеската
възраст, неговият стремеж за опознаване на съвременността в най-крайните точки на научния
прогрес има точно обратните мотиви на подчиняването на колективната идеология. За него
знанието за новото в науката е израз на модерното и авангарда и, обратно, подхранва духа на
независимост от статуквото и от налаганата идеология. Освен това този прочит е
„безкористен“, защото той не готви за бъдещо ефективно участие в производството; той
приема само модерния начин на мислене. Същевременно в разрез с господстващите клишета
той поддържа особена левичарска съпротива срещу установения режим, ляв по обявената
идеология, но консервативен в стремежа да я превърне в неизменна. По самата си природа
всяко знание (както и всяка литературна творба) надхвърля онези рамки, които догмите
желаят да наложат.

Как модернизацията се превърна в „културно наследство“ и „място на
паметта“ половин век по-късно
От днешната ни гледна точка на просветени потребители индустриалният обрат е оставил
артефакти, които при появата си са изглеждали толкова необичайни спрямо средата ни, а вече
не будят нито презрение, нито ирония. Онова, което се разиграва във времето на
индустриализацията, днес изглежда просто като част от „културното наследство“. В различни
точки от Европа или Америка, познати от учебниците по история, са запазени индустриални
постройки, в които производството отдавна е прекратено. Детройт, емблемата на
индустриалния възход от началото на ХХ век, обявява банкрут през 2013 г. (Стиглиц 2016:
240-246).
Ето как описва това преображение френският писател Мишел Уелбек в завършека на своя
роман „Карта и територия“:
[...] Жед предприе пътуване до Рургебийт, където бе организирана мащабна
ретроспективна изложба на неговото творчество. В Дуйсбург и Дортмунд, в Бохум
и Гелзенкирхен някогашните металургични предприятия бяха превърнати в зали
за изложби, спектакли, концерти, а местните власти се стремяха да организират
промишлен туризъм, основан върху пресъздаване на начина на живот на
работника от началото на ХХ век. Действително цялата област със своите доменни
пещи, табани, изоставени железопътни линии, по които ръждясваха товарни
вагони, с еднообразните си работнически жилища, украсени тук-там с някоя
градинка, напомняше на музей на първия етап от индустриализацията на Европа.
В онзи момент Жед беше впечатлен от заплашителното настъпление на горите,
които след само едно столетие застой започваха да обкръжават заводите.“ (Уелбек
2012: 372)
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Този момент на преобразяване на вещите и употребите им със сменения начин на живот и
новото световъзприемане улавя, впрочем, и българската поезия, като в тези стихове на
Владимир Сабоурин (от стихосбирката „Работникът и смъртта“, 2015):
Останка от срутен дом накрая витлото скъпите сплави
Отиващи за претопяване в изящна утвар и колиета.
„Работници II (Работилница за скрап)“
В „места на паметта“ и туристическа атракция се превръща и проектът Манхатън - в
Ханфорд, Оук Ридж и Лос Аламос е създаден Национален парк (Мanhattan Project National
Park), открит през ноември 2015 г.
Изглежда, не е далеч времето, когато пребоядисани и реновирани четириетажните блокове в
Димитровград и централният му площад ще бъдат отбелязвани в туристическите
справочници като образец на една архитектурна епоха. Знак за това време на пионерите на
индустриализацията е останал и в романа на Цветан Марангозов „Безразличният“. До
новостроящия се Димитровград стига Гавраил, един от героите. Преди още да е отминала
епохата, в изданието от 1959 г. младият писател създава образ на града като някакво място на
абсурда. И ето кое е единственото интересно нещо, което е намерил тук при краткия си
престой за своя радост злополучният пианист: „Там има чудно хубав ром, но работниците
къркат ракия. Странно, отде този ром. Тук няма такъв... М-да...“.
Такива странни, като някакви послания на език, чийто смисъл не разбираме, изглеждат
производствените романи, създадени в това време за публиката от новооглашени строители
на модерния свят. Като някаква бутафория между наивно съзнание и сложни и масивни
механизми и машини. Най-смелият мисловен експеримент да се превърне художествената
условност в буквално препредаване на просветителска реторика чрез мелодрама – съзнателно
конструираният абсурд, който след години ще изглежда като най-елементарна хъшлашка
подигравка, отправена и към изкуството, и към тежката индустриална машинария.
Такива са били калъпите, по които се е създавала литература за индустриализацията на
обществото в индустриално серийно производство. Имало е само един изход за творците:
отказът да създават изкуство и „да поизчакат“ ще се окаже най-сигурното и най-безопасното
алиби.
Цветан Марангозов не чака – написва романа си „Безразличният“. За да излезе, трябва да го
редактира, променя развръзката, но все пак романът излиза с абсурдния си сюжет насред
индустриалното благоденствие на социалистическия режим и разказва за бягства от този рай.
Бегълците се завръщат, героят разказвач дори завършва инженерство и заминава да строи.
Ако е чакал Цветан Марангозов, чакал е да отпечатат романа. На следващата година заминава
със самолет и паспорт на гости на майка си в Германия. Вместо да вземе от Мюнхен самолета
за Хамбург, остава в Мюнхен трийсет години.
В литературата ни са останали доста знаци за това време и ако има липса от пейзажа на това
време, то липсват творците, а с това име не можем да наречем авторите, втурнали се да
правят литература и изкуство по идеологически тези. Не намират сили да го преразкажат и
след това, освен с втренчения поглед на героите си, но това са герои наблюдатели. Героят,
олицетворение на тези преобразени маси, липсва. Литературата претърпява фиаско с
неспособността си да свидетелства за тях. Сякаш тези години не се поддават на литература;
те са обсебени от инженерите и точното физико-математическо знание.
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4. Възторзите и рисковете на научната популяризация.
Идеи и концептуални ядра в разбирането на
физическата реалност
„Поетика“ на научната популяризация
Ако режимът опитомява масите, то как научно-популярната книга „опитомява“ науката?
Главозамайващият пробив във физиката тъкмо между войните рязко ги оразличават от
познатия всекидневен бит, макар той да е преобразен от технически нововъведения. Науката
и техниката отиват в сферата на онова, което е „чудо“ според термините на „Постижения на
съвременната физика“:
Принципите на новата техника не са обикновени, а рязко се отличават от това,
което дава всекидневният опит. Предаването на електрическия ток по проводници,
или още по-добре, безжичното радиопредаване изглеждат по неизбежност някакво
чудо даже след като тази техника дълбоко навлезе в живота и предварително са
изучени основите ѝ. Още по-неочаквани и удивителни са електронните прибори,
усилвателните лампи, изправителите, фотоелементите, електронният микроскоп и
т.н. (Поликаров 1945в: 31)
Най-сигурният път да се „одомашни“ необозримото е да направи знанието „зримо“, да
намери образи по аналогия. Така промените в блясъка на двойните звезди са описани като
кръгове на нощна пеперуда около лампата; галактиката ни ще бъде оприличена на удебелен в
средата гигантски джобен часовник; планетната система, подредена в една линия на орбитите
около Слънцето – на вретено или на пура, прищипната в краищата. Такъв е видът ѝ от нашия
земен ъгъл. Млечният път пък е уподобен на „гигантски воденичен камък“.
Физическият свят замайва с безкрая си и първото усилие е да бъде подреден по някакви
разбираеми принципи, както звездите са уловени в съзвездия, които на свой ред са създадени
по образите на митологичното мислене и митовете. Неимоверното става близко и
умопостижимо чрез нагледните аналогии. С такава аналогия се сдобиват и самите физици и
изследванията им: по-долу ще разкажем повече за оприличаването им на касиери, които
държат ключа за касата и познават измененията в сметките, но цялото богатство на
предприятието им е неведомо.
В описанията си Поликаров възпроизвежда и аналогии, които идват още от физиците
първооткриватели. Млечният път е уподобен на главина на колело от Хершел. Според модела
на Гамов атомът прилича на кратер – стените имат ролята на потенциални прагове, които
частиците на атома могат да прескочат само ако имат достатъчно енергия (Поликаров 1947:
193-194). Има нещо детинско в тези картинни примери и пренасянето на високото строго
специализирано знание върху всекидневния опит и авторът сам го признава:
Новите разбирания изживяват нещо като детски период. Те още не могат да се
държат устойчиво на краката си, рисковано залитат ту на една, ту на друга страна
и са принудени да се държат здраво о това, което е вече известно и усвоено.
(Поликаров 1947: 117)
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Понякога аналогията лъже: структурата на атома с електроните, кръжащи около ядрото, би
заприличила тъкмо на Слънчевата система с кръжащите по орбити около Слънцето планети,
какъвто е първият модел на атома от 1911 г., предложен от Ръдърфорд, но скоро се оказва
заменен от модела на Бор. Понякога нагледността се оказва безсилна поради твърде
непривичната ситуация, например когато трябва да си въобразим плоски същества, които
имат представа само за две вместо за три измерения (Поликаров 1948: 216). От друга страна,
аналогиите са достъпни за всекидневния опит, но предават нещо, което е напълно различно
от познатия свят. Подобни аналогии ще са оправдани само като като „патерица“, от която се
ползва самото научно изследване в своя младенчески период (Поликаров 1947: 23).
Неизбежно всяко познание е редукция, подравняване по вече познатото, по аналогия. В
знаменитите си лекции пред начинаещите студенти по физика Ричард Файнман също говори
за необходимостта да се използват абстракции, за да се схванат явленията: тъй като не можем
да ги свържем с непосредствения опит, можем да разчитаме само на въображението
(Файнман 1970: 413).
В друг случай аналогията просто ни изправя пред абсурд. Така ако отново по аналогия
микроатомните размери се преведат в достъпни за наблюдение размери, то материята става
чудовищно призрачна. Ако увеличим мащаба до размери, които можем да си представим, то
около ядро с тегло 6 кг на разстояние 8 хиляди километра обикаля електрон с тегло 3 грама
(Поликаров 1947: 13). Аналогията, по която най-лесно се плъзва както популяризацията, така
и строго научното обяснение, е между микро- и макросвета, като атомът е оприличен на
планетна система, но тази аналогия е валидна само с много уговорки и уточнения.
Същевременно колкото по-дълбоко е изследването и колкото повече детайли от картината се
попълват, толкова по-очевидна става несводимостта ѝ до аналогични образи и
непредставимостта ѝ, както признава Поликаров:
Картината на физиката, прочее, се отличава съществено от обикновените наши
представи и в това, собствено, се заключава прогресът на науката по отношение
познаване все по-дълбоката и скрита от непосредствено наблюдение същност на
нещата.
В действителност, не може да има нищо чудно в това, че колкото по-дълбоко
навлизаме в разучаването на природата, толкова повече нашите понятия се
лишават от нагледност. Колкото и трудни за възприемане и разбиране да
изглеждат, те представляват едно по-съвършено отражение на действителността и
съответно на това се превръщат в оръдия за още по-задълбоченото и по-правилно
опознаване и за разкриване на такива факти и страни, каквито никога не бихме
постигнали с нагледните, но същевременно непълни, бледи, ограничени понятия,
извлечени от всекидневния опит. (Поликаров 1947: 19)
И все пак отново с аналогии си служат и днешните популяризации, включително и с тези
двуизмерни същества, залепени о маркуч. Ето как изтъква значението на аналогията
днешният популяризатор Брайън Грийн:
Макар някои от тези концепции [на съвременната физика – б.м.МГ] да са твърде
фини, ще видим, че може да се възприемат чрез съвсем реалистични аналогии [...]
В тази книга съм се опитал да се придържам към науката, докато давам на
читателя интуитивно разбиране – често чрез аналогии и метафори – как учените
са достигнали до сегашните възгледи за мирозданието. (Грийн 2004: 16)
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Друг похват е съпоставката и представянето на процесите чрез напълно земни метафори.
Стряска ни честото прибягване до метафориката на войната, сякаш се повтаря агресивното и
триумфално въдворяване на атомната физика и в производството на оръжия през 1940-те.
Положението на физиката сред другите науки за природата може да се сравни с ролята на
главния щаб в армията (Поликаров 1942: 7). Изпускането на радиоактивни лъчи става при
обстрелването на материята с частици, което се представя като артилерийски огън с
прожектили. Ако си представим тази стрелба с нашите човешки мащаби, обстрелваните
атомните ядра отстоят на стотици метри разстояние помежду си. Случайността на успешното
попадение е сравнена със стрелба в рядка гора (Поликаров 1947: 299), със случайността да се
задържи дребна риба в риболовна мрежа или да се изтегли голямата печалба в лотария
(Поликаров 1945а: 24). Излъчването на звездите пък е уподобено на напредването на армия
през силно укрепени позиции на противника (Поликаров 1948: 111-112). Впрочем, не поразлична е милитаристичната метафорика, с която си служи в лекциите Ричард Файнман,
когато въвежда темата за квантовото поведение на електроните с инсценирането на един
„опит с картечна стрелба“ (Файнман 1970: 413).
Но освен артилерийската аналогия Азаря Поликаров миролюбиво сравнява отношенията в
атомното ядро и с игра, и то с кръчмарски фриволното подбутване с щеката на топките в
билярда. Този пример използва Нилс Бор в лекция от 1937 г. (срв. ст. „Превращенията на
атомните ядра“, Бор 1987: 300). Очевидно редица от нагледните примери, с които си служи
Поликаров, идват от първите публични изложения на новата теория. Всъщност движението
на електрона въобще не напомня снаряд, неговата траектория е точно обратното на
праволинейно движение. Тази праволинейност е опровергана и по отношение на светлината
и нейната вълнова природа, която е демонстрирана чрез повтарящото се пропускане на сноп
светлина през процепи – от Бор до Брайън Грийн.
Явленията и законите в микро- и макросвета се описват и чрез антропоморфни метафори,
изпълнени с почти ведро оптимистично внушение. Уподобени са с жизнения цикъл и с
явления от биологията. В първото издание на „Атомът и вселената“ от 1943 г. се говори за
„живота“ на звездите. Тези метафори липсват от преизданието през 1948 г., заменени с
„Биография на звездите“. Показател за „възрастта“ на звездата е цветът ѝ, който с течение на
времето се променя от бял, през жълт и червен поради охлаждането и синтеза на все повече
елементи от водородните ядра до превръщането на звездата в тъмно и студено небесно тяло.
В течение на времето в резултат на непрекъснатото излъчване намалява и масата ѝ.
Тази метафорика за възрастите на небесните тела може да се разшири едновременно в
житейски-биографичен смисъл, така и в рефлексия за развоя на цивилизацията ни с
отброяването на „възрастите на същественото“. Възраст, или история, има впрочем и
изследването на физиката на микро- и макровселената.
В преработеното второ издание на „Атомът и вселената“ се появява и нов тип машинна
метафорика, съвсем в духа на индустриалната епоха: звездите са наречени „шаблонен
фабрикат на голямата мъглявина“; обяснява се „какъв е механизмът за фабрикуване на
звезди“ (Поликаров 1948: 316).
Аналогиите са основополагащ принцип за „поетиката“, но и за „политиката на жанра“ и
целта им е да гарантират достъпност на знанието за вселената, а с това – да внушат, че самата
вселена е разбираема. Има ли неясноти, то това са въпроси, чието решаване предстои. Самата
материя сякаш става видима, поддава се на наблюдение и няма граници за овладяването ѝ.
Всичко е въпрос на историческо време. Навярно този оптимизъм също е въпрос на
историческо време и на убеждение.
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Ако има „чудо“ в новата физика, то това е, че новите открития са направили напълно реални
парадоксите на старата наука. Радиоактивното излъчване се оказва чудодейният „философски
камък“ на една физическа алхимия. Чрез радиоактивността става възможно превращението
на елементите от един в друг и Ханс Бете представя цяла таблица на тези превращения
(Поликаров 1945а: 21 и сл.; Поликаров 1947: 190). Превръщането на материята в енергия се
представя като чудодейно откритие, с което може да се създаде перпетуум мобиле. Тези
невероятни асоциации между модерна физика и куриозите на средновековната наука цитира
Груев в книгата си за проекта Манхатън, за да направи по-ефектен своя разказ за чудото на
един модерен научен проект (срв. Груев 1998: 161). На практика подобно отъждествяване не е
толкова просто и никой учен не би приел на сериозно подобни аналогии. За да се разбие
ядрото, то трябва да се обстрелва с частици, които изискват чудовищно много енергия, а това
усилие надхвърля ползата от „трансмутацията“ на елементите.
Ще развием тук по-подробно споменатото по-горе сравнение на физиците с касиери, което
изглежда напълно приемливо. В книгата „От Коперник до Айнщайн“ авторът сравнява
енергията на една система с капитала на предприятие. Енергията, както капитала, не се
променя, ако стои „заключен в касата“. Но има ли движения на капитала, тоест енергетични
процеси, касиерите на физиката може само да ги измерят:
По отношение на последната [т.е. на енергията – бел.м.МГ] физиците се намират
до известна степен в същото положение, както касиерите по отношение
богатството на капиталиста: те знаят само измененията, – постъпления и разходи,
но не и цялото богатство на предприятието им.“ (Поликаров 1942: 259)
Новата физика е „чудо“ и защото превръща собствено в закон невъзможността от точно
наблюдение и точност на реалните частици, а тъкмо тази точност се смята за принцип на
научното знание от времената на Галилей насетне. Но привидната неточност е метафора,
която само прикрива по-дълбокия ред на точно описване – и математическо фиксиране – на
вероятността за реалното, изчислима с уравнения.
Как да се довериш: за безкрая говорят с разлитащи се по вектора скорости сякаш чисто и
просто вселената е един надуван до пръсване балон. От другата страна на детински аналогии
е езотеризмът, отглеждан в научни центрове, чийто начин на изразяване са математическите
символи. До тези крайни точки опират двете разнопосочни тенденции, предсказани и
предвидени още в големия спор какво е изразното средство на физическото знание: нагледът
или математическите формули, спор, който са водили Нилс Бор и младият доктор Вернер
Хайзенберг при първите си срещи в Копенхаген през 1924 г. Колкото до позицията на
популяризатора Поликаров по този спор, в отношението между математика и физика той
отдава първенството на физиката, тъй като физическите величини имат точно определени
свойства, които математиката трябва да помогне да се формулират, като се приспособи към
тях (Поликаров 1942: 41).
Колкото и да са смехотворни понякога аналогиите, чрез популяризацията става прозрачна и
достъпна една абсолютно нова философия за света. Освен това научната популяризация
внушава, че си служи с елементарни обяснения за профани, а научното натурфилософско
знание има строги правила и строги математически формули. Както констатира Азаря
Поликаров, колкото по-дълбоко слиза изследването, толкова по-трудно за нагледно
представяне е. Но не може да има каквато и да е несигурност в научните открития и
материята е познаваема, тъй като дори промените в субатомното ниво оставят дири в
евклидовския, измерим от науката свят. Очевидно материята демонстрира и дава да се
досетим за нейни обективни свойства, реални тъкмо с вероятността да се проявят. Тези
обективни свойства не зависят от добрата воля на този, който иска да ги изследва и който е
50 | Littera et Lingua Dissertationes 12. Мая Горчева. Вселената е крайна ...

предприел експеримент. Но тези свойства не могат да се уловят – поне засега, – не могат да
се видят другояче освен по следствията си. За да удостовери своите заключения,
изследователският разум може да разчита на възможността да изброява частиците,
освободени при все по-мощните енергетично сблъсъци.

Орбитата на едно научно откритие: разговорът на Бор и Хайзенберг за
принципа на неопределеност. Изследователски центрове и подходите им в
научните открития.
Принципите на квантовата механика са предмет на обсъждане във философията на знанието
от края на 1930-те и през следвоенния период и на критика от позициите на рационализма.
Карл Попър страстно опровергава принципа на неопределеността като погрешна посока,
която е довела квантовата механика до задънена улица. В Послепис към своята „Логика на
научните открития“ от 1956 г. той отправя нападки директно към Нилс Бор и Вернер
Хайзенберг, в контраст с линията на физиците, които според него остават свързани с
Айнщайновата теория на относителността като Ервин Шрьодингер и Пол Дирак (Попър
1956).
От своя страна, и Бор, и Хайзенберг също са привърженици тъкмо на такива
рационалистични идеи и стремеж към опознаване на реалното, но за най-адекватни за
неговото представяне считат математическата формула. След като е констатирана
невъзможността за наблюдение на квантовите процеси, тази констатация е въдворена като
принцип на разбирането, който получава математическо изражение в закона за
неопределеността. В по-късните си есета Вернер Хайзенберг разказва как се е стигнало до
тази формулировка след срещите си с Нилс Бор и едногодишната си работа в лабораторията в
Копенхаген. Самият Нилс Бор разказва за този епизод немногословно в юбилейно слово по
повод на 60-годишнината на Хайзенберг, без да дава други коментари извън похвалата за
изследователските качества и прозорливостта на младия тогава физик, както и за научната му
кариера.
В есето „Спомени за Нилс Бор от 1922-1927 г.“ (1964) Вернер Хайзенберг разказва за
изработването на този принцип именно в диалог – в дълги разговори и дискусии. Той
коментира не формулата, колкото как се е променила парадигмата на научното дирене и как е
бил извършен обрат в самия принцип на извеждане на физически закони, принцип, при който
физиката на елементарните частици тръгва по пътя на изработването на нова математическа
абстракция. Тонът, с който е написано есето, е запазил трепета, с който току-що
произведеният през 1923 г. доктор отива в Копенхагенския институт като на поклонение пред
свещено място.
Центровете на атомната физика, откъдето излизат основополагащите закони на
релативистичната теория и квантовата механика непосредствено след Първата световна
война, лежат на картата на европейския континент, гъсто съсредоточени в пояса тъкмо от
Копенхаген през Гьотинген и Мюнхен – до Цюрих – местоположението на Айнщайновото
откритие. Хайзенберг ги характеризира в есетата „Науката като средство за разбирателство“
или „Първите стъпки на квантовата механика в Гьотинген“. Всяко от откритията в началото
на ХХ век сякаш идва „изведнъж“ и представлява коренен обрат. Всеки нов експеримент
доказва „неадекватността“ на предходния научен модел и на класическата механика и
електродинамика. По този журналистически образец на новината говорят самите учени,
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например Нилс Бор определя като коренен обрат и изключително събитие въвеждането на
квант действието на Планк (1900) или модела на атома на Ръдърфорд (1911).
По дефиниция науката гледа към опознаването на природата, тя е извън-човешкото, извън
човешките разделения по религия или раса. И все пак тази концентрация на
изследователските центрове очевидно показва тъкмо човешкото историко-културно
измерение в научното изследване, защото картографски засвидетелства особените
исторически и социални мотиви за предприемането на едно или друго изследване. По това
време отново в тези центрове специализират бъдещите водещи американски учени: в
Гьотинген пребивават Р. Дж. Опенхаймер и Е. Ферми; Джон Уилър – в Копенхаген. Ако днес
поезията на Кирил Василев заговори за заличаването на културния център и
провинциализирането на света („Провинции“, 2015), то групирането на центровете на
авангардната физика прави видимо на картата точно обратното: изпъкването на една
централна зона – и гетовизацията на самата наука извън няколко водещи университета с
получаващи Нобелови премии учени. В определени точки се съсредоточават и субсидиите за
научни проекти. По-късно с приближаването на Втората световна война този европейски
пояс се пренася оттатък океана, където емигрират заради надигащия се националсоциализъм
учени, които не желаят да сътрудничат с хитлеристкия режим, или които трябва да се спасят
от антисемитските погроми. В новия свят започва и разработката на атомната бомба,
инициирана от Айнщайн, въпреки пацифистичните му убеждания. В проектирането се
включват мнозина от емигриралите европейски учени, които остават после в Съединените
щати.
В Съединените щати е и Нилс Бор, с кодовото име Никълъс Бейкър, като консултант. След
влизането на хитлеристите в Дания физикът е сред заплашените от антисемитските
преследвания и е изведен от родината си след специална акция. Решаващото откритие за
контролираната верижна реакция е направено по проектирания от Енрико Ферми атомен
реактор. Оттатък океана се премества и вдъхновеното очакване за нови и нови открития, но и
се променя по същество: там става възможно научното знание да добие производствена
форма, да се овеществи в индустриален продукт.

Орбитата на едно научно откритие: случайност, физическа реалност и
математически формули в научната теория
Особения дух на европейската общност физици съживява в автобиографичните си есета
Вернер Хайзенберг, предавайки усещането за набъбване на знанието в дългите разходки и
разговори, споровете и играта на въпроси и отговори, поставянето на интелектуални задачи.
В такива игри-задачи преминава тогавашната дискусия с Айнщайн или обсъжданията на
Солвеевите конгреси в Брюксел. От това време са и знаменитите мисловни експерименти,
които парадоксализират знанието, съпоставяйки квантовата логика с логиката на човешки
благоразумното. Такъв е мисловният експеримент, известен с абревиацията А-П-Р по
инициалите на авторите на статията на А. Айнщайн, Б. Подолски и Н. Розен „Може ли
квантовомеханичното описание на физическата реалност да се смята за пълно?“ от 1935 г.
Негово продължение е мисловният експеримент на Шрьодингеровата котка от 1935 г. Според
парадоксалните условия на този експеримент котка е затворена в кутия, свързана с атомно
ядро и съд с отровен газ. Ако ядрото се разпадне, то ще отвори съда с отровния газ и нашата
котка ще загине. Според квантовата механика обаче и двете състояния на ядрото – разпаднало
се и неразпаднало се, – са с равни възможности, което ще означава котката да е хем жива, хем
нежива. Но щом се намеси наблюдателят, щом можем да отворим кутията и видим дали
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котката е жива или е мъртва, то ще е ясно коя от възможностите е станала реалност, т.е. дали
ядрото се е разпаднало и е пуснало отровния газ или не е.
Полемиката около физическата реалност се развихря в средата на 1930-те, когато Айнщайн
вече се е установил в Съединените щати и сякаш е застанал между двата ареала на науката
физика, но и между двете исторически времена: физиката на мисловните експерименти –
срещу физиката на атомните бомби; физиката на неопределеността и постулатите – и
физиката на стандартизираното производство и приложимостта. Между тях отстоят не повече
от четири десетилетия. Спорът около реалността на физическото описание, започнат със
статията на Айнщайн, Подолски и Розен, дава почти осезаемо усещане за научното знание,
ясно формулира основополагащия му проблем – и сякаш ознаменува завършека на
бляскавото време на европейските физици.
Самата теория прилича ту на жив организъм със свои възрасти, ту на изолирана физическа
система със свой цикъл. На обективен (природен) цикъл я оприличава Файерабенд, теоретик
в областта на научното знание:
Издигането, успехът и триумфът на една нова теория, гледна точка или философия
почти винаги води към значително спадане на рационалността и разбирането.
Когато за пръв път това гледище бива предложено, то се изправя срещу враждебна
публика – трябва да се приведат отлични основания, които да му спечелят поне
скромна чуваемост. Основанията често се подминават, присмиват им се без право
на защита. Съдбата на дръзките изобретатели не е радостна. Но ако основанията
бъдат разбрани и приети, ако има временни успехи, тогава може да се появи
интерес и хората сами да се посветят на изучаването на теорията.
Професионалните групи оформят и правят теорията достатъчно достойна за
уважение, за да бъде представена на конференции и срещи. Дори твърдоглавите
пазители на статуквото сега се чувстват задължени да проучат една или друга
публикация и да хвърлят някой и друг критичен коментар. И тогава идва момент,
когато теорията вече не е тема за езотерични дискусии за специализирани
семинари и конференции, а влиза в самия учебно-образователен процес. Пишат се
уводни текстове, появяват се научни популяризации; в изпитните въпроси има
проблеми, които се разрешават според тази теория. Учени и мислители от далечни
полета демонстрират ерудиция, като пускат намек тук-таме и това често напълно
неосведомено желание да си в мейнстрийма на свой ред се таксува като знак за
голямото значение на теорията. Но това нарастване по важност за нещастие не се
съпровожда от по-добро разбиране, дори напротив. Проблематичните аспекти,
първоначално въведени с аргументация, сега стават базисни принципи;
съмнителните моменти, веднъж всеобщо приети, се преобразяват в лозунги;
дебатите с опонентите стават стандартна процедура и са все по-нереалистични:
тъй като опонентите, които вече говорят с термините на новото гледище, като че
ли само се заяждат на дребно и освен това оплакванията им, изказани със зле
употребени утвърдени термини, често звучат по чуждоземски. Все още има
алтернативи, но тези алтернативи не съдържат реалистични контрапредложения –
служат единствено за фон на блестящата нова теория (пример: ролята на
индуктивизма в аргументите на Попър). Най-сетне имаме успех, но това е успех
на боен марш в празното, не и успехът на едно обосновано гледище, преодоляло
трудностите в началото. Една емпирична теория (в контраст с философската),
каквато е квантовата механика, или една емпирична дисциплина като днешната
научна медицина с материалистичната си основа, могат, разбира се, да посочат
многобройни резултати, но отбележете, че което и да е гледище и която и да е
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процедура, развити и прилагани от интелигентни същества, има резултати.
Въпросът е кои резултати са по-добри и по-важни за получателите си. Няма
отговор на този въпрос, понеже няма алтернативи, които да дадат и опора за
сравнение. (П. Файерабенд, ст. „Пролиферация и реализъм“, в: Файерабенд 1981:
140-141)
Има обаче и открития, които не слизат от дневния ред. Така след технологичните
преображения на модерното ни време се оказа, че книгата не може да бъде изместена от
други носители. Старомодното книжно тяло, с прегънатите листове и разгръщането на
страницата напред – назад, е най-добрата форма за публикация и възприятие на текст. Това е
заключението на библиофилите Умберто Еко и Жан-Клод Кариер (срв. разговора им с
журналиста Ж.-Ф. Тонак, публикуван в книгата „Това не е краят на книгите“ (Еко, Кариер
2011: 90). Навярно припомнянето на това твърдение стои странно в една електронна книга,
замислена впрочем именно за такава електронна публикация, съобразявайки стила си с
матовия екран, безличието на страницата в екрана, пипкавостта в отгръщането на страниците
с клавиш или допир вместо с наплюнчен пръст. Както книгата атомът е модел, който
възпроизвеждат всички открития в изследванията на елементарните частици. Атомът –
неделимото – е такава точка, до която опира изследването и по-насетне няма защо да
продължава. Намереното така изпълнява очакванията и същевременно така е адекватно на
неочакваните нови наблюдения, че остава неизменно и към него вече не може да се приложи
познатата схема за трите биологически възрасти на научните теории (с разцвет, разширяване
и отпадане). Изследването на механизмите, довели до повсеместното им приемане, надхвърля
критиката на културно-историческите стереотипи.
Името на Нилс Бор стои върху модела на атома, такъв, какъвто е в архитектурата на
Атомиума, един от символите на Брюксел, издигнат за Световното изложение през 1958 г. –
отново на върха на онова оптимистично следвоенно време на икономическия растеж. За
своята разработка върху структурата на атома Нилс Бор получава Нобелова награда през 1922
г. Неговите изследвания доразвиват и основно променят по-ранния модел на Ръдърфорд за
атома с ядро и електрони, наподобяващ планетната ни система около Слънцето.
За разлика от планетните орбити Нилс Бор отваря перспективата пред непредсказуемото и
неопределимото в опознаването на орбитите на електрона, едновременно с поставянето на
ненарушими правила за тези орбити. Според неговия модел орбитите на електрона не могат
да бъдат точно определени, но същевременно те вече са определени в един набор от
възможни орбити: стационарни или преходни (срв. разглеждането при Поликаров 1943: 4041; Поликаров 1947: 91-93). Всяко състояние отговаря на енергетично състояние,
благодарение на което можем да го уловим и измерим, като се отбележат настъпилите
промени в енергията му. Обратно на ентропията, при модела на Бор „когато електроните се
движат по квантовите орбити, не разходват никаква енергия и не лъчеизпускат“.
Тези орбити не могат да бъдат фиксирани, не може да се посочи точно и как става прескокът
от едно състояние в друго, от една орбита в друга. То става като че ли случайно, дори да
приемем, че осъществява различни „склонности“ (propensities) по Попър, и всеки път
означава и ново енергетично състояние, изпускане на енергия или частици. Колкото и да е
извън случайността орбитата (тъй като това е случайност в рамките на един набор от
възможни орбити, който е извън случайността), толкова случайност изглежда за нашето
наблюдение преобразяването на енергетичното състояние. Прав е Айнщайн, че боговете не
играят на зарове. Прав е и Бор, че не ние ще му кажем какво да прави (цит. по „Срещи и
беседи с Алберт Айнщайн“, Хайзенберг 1987: 86). Казано с други думи, играта на зарове има
предварително правила – както признава Ричард Файнман съвсем в духа на Попъровия
рационализъм, очевидно има правила, но не ги знаем, не знаем и защо така става – много
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незнание и неопределеност, което направо предизвиква раздразнение, съвсем не научно
обективно и безпристрастно. При това то е и ненужно, както след загубата на колосална сума
след цяла нощ залагане в казиното. А в казиното статистически е ясно, че по-добрата част от
печалбата ще остане у собственика на казиното, не у залагащите посетители. На тях им
остава забавлението и тръпката. Когато се е връщал нощем от казиното в Бад Визсее с
изпразнени джобове, Цветан вече е подготвял сюжета на следващата пиеса, която да му
донесе хонорар, нужен да попълни загубеното. А героят на Георги Марков от повестта
„Портретът на моя двойник“, журналист и покерджия, се утешава след колосалната загуба
тъкмо с планове за нови репортажи, от които ще получи сигурен – не „случаен“ или
„неопределен“, – хонорар („Е – казвам си, както друг път, – сто очерка!“).
Преходът от една орбита в друга означава отделяне на енергия, лъчеизпускане, взрив, – и
неопределеност. Да, може да бъде дирижиран, както е станало при затварянето на ядрения
разпад в бомба за масово поразяване. Може – с цената на колосални усилия и милиарди
долари или рубли, както стана дума вече. Може физическата даденост да бъде дори
надхвърлена – както генерираните в модерните ускорители свръхвселенни температури или
честоти на вълните. И какво от това: върху „малката синя точица“ няма и знак от човешко
присъствие, отдалечим ли се в околоземна орбита. Колко ще ни помогне да разберем
вселената надхвърлящото я? Вернер Хайзенберг вметва, че е ненужно да се хвърлят усилия за
колайдери, след като остават неизследвани частиците в космическите лъчи (Хайзенберг 1987:
144). Той смята изследването на космическото лъчение за изключително важно, тъй като
опровергава Демокритовия атомарен строеж на материята (Хайзенберг 1987: 151), и е дало на
науката откриването на частици като мю- и пи-мезоните и на много високи честоти. Според
него тези частици, които съставляват нов тип симетрии, съответстват на стационарни
състояния на системата „материя“ (Хайзенберг 1987: 155). Материята може да покаже
реалност, съвсем различна от мисловните модели и представи или от дирижираните
експерименти в свръхмощни устройства.
Нилс Бор изглеждал странно отчужден от трескавата приповдигнатост на екипа на
Опенхаймер в Лос Аламос, изслушвали го с уважение и въобще не им било нужно да вникват
в разсъжденията му. Отново се е опитвал бавно да формулира едно виждане как да се отнесе
изследователският разум към загадката на една промислена случайност. Но не случайността е
интересувала младите вълци от Лос Аламос – те не разсъждават за ядрения разпад, те правят
ядрен разпад. Името на Нилс Бор респектира, защото не се изчерпва с поредица от
разработки върху проблемите на атома, лъчението или спектралните лъчи, но олицетворява
приетия за авторитет метод на изследване, основан тъкмо на философското осмисляне на
физическата даденост. Също има авторитета на организатор и учен с живо съпричастие към
философски и общохуманитарни въпроси. Което съвсем не означава, че авторитетите
определят как практически ще се решат проблемите.
В същия дух на практическа приложимост е убеждението на Бор, че една физическа реалност
и състоянието на материята трябва да се представи нагледно. Вернер Хайзенберг предава
диалозите им, в които младият учен пледира, че единственото възможно решение тъкмо чрез
абстракцията на математическите уравнения, докато Нилс Бор трудно отстъпва от
убедеността, че физичното е удостоверимо именно чрез нагледа, концептуално или
експериментално. Но отстъпва, защото приема, че математическият формализъм предава
най-точно съдържанието на опита, което става все по-недостъпно за зримо онагледяване или
философско-концептуално осмисляне и сякаш се изплъзва от човешкия разум.
Нилс Бор трябва да признае пред младия доктор Хайзенберг безсилието на нагледността и
своя метод, и има доблестта да отстъпи. Квантовите закони и определени орбити не могат да
бъдат изведени от експерименталните ситуации. Наблюдаваните резултати ще са възможни
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само ако знаем какво наблюдаваме. Не, не е знаел Марангозов, че Вернер Хайзенберг ще
попадне в кадър пред камерата, докато снимат филм в Английската градина в Мюнхен
(Марангозов 2015). Но едва ли е толкова случайно – та в парка се намира и „Макс Планк
Институт“, където Хайзенберг е отивал. Маршрутите на един от основоположниците на
квантовата механика са непредсказуеми, но и без математически формули е ясно, че
вероятността да тръгне тъкмо към „Макс Планк Институт“ е много над 50%.
Дискусиите на младия Хайзенберг с домакина му в Копенхаген завършват с разработването
на математическия формализъм, закрепен в Принцип на неопределеността. По-сетне към
него се добавя квантово-механичното вълново уравнение на Шрьодингер и релативистичното
уравнение на Дирак за електрона. Нилс Бор може да добави само принципа на
допълнителност, според който физическите процеси при различни състояния се описват било
по законите на класическата механика, било на квантовата. През 1927 г. откриването на
позитрона от Дирак отваря пред научното изследване полето на антиматерията – повтаряйки
двоичната, по попбогомилски позната ни, решимост на загадките на света – или отваряйки
бездната на неразрешимото, вън от материалността на нашия човешки разум?
За началото на века се говори като начало на новата атомна физика. Освен това е станал обрат
въобще в разбирането за наука. И ако научните открития се обновяват и старите се забравят,
то нагласата устоява без промяна. През тези години от 1925-1927 г. се преобръща и
изследователската нагласа, рухва увереността в четириизмеримостта на научното
наблюдение и възможното му онагледяване. Принципът на допълнителност отваря вратата
пред различни изследователски модели и превръща в правило възможното им съвместяване
за разбирането на различни страни от реалността. По-доброто разбиране означава и поголямо релативизиране, което бихме нарекли дори „еклектика“ на научния метод. Между
различните описания на физическата реалност и различните истории на вселената и
мултивселените има само една крачка.
Бор трябва да признае предимството на математическото символизиране, защото то найточно съответства на онова, което в природата играе на неслучайност. Или казано в обратен
ред, но със същото значение: математическото може да опише случайността в природата,
неразличима от случайността на наблюдението. (Не)случайното в природата – и случайно, и
неслучайно са еднакво верни, и двете са математически уловими. Ознаменуван е като че ли
край на двоичността на р и –р. Дори във физичната материя едното съвместява две и може би
повече същности, както в едно пребивава и природата на вълна, и природата на частица.
Както впрочем ги съвместява в своята биография Цветан Марангозов, който се
самохарактеризира като: „българска частица или немска вълна – немска частица или
българска вълна...“ (Марангозов 2015).
И тъй, Хайзенберг оставя в своите „Спомени за Нилс Бор“ момента на едно преобръщане –
минаване на физическото изследване – и на наблюдаващия разум – в ново енергетично
състояние, когато негова орбита стават математическите уравнения. Когато трябва да се
признае, че единството между нагледност и математика е изначално, фундаментално
невъзможно. Но от друга страна, признава също, че профанно-реалистично и символистично
(и езотерично-формалистично и номиналистично) са изначално разделени. В обратен ред,
напълно възможни стават всевъзможните сценарии, които могат да се опрат на
математически изчисления. Както вметва пришълецът от повестта на Атанас Славов
„Факторът Х“, човеците са се научили всичко да доказват с математически уравнения
(Славов 1965: 85). Светът е станал безкраен с възможностите си – и безутешен с ентропията
си.
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Разделението между профанно (реалистично) и езотерично (номиналистично) изглежда
безутешно. Тогава ще трябва да допишем репликата на Айнщайн от диалога с Бор на
поредния Солвеев конгрес от пролетта на 1927 г. така: „Бог си играе на зарове – С НАС“,
тъкмо с нас. Безутешно и за всеки опит научното знание да бъде поднесено на невежите
извън тези свръхтренирани математически умове на физиците от големите централи на
пилотната физика.

Естетически критерий на научните теории VS. практическа
приложимост на знанието
Същевременно с избора на математическото изразяване на явленията все по-важен за
оценката на една научна концепция се оказва един съвсем не физически, но субективен и
човешки критерий – естетическият. В статия от далечната 1956 г. Джон фон Нойман говори
за математиката като неемпирична наука, която има естетически критерий за успех. Но в това
той вижда и заплаха от разпиляването ѝ в разглеждане на детайли и формализиране, което
той уподобява с израждане в бароков стил. Отхвърлянето на зациклянето, или по-скоро
„дезорганизирането“, ще дойде, ако отново математиката се „инжектира“ с емпирични идеи и
се приближи до предмета си (Нойман 1986: 79, 81), т.е. със завръщането на научното дирене
към реалността. С други думи, за Джон фон Нойман най-доброто решение е въпрос на
естетика, но само ако съответства на реалността. Единството на естетически критерий с
реалност изглежда остава несбъднато заклинание. В моделите за вселената неизбежно се
прави избор между тях и се предпочита само едната страна. И ето че през 1999 г.
естетическият свръхидеал беше увековечен с формулировката на Брайън Грийн за
„Елегантната Вселена“, както гласи заглавието на популярната му книга, в която реалността
изглежда все по-трудно уловима.
Колкото до разбирането на физическата реалност и целите, които си поставя окончателната
М-теория, Брайън Грийн много красноречиво обосновава своята теория с простата
тавтология, че нещата са такива, защото те трябва да бъдат такива, срв.:
Окончателната теория трябва да притежава вида, който има, защото тя е
единственият апарат, способен да обясни вселената, без да се сблъска с вътрешна
непоследователност или логически абсурд. Подобна теория ще обяви: нещата са
такива, каквито са, защото те трябва да бъдат такива. (Грийн 2004: 355)
Откъде се разбира?
Отново без да намесва реалността, Стивън Хокинг заявява, че е достатъчно „човек да намери
кои математически модели описват света“ (Хокинг 2002: 59). Очевидно тази теория ще е
стабилна, формално изпипана и необорима, но дали говори за света, в който пребиваваме, и
за нашата Вселена? Не предупреждава ли тази стабилност на математическите решения за
високите нива на ентропия, до които е достигнало самото научно изследване, което може да
предложи различни „елегантни“ математически модели? Или за физическата реалност може
да се говори само на езика на математическите формули и можем да разберем света само чрез
математиката? В крайна сметка, уместно ли е да се представя математически изчислената
вселена чрез „реалистични аналогии“ и с нагледа на здравия разум, както правят днешните
популяризатори (срв. Грийн 2004: 16).
А от друга страна, физическата материя става все по-тайнствена в научните концепции и
изчисления. Днешното знание за атома и Вселената изглежда все по-плътно обхванато от
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онези 90 % (Сейгън 2013: 297), дори 99 %, както казва Лорънс Краус (2012: 149), тъмна
материя; очакваме да се натъкнем на това знание в някое от седемте измерения, извън
познатите ни четири, в които трептят и се навиват струните. Съвсем като по уравненията за
кубатурата на космоса от времето на Поликаров днес изчисляват 5% позната материя, 25%
тъмна материя и 70% тъмна енергия (Грийн 2005: 400).
Всяка императивност, дори когато е изказана от физик, кара един филолог да застане нащрек;
изнервя всеки с опита на „зрелия социализъм“ и фалша на прескрипциите. Мотивира го да
търси опровержения. Своеобразни „мисловни експерименти“ бихме открили сред сюжетите
на „научната фантастика“. За рисковете от приемането на формалистичното съвършенство на
теорията нагледен пример дава повестта на Атанас Славов „По голямата спирала“ (1965).
Простото следствие от сферичния модел на вселената е, че до една точка може да се стигне
по две противоположни посоки, както обяснява и Поликаров. Движението в космическото
пространство не е по права линия, а следва сферичното пространство на Вселената, затова
най-краткият път може да е обратният на избраната посока. Когато става ясно на земните
пратеници от повестта, че са объркали посоките и че са поели по заобиколния много подълъг път, те така се обезсърчават, че предпочитат да турят край на живота си.
Тази развръзка е реванш на реалистичното (профанното), изиграна, бихме казали,
блъфирайки с апокалиптичното, за щастие фикционално разиграна в повестта на Атанас
Славов. А като реванш за самото математическо знание тъкмо един математически ум успява
да разбере, че са сгрешили траекторията на полета. Този пример от научната фантастика
припомня простичкото правило, че за успеха на едно пътуване не е важно да се намери
математическият модел, както цитирахме Стивън Хокинг по-горе, а да предсказва добрата
траектория на полета – и успешното изпълнение на мисията, която в случая с АтанасСлавовата повест е ни повече, ни по-малко среща с извънземен разум. В крайна сметка
атавизмът на реалистичното надделява и земните пратеници в космоса разбират положението
си. Но пък са обезсърчени и загубват посока. Все пак инстинктът за съхранение на рода
надделява и неколцина от екипажа се заселват на друга планета, над която виси Черно
слънце. Животът ще бъде продължен, но от ново поколение, родено в космоса на борда на
кораба, загубило земните инстинкти и добило нови.

Непредсказуемата Вселена VS. предизвикателствата на човешката
изобретателност
В обратна посока на тези прости и достъпни решения води квантовата механика. На първо
място тя означава отказ тъкмо от такива реалистични решения по мерките на нашия разум,
които може да си обясним с външни условия и дадености. Принципът на неопределеността
не може да гарантира корелация между определена ситуация и определени събития; научното
изследване не се подчинява на логическа последователност и не може да си служи с един
инструментариум. То е „еклектично“ и съвместява класическа с квантова „законова уредба“
на движението. Този обрат в идеите и философията на науката изглежда толкова
впечатляващ, че става емблема за всяка нова концепция. Квантовата теория се оценява
именно в тази крайна точка, но не се представя с етапите на възникване от изследователската
ситуация, направила неизбежно математическото решение. Нито се коментират конкретните
ѝ резултати или неуспехи.
От тази крайна точка на извънфизичните заключения започва представянето на квантовата
механика Ричард Файнман в знаменитите си лекции от 1961-1962 г., където той обобщава
повратния момент в теоретичен план с констатацията, че първо, не е възможно да се
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определи мястото и импулсът на движението, и второ, че не може да се предвиди точно
[к.м.МГ] какво ще се случи при определени обстоятелства. А това означава неспособност да
се предсказва, да се оказва контрол над предстоящето. Брайън Грийн направо приписва
коварство на електрона – неговата природа е абсурдна (Грийн 2005: 152). Вселената е
сподобена с чертите на лукав противник. Решим ли да продължим тази човекоцентрична,
аптропна логика, то би трябвало този противник да има също авторитети, с които да се
съобразява, и цели, които съобразително да преследва. Остава да разпознаем мотивите му,
както в детективски роман или криминално разследване престъпникът се издава тъкмо с
коварните си помисли, независимо от подвеждащите улики.
И другото объркване на физиците, които са изградили научните си виждания спрямо
определена научно-изследователска парадигма: на всичкото отгоре старият ред не е сринат –
Нютъновите закони са невалидни в някои случаи, но съвсем не са отменени. Няма контрол и
няма инструменти за поправяне на положението. За едно възможно решение ни подсказва
„Факторът Х“, научно-фантастичната повест на Славов, за която стана дума по-горе, и то е,
че винаги може да се прояви човешката изобретателност и да подреди ситуацията по съвсем
различни правила. В крайна сметка може да се разчита само че качества като
последователност, търпение и неотказване все пак могат да помогнат нещата да се обърнат.
Всъщност нито за изобретателността, нито за търпението няма изчислителни методи. От
статистическа гледна точка невинаги събитията се развиват така, че да доведат до желания
резултат. Научнофантастичната повест на Атанас Славов завършва с благоприятна развръзка
благодарение на появата на един капитан, абсолютно незапознат със ситуацията, и глупавите
му заповеди. Хаосът ще стане пълен и ще изключи каквато и да е намеса на разума. Оказва
се, и несигурността има пределна точка в обратната на разумното посока.
Можем да предложим и едно „квантово“ обяснение за развръзката на повестта. Според
модела на Бор електронът може да заеме точно определени орбити, макар че ги сменя
неопределено. В случая с развръзката на повестта е избрана най-глупавата „орбита“ на
поведение, тази на официалната институция.

„Форма“ и „съдържание“ за физичното знание и изкуството
За мнозина физици, както за Хайзенберг, математизирането на опознаването на физическата
материя съвсем не е източник за песимизъм, за разтваряне в неопределеността на
релативизмите или затваряне. За тях математическото съвсем не е независима даденост, а е
форма, но не е съдържание и не заплашва да подмени физическата реалност. Като говори за
отношението между реалното съдържание и математическия формализъм, физикът на нова
сметка извежда философския проблем за отношението между форма и съдържание. Тъкмо
това отношение Хайзенберг вижда поставено на изпитание и в съвременното абстрактно
изкуство (срв. статията „Тенденцията към абстрактност в съвременното изкуство“, 1969, в:
Хайзенберг 1987: 258-267). Необичайните нереалистични форми по принципа на Anything
goes най-вярно предават усещането за съвременността. Според физика всяка форма важи,
стига да предава съдържание. С малко усилие една интерпретация може да приведе
съдържание на всяка една форма от изкуството или литературата (напук на отричания или
съвсем различния смисъл, внушаван от автора; затова авторите рядко харесват какво пишат за
книгите им). От друга страна, в тези области на естетическото никой не може да опровергае
правомерността на една интерпретация и възприемане на даденото. Това, че не е вярна, не
влиза в скалата на ценностите в сферата на естетическото. Формата ще бъде съдена само
според това дали има или е лишена от естетически достойнства, оригиналност и пр. Особено
4. Възторзите и рисковете на научната популяризация. Идеи и концептуални ядра в разбирането на
физическата реалност |

уязвима обаче би била, ако е комерсиално нагласена (а това са показатели, по които могат да
се приведат явни улики, които важат извън личната преценка на вкуса).
Дали не бихме могли да пренесем тази скала на оценяване на една интерпретация от обект от
изкуството или литературата към физическата материя? Дали по същия принцип на
(свръх)интерпретацията физиците не разпознават материалното съдържание зад своите
уравнения? Едва ли има скала, по която да измерим верността на отговорите на тези въпроси.
В очертаването на паралелите между литература и наука особено място има категорията
„мисловен експеримент“. Чрез нея се описва едно междинно поле между художествено
начало и интелектуално усилие, от което се ражда модерната експериментална поезия и
проза. Впрочем, своеобразен „мисловен експеримент“ е всеки един от научнофантастическите сюжети.
Още една допирна точка с литературната интерпретация: едни форми спират погледа ни,
други ни оставят равнодушни. Формата съвсем не е пренебрежима случайност. Дори чрез
схващането ѝ бихме попаднали ненадейно в самата сърцевина на замисъла и на
съдържанието. А именно формата можем да наблюдаваме, благодарение на формата се
надяваме, че ще разпознаем същината. Освен това отношението между форма и съдържание
няма как да не е различно всеки път според онзи / онази, която го наблюдава.

Идеите и вярата в генезиса на научните концепции
В първите си книги Азаря Поликаров улавя с един направо журналистически рефлекс този
момент на опровергаване на познатото знание и рязкото му преобръщане, като ги резюмира в
неочаквани синтетични образи. Квантовата механика и космология означава ново разбиране
за материята, но ненадейно най-новото във физиката е направило реалност отдавна отречени
от науката схващания, овеществило е митовете на средновековната псевдонаука. Алхимията
се е оказала възможна, след като при ядрения синтез, извършен от Бете или Ръдърфорд, от
едни елементи се създават други. Процесът на преобразуване изглежда напълно научно
проследим: превращенията следват според хоризонталата на Менделеевата таблица.
Транссубстанцията е станала изчислима и обяснима – тъкмо с познаването на вече открити от
физиката на атома закони.
Или възраждането на мита за вечния двигател, перпетуум мобиле. Запазването на
отношението между маса и енергия сякаш обещава, че ще стане реалност един „вечен
двигател от трети род“ (Поликаров 1945в: 30). Благодарение на термоядрения синтез всяка
звезда е перпетуум мобиле. Тя изглежда непроменена, макар че след привидно безкрайния
исторически период от няколко милиарда години звездите изчерпват ресурсите си. Към тези
„чудеса“ може да се добави и превръщането на материята в антиматерия, срещата на света на
светлинните скорости с непомислимия свят, който е оттатък скоростта на светлина и т.н.
Сякаш модерната наука сбъдва „мисловни експерименти“. Но освен това независимо от
промените историята на научното познание показва изненадващата дълготрайност на
основни идеи или концепти в схващането на реалността, които дават човешкия опит в
дестилиран вид. Именно „идеите във физиката“ имат за цел да представят Айнщайн и
Инфелд в популярното си издание „Еволюция на идеите във физиката“ от 1938 г.: „Нашето
намерение по-скоро беше да очертаем в общи линии опитите на човешкия дух, за да се
намери връзката между света на идеите и света на явленията“ (Айнщайн, Инфелд 1959: 15).
Българското издание на книгата е от 1959 г., но в предговор преводачът проф. Асен Дацев
обяснява, че преводът е направен още в началото на 1940-те, но войната не позволила
издаването, а настъпилите след това политически събития го отложили, така че то станало
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възможно едва през 1959 г. Преводът на български е направен по френския превод на
оригинала.
Според „Еволюция на идеите във физиката“ физическото описание и математическите
символи са само външният вид, който се дава на една или друга идея и виждане за света:
Основните идеи играят съществена роля в образуването на една физическа теория.
Трудовете по физика са изпълнени със сложни математически формули. Но това,
което е в основата на всяка физична теория, това е мисълта, това са идеите. Покъсно идеите трябва да облекат математическата форма на една количествена
теория, за да стане възможно сравнението с опита. (Айнщайн, Инфелд 1959: 209)
Сякаш идеите са йонизираните ядра на атомите, свръхенергийни и генериращи нови
преображения в материята. В енергийните ядра на тези идеи е съсредоточено научното
знание.
Самият Азаря Поликаров, вдъхновен от новото, което е донесла квантовата теория, не крие
изненадата си, че историята на физическото знание показва „...беден фактически материал и
забележителни обобщения“ (заемаме тази формулировка от подзаглавие в главата, която
разглежда началата в историята на знанието за органичната природа от Поликаров и др. 1946:
289). За първите натурфилософи наблюдението е било най-правилният показател за
стойността на едно обяснение (да припомним, че според първоначалното значение на думата
в старогръцки „теория“ означава гледане, съзерцание, наблюдение, което се схваща като
равносилно на изучаване). Птолемей е бил прав да заключи, че земята е неподвижна, след
като „нищо не пада“, и когато изстреляме стрела, тя стига там, накъдето се целим; също
както улучват целта си куршумите от времената на европейската война след откриването на
Айнщайновите закони за гравитацията. Реализмът едва ли е бил достатъчен за научното
съзерцание, но е бил достатъчно силен аргумент за обществото да приеме тъкмо версията на
Птолемей, а не тази на Аристарх за движението на Земята около Слънцето. Коперник
впрочем не е бил убедителен. Аргументите на изчистените от епицикли орбити едва ли биха
задоволили вярата, че научното обяснение отговаря на онова, което виждаме и отчитаме, но е
бил прав.
Излагайки тези блестящо открити парадокси, тук прилежно следваме разсъжденията на Паул
Файерабенд в статията „Реализъм и инструментализъм“ (Realism and Instrumentalism.
Comments on the logic of factual support, в: Файерабенд 1981: 176-202). Ако има въпрос, който
си заслужава главоблъскането, то това е как да разпознаем устояващата теория, защото редом
с Коперниковата сигурно е имало и други, също тъй налудничаво изглеждащи за здраво
стъпващите по земята люде, но тези теории никаква диря не са оставили, освен може би в
разни „Джобни енциклопедии на мистериите“, с каквито изобилстват всички времена, и
нашето също. Файерабенд признава, че не може да се отговори еднозначно по някакви
външни независими белези защо една вместо друга хипотеза има шанса да оцелее през
времето; единствен и съвсем несигурен показател може да е последователността, с която
продължава да разработва своята идея изследователят. Освен това Коперник е вложил в
делото си една „метафизична вяра“, Джордано Бруно е пожертвал живота си за тази вяра.
Галилей навярно споделя същата вяра, с тази разлика, че вместо отказ от живота, е превърнал
живота си в низ от научни открития и въпроси, които разбиват упованието, че стъпването по
твърдата земя на наблюденията ни за реалността е сигурен научен факт. Затова обратно на
наблюдаваното точните величини, колкото и невидими да са, са единствено сигурното. Тъкмо
затова Нилс Бор смята, че италианският изобретател е основоположник на съвременния
модел на научното знание (Бор 1987: 282). Обратно, показателят за научна истина, който дава
Файерабенд, е несигурен, непълен, не подлежи на измерване, научно абсолютно непригоден
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и все пак – изглежда единственият. Този показател е предаността на учения в изповядването
на една идея, или вяра. Така както за философа Ален Бадиу единствената сигурност за
траещото революционно действие ще е верността. Науката с нейните революции означава
една особена етика, която е вярност на идеята. Означава максимална свобода, когато си
скъсал с веригите на опитните свидетелства, алогизъм на вярата, противоположното на една
логика. Айнщайн също признава, че тази особена научна вяра е първото условие за самото
научно дирене: „Без вярването, че е възможно да схванем реалността през нашите
теоретични построявания, без вярата във вътрешната хармония на нашия свят не би могло да
има наука“ (Айнщайн, Инфелд 1959: 224). Изглежда всесподелено убеждението, че вярата е
била и ще бъде основният двигател на всяко научно творчество.
Провокациите на Файерабенд правят ясно също, че колкото основания може да има логиката
за историята на науката, а навярно и за всяка друга човешка сфера, толкова и алогизмът.
Остава обаче удивлението от чисто историческите алогизми на научното знание.
Има и още една страна в развоя на науката и това е натрупването на един фон от стереотипи,
дадености, условности. И днес въведението в квантовата механика повтаря онова, което е
било направено от пионерите и първите пропагандатори на новата физика. Първата стъпка в
разбирането на квантовата механика и диалектиката между частици и вълни минава през
интерференцията на водните вълни. Тази опитна ситуация остава непроменена от първите
физици на релативистичната и квантовата механика (срв. Айнщайн, Инфелд 1959: 212-213);
подробно я коментира Нилс Бор по повод представянето ѝ от Айнщайн в публични лекции от
1920-те (Бор 1987: 256 и сл.). Онагледяването с пропускане на светлина през отвор и
разпространяването ѝ като пръстени и ивици или изображението на вълните на светлината,
които преминават през двата отвора, се повтаря чак до Файнмановите лекции по физика
(Файнман 1970: 413-416) или при днешните физици и популяризатори като Брайън Грийн.
Разликата е, че Грийн режисира опита с пропускане на лазерен лъч.
Научните концепции съвместяват познанието за миналия човешки опит, осеян с неуспехи и
невежество, с възторга от новото. Ще си позволя да завърша с един, така да се каже, „много
смел полет на въображението“, като заговоря за обществото, но в термините на атомната
физика. От тази гледна точка социалното изглежда твърде подобно на една стационарна
система, или по-скоро система, жадуваща стационарно състояние. В макросвета на телата
обаче това означава енергията да се превръща в своя двойник ентропията също както
материята се превръща в енергия. Едно и също, но в друга форма. Енергия и ентропия са
двете лица на материята, които тя приема в различен момент от времето, две състояния на
материята в историческото време. От една страна, Евклидовата геометрия и всекидневната
механика на обозримото, на Нютъновия свят, описват непрекъснати процеси. А от друга,
вътрешноатомните състояния по Нилс Бор са или стационарни, или преходни, с резки
прескоци и промени в енергетичното състояние. Кохерентната материя жадува да излезе от
стационарното сякаш движението ще съхрани енергията от разтварянето ѝ в ентропия.
Ако отново се обърнем към чисто литературното, тази кохерентност на стационарното
наподобява едно протяжно повествование, психологически уплътнено, стабилизиращо
ставащото в трайни вътрешни състояния. По тази жанрова логика енергетичните прескоци в
атомната механика са поезията на ненадейните образи, и кантати на вероятните значения и
величини.
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Интермецо за квантовите уравнения на историята от 1940-те
Квантовата теория, която носи философски модел и определя модерния светоглед, става и
своеобразно отражение на съвременната политическа реалност на резки преходи и обрати от
1940-те. Самият принцип на прехвърляне от едно състояние (функция) в друго, каквото
показва физическият свят, е онагледен в колективното историческо време с рязкото
„прехвърляне“ от един режим в друг. Довчерашните съюзници стават неприятели;
противниците са съюзници и закрилници. В историческото социално-политическо време
обаче тези резки промени стават насилствено; преходът не е абсолютен и еднократен.
В новата българска история такова време на резки преходи са и годините в края на 1940-те и
началото на 1950-те, когато се налага новият режим. Изневиделица довчерашните герои са
превърнати в предатели. Най-сурови обвинения и смъртна присъда се стоварват върху Трайчо
Костов, член на Политбюро и заместник-председател на Министерския съвет, „втория човек“
в държавата. Когато след години, през 1990-те, след падането на режима, Цветан Марангозов
започва да разказва това време, това рязко преобръщане става една от „изначалните сцени“ в
поезията или есеистиката му. През нея той предава най-дълбоката същност на времето в
стиховете от „Децата на Русо“ или поемата „Биография на сянката“. Неочакваният квантов
преход обаче е преживян като страх и ужас от неизвестното. В едно историческо време,
дирижирано от тоталитарната власт, безстрастните метаморфози на физическата материя са
се превърнали в не-човешка социално-политическа норма.
Достъп към това историческо време намираме и през научно-популярните книги на
Поликаров за физичната материя. Рамката на цялото физическо съдържание изглежда
предварително скована от едно материалистично и диалектично виждане, изложено найпоследователно в колективната книга „Единство на световното многообразие“ (Поликаров,
Йорданов, Матеев 1946). Но едновременно с конюнктурния смисъл тази книга представлява
страстна защита на едно виждане за материята и движението ѝ като първопринцип на
единството на света. (По-късно в книгата „Материя и познание“ на Азаря Поликаров от 1961
г. тезата е преформулирана като: в основата на цялото многообразие лежат единството на
строежа и единството на законите на движение.)
Според съдържанието на „Единство на световното многообразие“ (1946) развитието на
материята минава през следните етапи, които съответстват на трите дяла на научното
познание: неорганична материя // органична материя // социално-историческа материя,
видими, ако и не напълно изяснени. Книгата проповядва и една идеология на видимостта, на
прогресиращото разширяващо се знание до изчерпването на „тъмните тела“, която надхвърля
идеологията на лявото. Точно тази идеология набира сили в историчесия контекст заедно с
шеметната дирижирана индустриализация в целия европейски континент.
Книгата излага тристепенната диалектика на неорганична, органична и социалноисторическа материя в същината на различни качества на материята. На всяка една степен се
променя отношението между стационарно и динамично, между ентропия и енергия. Докато
неорганичното, и на субатомно ниво, и в мащабите на космоса, е неустойчиво, то
органичното постига все по-голяма устойчивост спрямо средата. Но органично и
неорганично са единосъщи: клетката е съставена от същите елементи и сили, които градят и
мъртвото. Едни и същи са елементите и на космоса, и на нашия земен свят. Има ли обаче и
органичното процеси, които протичат със скоростта на светлината? Има ли светлинна
скорост в клетката? Органичното и неговата устойчивост дават възможност за непрекъснато
нарастване – многобразието нараства от физическия свят към растителните и животинските
организми (срв. данните за видовете при Поликаров и др. 1946: 76 и сл.). Особено „преходно“
физично битие, безразлично към живото и мъртвото, имат тъкмо тези единици от
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органичното, които са най-далеч от стационарната сложност на органичното и стоят найниско в еволюцията, подобни на едноклетъчните или бактериите.
Всяка идеология прави знанието удобно за своите цели – подрежда го в клетките на своята
йерархия. Но също така не дава да се мръдне от тези клетки. Ако авторитетът ѝ не стига, тя
обикновено има и други – съвсем не научни методи, – за да се справи с всеки опит за
отклонение. И след като това строго класифицирано и разпределено знание се преповтаря и
наслоява до втръсване, в един момент стане неудържимо задържането му между стените, те
бавно се разпукат или пък знанието се излива над или през тях.
Освен това научното знание – извън идеологическото и извън строго научната си идеология
(или методология), – е част от културното съзнание и от културното въображаемо. То не е
само набор познания, преподавани в официално санкционирани учебно-образователни
програми, общообразователни или специализирани. Научното знание поражда концептуални
модели и трайни ядра, залегнали в моделирането на мисленето. Вместо парадигми ще ги
наречем концептуални метафори, енергийни ядра, генератори на мисленето. Те не са
матрици, които се възпроизвеждат и размножават, а евристични вектори. Разгъването на
мисълта скоро ще бъде уловено в матриците на тоталитарния режим, но в краткото време на
прехода тя има цялата свобода. Тези концептуални ядра на научното мислене улавя и научнопопулярното повествование. Книгите на Поликаров не просто свеждат набор от научни
открития, те предават и ритъма на откриване.

Метафори и/или концептуални ядра
(Не)делимост (атомарност) на материята
Колкото и нови да са тези открития, колкото и да се нарояват частиците или да се подобряват
изследователските средства (ускорители или телескопи), те не променят стародавната
изначална „атомна хипотеза“ (или „факт“). Трудно е да се отдръпнем от усещането за
трескавото откривателство на модерния свят, тъй като ежедневно ни заливат нови и нови
данни. Но тази дистанция може да усетим през погледа на един водещ физик от ХХ век като
Ричард Файнман. Своите лекции той започва тъкмо с тази проста теза, която като че ли
изтрива целия принос на атомните физици, а и неговия собствен, като припомня изначалното
просто разбиране за неделимата частица в основата на модерната наука. Ето как се обръща
Файнман към студентите си, преди да навлезе в сложните модерни схващания:
Ако вследствие на някаква световна катастрофа всички научни познания биха
били унищожени и само една фраза би стигнала до бъдещите поколения живи
същества, то кое твърдение, съставено от най-малко думи, би пренесло най-голяма
информация?
Аз мисля, че това е атомната хипотеза (можете да я наричате не хипотеза, а
факт, но това не променя нищо): всички тела се състоят от атоми – малки
телца, които се намират в непрекъснато движение, привличат се на близко
разстояние, но се отблъскват, ако някое от тях бъде по-плътно притиснато до
друго. (Файнман 1970: 18)
Потеклото на термина атом („неделим“), основополагащ за днешното ни физично познание,
специализирано и масово, идва от древногръцките мислители и обобщава идеята за Едното, за
абсолютната последна точка, до която достига познанието – най-малкият градивен елемент
(принципът) на материята. Идеалът за тази неделима единица, „измислена“ в главата на
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философите от Античността, дава нови и нови мегавати на днешните ускорители – и умножава
имената на частиците дотолкова, че струните изглеждат щастливото измъкване от поредната
класификационна новопросвещенска логорея. Но пък тази логорея става неизбежна, когато става
необходимо да се изложи възникването на Вселената според струнните теории и трябва да се
опишат неизчислимите състояния, и то в милиардни милиардни от секундата на Големия взрив,
които трябва да компенсират отказа от неизчислимост на единиците сами по себе си.
От научно-популярните книги на Поликаров можем да откроим няколко концептуални идеи (и
метафори), в които е синтезирана идеята за материалната първооснова на света и на научното
знание. Те отчасти влизат и в днешните нагласи към науката, отчасти припомнят вече забравени
идеи. Няма да скрия, че ме привлякоха и под давлението на филологическата ми гледна точка и
този избор няма каквито и да е претенции за чисто научната област. Според този филологически
избор това са:
няма „нищо“
четирите измерения като свойство на процесите и силите
запазването на съотношението между маса и енергия
необратимостта на физичните процеси
материята и „вечното завръщане“
константите

В природата няма „нищо“
„Нищото“ не съществува – понятието за „нищо“ е човешка абстракция, то няма съответствие
в реалната Вселена. Междузвездното пространство съвсем не е празно: „Материята тук се
намира в състояние, подобно на крайно разреден д и м“ (Поликаров, Йорданов, Матеев 1946:
39). Толкова разреден, колкото не може да се постигне и с най-съвършената техника.
Плътността на материята в пространството се изчислява като 10 -8 г/см3 („Това съответства на
един водороден атом в десет кубични дециметра!“, Поликаров 1948: 222). Но макар с
нищожна плътност, тази материя поглъща светлината, тъй като общата ѝ маса е огромна. Тя
закрива звезди и звездни купове (или “звездни рояци“, както са наречени в ранните книги на
Поликаров). Нищото е абстракция, която природата никога не е направила зрима и достъпна
за изследване, точно обратното: наличието на материя прави недостъпни за наблюдение
други обекти. Космическото пространство, чийто вакуум превъзхожда изкуствено създадения
с нашите земни средства вакуум, съвсем не е пустота. И само дистанцията на милиардите
светлинни години прави възможно да се осъзнае, че в този вакуум има Нещо и това „Нещо“ е
материя: материята е онова, което поглъща светлината. Бихме казали, че знак за материята е,
че поглъща светлината. Това, че материя и светлина са противоположни, не е само символ, а
просто наблюдение и заключение.
Такова заключение пасва и на идеологията, набираща сила в края на 1940-те с въдворяването
на новия политически режим, защото потвърждава материалността на Вселената и принципа
на материализма, разширен с епитета диалектически. По-насетне тъкмо така диалектически
материята ще се удвои с антиматерията (съществува античастица за всяка частица), може да
се предскаже и пораждането на третото – синтезът им по третия закон на диалектиката.
Йерархията е скована – предстои научните факти да се наредят по рафтовете на трите
степени. Срив на схемата и на паритета между материя и антиматерия, между борбата на
противоречията според втория закон на диалектиката обаче ще е откритието, че тази
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антиматерия е всъщност много над статистически средната вероятност – някои физици я
определят на 90 % и дори на 99 % от Вселената.

Четирите измерения като свойство на процесите и силите
Айнщайновото преобразяване на класическата механика се изразява в ново отношение към
четирите измерения: те не са пасивно вместилище на ставащото, на разгръщащи се сили, те
са свойство на процесите и силите. Гравитацията е свойство на пространството, една
кривина. По Файнман четирите пространства не се губят, а преминават едно в друго, времето
в пространство. Ако се промени едното, то се променят и останалите, така че цялото да
остане неизменно.
Напълно представим все със средствата на аналогията е 11-пространственият свят на Мтеорията. Но колкото и да са тези ен-пространства, те не се губят, а преминават едно в друго.
Въпрос на изследващия разум е да ги улови и регистрира.
Или и над тях трябва да приложи един принцип на неопределеността по ново уравнение,
модернизирано продължение на Хайзенберговото.

Маса и енергия не се губят
… а преминават от едно състояние и съотношение в друго. Енергията, за която впрочем няма
достатъчно точна дефиниция, се определя като способност да се върши работа, а „работа“ е
понятие, което влиза във физиката от 1826 г. (Поликаров 1942: 235-236). Казано с
нефизически термини, енергията е способност нещо да се направи, да се сътвори, „пойезис“.
От същата гръцка дума „пойезис“ идват „поезия“, „поет“ и „поетеса“, „поетика“.
Енергията, която в зората на индустриализацията определят като пренасяне на маса, по
природата си, твърди Поликаров, е също материя, също едно изкривяване на пространството.
Според Айнщайновото уравнение за относителността мярката за тази енергия се съдържа в
масата на тялото. Масата сама по себе си е колосален резервоар на енергия, както показва
разпадането на атомното ядро. Още по-мощна енергия се получава обаче при ядрения синтез,
който се извършва в звездите – и който се канят да имитират в ITER, строящия се днес
термичен реактор. В протоплазменото ядро на звездите атомите са ядра, изпуснали своите
електрони и произвели различни лъчения. Отново ядра са компресирани и в тъмните звезди,
„черните дупки“ по красивата метафора на Джон Уилър. Стивън Хокинг, който доразвива
образа на Уилър, разказва за конфузията с буквалния френски превод на израза като trou noir.
Французите предложили astrе occlu („скрита звезда“), латинизирали термина, архаизирайки с
нехайна елегантност и ултрамодерната тема на киното или научната фантастика за „черните
дупки“ (срв. Хокинг 2002: 113). Впрочем, това име може да покаже как и в тази атомна
физика или космологията всяко ново понятие, което сякаш отваря нов клон в човешкото
познание, повтаря („рециклира“) вече познатото. За абсолютно „черни тела“ говори Густав
Кирхоф още през 1860 г., както припомня Азаря Поликаров в книгата „Какво ни донесе
Айнщайновата теория“ (Поликаров 1941а: 10).
Всяка идея за разбирането на физическата реалност се подхранва от идеите на предходници,
философи или естествоизпитатели. Тъкмо на тази последователност във времето акцентират
авторите Айнщайн и Инфелд в научно-популярния преглед „Еволюция на идеите във
физиката“ (1938). Първооткривателят на теорията на относителността споделя, че неговата
формула е станала възможна благодарение на теорията на полето, която се развива в
електродинамиката на Максуел и която прави обрат в схващането на физическите категории
за време и пространство. Гравитацията може да се определи като свойство на природата
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благодарение на геометрията на кривините, разработена от Риман през 1854 г., който
публикува работата си десет години по-късно (горе-долу по същото време, когато Петко Р.
Славейков списва в. „Гайда“).
Радиоактивното разпадане се схваща като съживяване на алхимичното превращение – макар
че условията му са съвсем различни и за изпълнението му се иска такава колосална енергия,
че разходите за достигането ѝ напълно обезценяват полученото. За попълване на картината
на космоса пък теоретиците на струните преоткриват възможностите, които им дава
рециклирането на идеята за етера, митичната невидима среда, която изпълва пространството
Освобождаването тъкмо от тази идея в края на ХІХ век е ознаменувало раждането на
модерната физика. По-сетне физиката от началото на ХХІ век се завръща към нея на нова
сметка, защото е удобна за описанието на конструкт като космическия „океан на Хигс“ (който
„придава нов смисъл на нашето схващане за нищо“) и отново намира основания по силата на
съвсем други концепции и уравнения (срв. Грийн 2005: 356-357).
Сякаш физическото знание, човешкото знание въобще, се развива и напредва чрез
„рециклирането“ на идеи – устремено обаче към обсебването на нови и нови области,
схващането или използването им и освобождаването от тях. С други думи, привидно целта е
придвижването към нови области, но под тази привидност се възобновява минал опит. Тази
вторичност на познанието, вторичност и на днешния ни свят, означава друг, цикличен, ритъм
на живеене, което вече може да се опише по много начини. Така отново се озоваваме пред
нарастващия брой интерпретации на света ни, т.е. пред ентропията. Отново стигаме до
представата за ентропията, чието нарастване Ричард Файнман описва като нарастване на броя
начини, по които може да се представи съдържанието на едно състояние (Файнман 1970:
534). „Диалектическият материализъм“ ще говори по-сетне за движение не по цикли, не и по
вектор, а по възходяща спирала. Наистина, това изглежда най-обнадеждаващата посока.

Необратимостта на физичните процеси VS. материята и „вечното завръщане“
Цикличността изглежда като повторение и периодично зъвръщане по вече познат маршрут.
Физическите закони обаче не позволяват такова повторение. Отново според Ричард Файнман
необратимостта „е най-ярката черта на всички събития“ (Файнман 1970: 532), а източник на
необратимостта той вижда в прехода от подредено разположение към безпорядъчно
(Файнман 1970: 534). Така разполагаме с измерим симптом, но за да стане този „преход“,
решаващо и неотвратимо се е оказало въздействието на един неназован фактор: протичането
на някакво време, при които настъпват промени, движения. По-долу Файнман предлага още
един конкретен измерим симптом за нарастващия безпорядък и това е нарастването на броя
на начините, по които може да се представи едно съдържание, както цитирахме по-горе.
Словесното изобилие като симптом на безпорядъка не е много утешително заключение за
филолозите или пък за поетите.
Светът ни обгражда с безпорядък, който прави много трудоемки усилията ни, често дори
безрезултатни, въпреки вложената енергия. По логиката на „най-добрия“ свят можем да му
припишем някаква скрита цел, например да постигне екологично равновесие. Други цели ще
се изразяват просто в отказ от целенасоченост и от вектор на развитието. Така можем да
опишем екологичното равновесие като затваряне на кръга, като възвръщане към кръга на
едно циклично предмодерно време, което ще е и завъртането на нов цикъл. Поликаров
настоява, че в природата няма сътворение, едното преминава в друго в едно вечно
пресътворение: светът е вечен и постоянно възобновяващ се, във вечен кръговрат (Поликаров
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1943: 331, 343, 353). Циклите на социалния свят също се подчиняват на този закон за вечното
завръщане.
Идеята за вечното завръщане има и други коментари, познати в български контекст: срв.
Проф. Ф. Ауербах. Царицата на света и нейната сянка. Учение за енергията и ентропията.
Прев. д-р Т. Тодоров. Предговор проф. А. Златаров „Вечният възврат“. София: Акация
[Натурфилософско четиво], 1926. Безкрайността на времето на Вселената изглежда като
въплъщение на вечното завръщане на Ницше и тази идея прозира дори в аргументацията за
вечната материя според постулатите на диалектическия материализъм. Според идеята за
„вечния възврат“ неизчерпаемата материя съществува чрез постоянни превращения на едни
частици в други и чрез общо непрекъсваемо спираловидно развитие по цикли. Въз основа на
аргументацията на Болцман за обратимостта на процесите в дългосрочен план и Поликаров
говори за компенсацията на „микроентропиите“ „в макромащаб“ (Поликаров 1950: 65-66).
Материята се запазва в измененията си, които от своя страна са свързани в цикли, следващи
един след друг по една „теорема за възвръщането“, формулирана от Поанкаре и Цермело
(Поликаров 1950: 113). Оттук той предлага един модел за стационарна, но не статична
вселена, за който ще стане дума в заключителното есе. Кръговратът е принцип на вселената,
с който Поликаров се противопоставя и на тезата за изхабяването на материята (Поликаров
1945б: 136-138).
Така чудодейно диалектиката и материализмът, които трябва да са основа за новата
идеология, са спасени благодарение на ... идеята на Ницше за вечното завръщане. Спасен е и
духът на оптимизма. Той съответства на духа на господстващата идеология, но и на духа на
общочовешката идея за прогрес, която вижда в научните открития нови и нови свидетелства
за вярата в човешкия разум. Азаря Поликаров съвсем не е сам в това, че отказва да допусне
една песимистична картина за света.
Бихме изписали в „уравненията“ това светоотношение така:
/1/ Физика = материализъм + ницшеански нихилизъм
/2/ Свят = „вечно възвръщане“ / limМатерия
Но уравненията не са пълни – те са по вектора на нашето търсене. Трябва да се допълнят с
константите на самия свят, а след това да умножим намерените отношения по една константа
на човешките ни грешки. Можем да я вземем наготово от философа Френсис Бейкън, който
изброява „идолите“ на заблудите пред човешкото мислене. Историята на човешката мисъл и
провалите и на най-светлите идеи потвърждават неизкоренимостта на боготворенето на тези
идоли, които отхранва самата човешка природа, в следването на собствените представи или в
подчинението на колективните лъжи и лъжеавторитети. Като че ли единственото разрешение,
което философът подсказва в своя „Нов органон или вярно ръководство за тълкуване на
природата“, е да стигнем до самите единични неща.
Физическият свят, който изплува от уравненията на науката на ХХ век, е свят на
неопределеност и превращения, но и свят, който запазва своето единство – единството на
материалността си. Все пак той остава извън способността да бъде овладян чрез формули,
чрез поетични образи или философски идеи. Остава утехата на емпиризма – че може да има
потвърждение на теоретичните построения чрез опитни данни или чрез разбирането на
мисловни експерименти. Както и възможността да бъде използвано едно или друго
теоретическо откритие. Тогава индекс за овладяността на науката ще е успехът за някакво
техническо нововъдение. Това е индекс по прагматичната скала, който просто ще зависи от
нашите преценки за това какво е и какво не е успех. Успех е произвеждането и хвърлянето на
две атомни бомби през лятото на 1945-та, що се отнася до целите на програмата Манхатън. И
срив на инструменталния разум – за теоретичните последователи на Франкфуртската школа.
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Наистина ли има много полза от множество скъпоструващи машини в бита ни днес? От
новите опции в мобилните телефони? Но да оставим тези хитроумни парадокси на
прескачането от една сфера в друга. Те не са нищо повече от един пример за тази
множественост на описанията, с която Ричард Файнман характеризира ентропията (Файнман
1970: 534).

Константите
Впускането в необозримостта на физичната материя, в невъобразимо малкото и
невъобразимо голямото, приближаването им през изследователските апарати или научните
модели е не само игра и наслаждение на разума. То е и дисциплина. Това е дисциплината на
константите, които ще уравновесят величините в уравнението. Космологичната константа,
която ту влиза, ту излиза от Айнщайновото уравнение на Вселената, трябва да гарантира
стационарния модел на Вселената. Всяка константа изглежда намеса на някакво предзнание,
на някаква конвенция, която да направи разрешими уравненията, така да се каже, сякаш до
константата прибягваме, за да направим безгрешна редукцията, до която е довело научното
мислене. От друга страна, всяка константа има своя история на откриването и на
мотивирането на употребата ѝ. Някои основни физически величини Поликаров изброява в
„От Коперник до Айнщайн“: скорост на светлината, гравитационна постоянна, константа на
Болцман, елементарен квант на действие, елементарна дължина, елементарна маса
(Поликаров 1942: 34).
За Айнщайновия свят абсолютна отправна точка и константа е скоростта на светлината във
вакуум. Тази скорост е определена още в края на 17 век, този век на класицизма и на
пищните кралски дворове, по-точно през 1676 г. от Олаф Рьомер, който използвал
затъмнението на един от спътниците на Юпитер, за да измери времето на появата му и оттам
скоростта на светлината. Следва измерването на скоростта на разпространение на светлината,
посредством земни източници от Арман-Иполит Физо (Поликаров 1942: 86). Установена е въз
основа на един съвсем не квантов или релативистичен подход, а с reliability на Нютъновата
механика. Но дали не може да се надхвърли експериментално, както в други експерименти се
постигат такива състояния, които надхвърлят съществуващите във физиката величини?
Залогът на един такъв експеримент е не само преодоляването на граничната точка на
Айнщайновата теория и преразглеждането ѝ. Надхвърлянето на тази скорост на светлината
ще означава попадане в света на невидимото, на оново, което поглъща материята в черните
дупки. Може би това не е свят, из основи различен от нашия: и черните дупки изпускат
светлина, както доказва Стивън Хокинг.
Константите сътворяват величини, подобни на гранични стълбове на материята. Подобен на
константа е постулатът, който формулира Ричард Файнман, че има само две числа в
квантовата механика: масата и зарядът на електрона. Впрочем, името на тази частица отново
напомня за рециклизация на идеите във физиката. Терминът „електрон“ също както „атом“ е
спомен от древногръцките предсократици. Така се наричал на гръцки кехлибарът, за който се
знаело, че когато се потърка с кожа или вълнен плат, изпуска искри, т.е. наелектризира се.
Така името на застиналата смола се превърнало в ново време в име за частица.
Времето също определя една константа, по която протича всичко в Евклидовата ни вселена:
необратимостта. Принципът за необратимостта, който обсъждахме и по-горе, формулира
Жан Перен: една изолирана система никога не минава два пъти през същото състояние в
течение на своето развитие (Поликаров 1942: 266-290, Поликаров 1943: 332). С евклидовите
мерки за пространство и време веднага разбираме, че това с още по-голяма сила важи за
4. Възторзите и рисковете на научната популяризация. Идеи и концептуални ядра в разбирането на
физическата реалност |

неизолираните системи, при които страничните фактори за необратимото нарастват. Поради
въздействието им става още по-невъзможно повторението на същото, но същевременно те
дават и много нови посоки за развой. Казано с литературни термини, увеличава се броят на
възможните сюжети и на възможните им развръзки.
Затова чисто умозрително, по логиката на „обратното е вярното“, позната от ЦветанМарангозовата „травматургия“, бихме се запитали дали с отдалечаването от Евклидовото
няма да влезе в действие обратното и при непомислимите квантови или галактически
величини необратимостта да нараства до пълното си възстановяване.
Тези концептуално-метафорични ядра (или възли), извадени от физическия опит, но
несъобразени нито със строго научното, нито с концептуалното схващане на величините,
бяха един опит за изтръгване от последователността на научната еволюция и от тази история,
която, както обявява Марксовият епиграф на „Единство на световното многообразие“ (1946),
е истинската същност на науката. Постигане на чистото неисторично, през исторически
прегледи на отделни понятия, разбира се, към едно настояще на усетите за наука, когато се
търси все по-ясна словесна форма, за да се формулират усетите за непостижимото.
Непостижимото не като травма или амбиция, а като намерено състояние. Това е страстно
желаното състояние с най-висок енергетичен товар, но то е стационарно. Като вечното
възвръщане на Ницше – очакващо пладнето и самодоволно-весело в своето очакване. При
прехода обаче електронът може да отлети във всяка възможна посока.
В логиката на изложението дотук направихме един „кръстосан“ прочит между научнопопулярното четиво на Поликаров и научните идеи на квантовата механика. Този прочит бе
изключителен дар, от тези редки дарове за филолога, който търси в огромно количество
библиография една или друга подробност около своето изследване. Рядко има късмета този
филолог (филоложка) да попадне на такъв отличен стил, един от добрите образци в
българския език, съчетан и с толкова увлекателно поднесено съдържание, както в „книгите на
Поликаров“.
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5. Предсократическите апофтегми на един наблюдател на
„нищото Голямо“
Един читател на „книгите на Поликаров“ и на Файерабенд
За своите юношески прочити писателят е оставил една вметка в есето „Спомени и малко
памет“, съвсем незабележима вставка „между скоби“ сред една любовна история, от която е
останал само анекдотът:
... шестнайсетгодишен ученик (изчел книгите на Поликаров) доказва, че скоростта
променя пространството и тълкува Е=mс 2 като „волята е равна на скоростта на
желанието плюс възбудата на квадрат“ – и прегръща светкавично една ученичка от
съседния клас и я целува в устата. Не среща съпротива, но не среща и желание.
Съветва момичето да си мие по-често зъбите с новата паста „Червена звезда“ и се
плези ала Айнщайн. Неуспех, оставил дълбока бразда в душата му. Научи се да
търси закрила в неблагоприличието... („Спомени и малко памет“, Марангозов
2013: 23)
Личи си, че 16-годишният юноша е чел „книгите на Поликаров“, но пък извлечената поука и
следствията са далеч от научните. Формулата на относителността е „преписана“ като
формула на любовната игра; науката е снабдила с игрови образци, които се имитират във
всекидневието, удобно прикриващи и предпазващи от признание. Всъщност в съзнанието му
е оставила „дълбока бразда“ горчивината от непълнотата на общуването.
Ненадейно припомня тези юношески прочити появата на фигурата на Хайзенберг в камера
при снимки след години в Мюнхен (заснетият кадър не е запазен при монтирането на филма),
епизод, предаден и коментиран отново през себеопределянето в есето „Синдромът
Метузалем“:
Квантово случване в Английската градина на Мюнхен: пред обектива на камерата
попада Вернер Хайзенберг (на път за Max-Plank-Institut), осъзнава, че неволно е
влязъл в кадър и се извинява, а режисьорът (тъкмо прочел „Частицата и
цялото“) е щастлив, че ще има на лента гениалния физик, пророк на квантовата
механика, откривателя на Unschärferеlation – феномен, понятен му поради
собствената си „неопределеност“: българска частица или немска вълна – немска
частица или българска вълна – в зависимост от това има ли наблюдател, и ако има,
кой е той, как и защо наблюдава... ха-ха! (не се смей, си казва пак, има ли повод за
смях, и страхът е наблизо, нали?). (Марангозов 2015)
Срещата е, според спомените на Цветан Марангозов, от 1971-1972 г., а книгата „Частицата и
цялото“ (Der Teil und das Ganze) излиза през 1969-а и има няколко преиздания след това до
2014-а. В нея физикът разказва за първите си стъпки в научната общност, които съвпадат с
етапите от изграждането на квантовата механика през 1924-1926 г. От началото на 1950-те
Вернер Хайзенберг активно присъства в публичния живот, излизат негови лекции и есета,
събрани в сборниците „Картината на природата в днешната физика“ (Das Naturbild der
heutigen Physik), 1955; „Физика и философия“ (Physik und Philosophie), 1958; „Крачки отвъд
границите“ (Schritte über Grenzen), 1971; „Квантова теория и философия“ (Quantum Тheorie
und Philosophie) и др., преиздавани и превеждани до най-ново време. Днешните публикации в
медиите пприпомнят такъв любопитен епизод като връзката на учения с атомната програма
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на нацистите. Той е от малцината елитни учени, останали в Германия след идването на
националсоциалистите на власт. Успял е да се измъкне от обвиненията на т.нар. „немска
физика“, изчистена от еврейски влияния, а то ще рече от имената на Айнщайн и Бор (иначе
нацистите да не се отказват от формулите им). По една квантова логика на историята
родителите на Хайзенберг и Химлер се оказват близки познати и канцлерът се застъпва за
учения.
Началото на интереса на Цветан Марангозов към физиката и точните науки идва от детските
му години и съвпада с индустриално-техническия подем, настъпил скоро след налагането на
новия режим. Под похлупака на политическия режим, набиращ власт след 1944-а, с
материята се проповядва обаче и новата идеология на „научния (марксически) светоглед“,
така че двете характеристики „научен“ и „марксически“ се представят като синоними (от
увода към „Единство на световното многообразие“, срв. Поликаров, Йорданов, Матеев 1946:
5). Но при Цветан Марангозов яснотата на разбирането за материалността е отвъд това ѝ
подчиняване на идеологичното. Дори обратното: тъкмо като приема материята за отправна
точка на своето светоотнасяне, вижда илюзорността и лъжата на идеологията още по-нелепи
и натрапени.
От разговорите с „чичо Кирил“ – изкуствоведът енциклопедист Кирил Кръстев, – може би е
преминала освен това и частица от скептицизма му в прозрачната яснота на материалното. В
ранното си есе „За“ и „против“ науката“ Кирил Кръстев (Кръстев 2014) привлича вниманието
още и към онези не-логически източници на научното вдъхновение като интуицията в
математиката, които са извън общоприетото клише за научна прегледност. Според него
такива стереотипи идват по няколко линии. Първо, те се насаждат от гледището, че „хора на
официалната наука са само ония, които са специалисти и детайлисти в някой отдел на една
дисциплина, която няма за цел повече от описателното разглеждане на обектите си“. На второ
място, от идентифицирането на научната истина „с мирогледа на категорията учени
материалисти. И на трето, причина е, че „[в]ярата пък на някои във всемогъществото на
науката стои вън от методологическата страна на последната“. В годините преди да добие
известност квантовата механика на Хайзенберг, Шрьодингер и Дирак, българският есеист
припомня опита на математика Анри Поанкаре, за когото неговата област е също сфера на
художествено интуитивно творчество, а не на логичното мислене, както и на други учени
като Емил Дермангем (Emile Dermenghem), или Дюнем, за които изворите на модерната
мисъл са в платонизма. Поддръжниците на това разбиране имат подкрепата и на интуитивния
метод на Бергсон.
Историята на идеите в науката физика изтласква на преден план въпросите за човешкото
познание и за механизмите му. Нерядко в хода на тази история изниква въпросът дали все пак
не става така, че точните математически формули служат като алиби и се привеждат, за да
внушат, че образите, до които е достигнала човешката спекулация, са обективно
съществуваща физическа материя. И дали силата на логиката стои в основата на избора по
коя посока да тръгне физикът в изследването си, да се откаже от една логика и да я коригира
в друга посока.
Има и посока, извън позитивистичната схема, превърнала знанието в заложник на
наблюдението и на регистрираните факти, и това е развоят на науката, вдъхновена от
концептуалното мислене. Именно „идеите във физиката“ имат за цел да представят Айнщайн
и Инфелд в популярното си издание „Еволюция на идеите във физиката“ от 1938 г.
Концептуалната идея не е осмисляне и напасване към наблюдаеми факти, а пораждане на
евристично мислене и заемане на наблюдателна точка. Тогава математическите формули
идват, за да онагледят идеята. Впрочем, Поликаров също следва този модел, според който
математическите формули са подчинени пред физичното съдържание. В математическата
формулировка на законите влизат физически величини, които имат определени стойности
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(защото отговарят на точно определени свойства), и затова не могат да се нагаждат към
формални изисквания. Обратно, математиката се „нагажда“ към физическите дадености
(Поликаров 1942: 41).
Науката е сфера от човешката дейност, при която се смята, че неотклонно се върви към
постигане на по-добро знание. Всеки следващ етап е по-висока степен, напредък. Дори да
няма практически следствия, науката трупа един скъпоценен капитал на вечното развитие.
Авторитетът на науката и учените се запазва ненакърнен в което и да е общество. Зад нея
стои цяла една онтология и сигурност в материалната природа на нашия свят. Та нали за да
има наука, наблюдение и теория, трябва да има обект? Това е другото скъпоценно качество на
науката – че препотвърждава и удостоверява материята.
Като че ли тъкмо тези опори в материалното и в напредъка са източник и на една
оптимистична нагласа и светоглед. Научните открития идват, за да ознаменуват вярата в
човешкия разум. Те са заредени с една оптимистична нагласа: идват, за да я потвърдят и
затвърдят с разпространението си. В името на този оптимизъм Поликаров решително се
противопоставя на всяко усъмняване в материалното, на всякакви хипотези за изхабяването
или унищожаването на материята, не се приема и идеята за началото от нищото. Освен това
научното знание определя и една материалистична нагласа и отказ от трансцендентни или
мистични решения. Не по-малко неприемливи са и всякакви идеологически предписания, а
ето че във втората половина 1940-те в новите социалистически страни оптимистичният
светоглед на науката, както преобърнатата и преосмислена чрез идеите и формулите ѝ
реалност, се срещат с императива за модерност, прогласен от новия режим. Парадоксално,
насаждането на една идеология, скованите бюрократични йерархии на тоталитарната
държава и повсеместните репресии имитират като в криво огледало ведрата усмивка на
научната мисъл. И тази странна симбиоза се отпечатва в личността на един юноша, който
след години, когато модернизацията се размие в удобствата на всекидневието, ще започне да
пише.
За своето детство днес Марангозов разказва и с тъга, и с удивление от неизчерпаемата си
детска енергия. Самотното момче, което сменя непрекъснато дома си, прехвърлят го
семейството на майката на това на бащата, от Дрезден в България, а там – в столицата София
или в село Белчин в Рила, се чувства у дома само сред шеметните разкази за чудесата в
новата наука. През десетилетието на 1940-те физиката има първостепенно положение сред
науките. Откритията във физиката са онова, което представя самата модерност в
колективните представи. Така чрез науката юношата се чувства приобщен към един свят,
много по-широк и важен от онова семейство, което му липсва болезнено, сближен до онова,
което е сърцевина на съвременността. През научните и технически открития се запознава и с
основанията на един светоглед, в който вижда ясно формулирани собствените представи.
Това е материализмът и сигурността в материалната природа на света, които ще изповядва
през целия си живот.
През десетилетията Марангозов остава омагьосан от красотата на атомната физика, от
бляскавата мисъл на учените и на откритията, които държат будно любопитството му към
нови експериментални потвърждения. Впрочем, читател на Поликаров, в по-зряла възраст
той е не по-малко читател на рационалиста Попър или на анархиста Файерабенд. Самата
житейска траектория на Марангозов е Gegen die Methode.
В творческото самосъзнание на Цветан Марангозов логиката на научното откритие се
преплита с интуитивно прозрение. За него науката е интелектуално вдъхновение, а от друга
страна, строго рационалистичната теория той възприема „интуитивно“, в същата честота като
екзистенциалните феномени. Този принцип лежи в разбирането му и за наука, и за човешки
свят, както в творчеството му в различни области: киното, музиката, визуалните изкуства и в
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не по-малка степен литературата. Можем да го резюмираме с формулата инвенция +
разумност. Неподражаемият стил на Марангозов – и като творец, и като личност – е дързост,
индивидуално своеобразие и своенравие, които са обаче прагматично овладяни, без разрив с
рецепцията и публиката. Същият принцип лежи в основата на стереоскопичното възприятие
на реалността и ясногледството.

„Логика на научното откритие“ и поетическо въображение
Ще потърсим ключовете за разбирането на това творческо самосъзнание не в литературната
критика и просопография, а в теорията на научното знание. Самият Марангозов подчертава
особения си духовен афинитет към две фигури от философията на науката: Карл Попър и
неговия ученик – и опонент Паул Файерабенд. Цитира ги изрично в есето „Непредвидимо
минало“: „На дясното ухо му шепне мъдрецът, който го предпази от съблазните на
„фалшивите пророци“; на лявото му ухо шепне неговият ученик и антипод „аnything goes“
[…]“ (срв. Марангозов 2013: 34-35).
Колкото привлечен е Марангозов от магичния лозунг на Файерабенд „аnything goes“, той
цитира неговото кредо едва след като е представил Карл Попър, научният ментор на
Файерабенд, оборваният и едновременно опровергаващият авторитет. Самосъзнанието и
творческата индивидуалност на Марангозов събират принципите на същите онези
разнопосочни фактори в еволюцията на научното знание, които блестящо илюстрира Паул
Файерабенд. Можем да ги видим ясно очертани в статията „Реализъм и инструментализъм“
(Файерабенд 1981: 176-202), посветена на паралелното разглеждане на две научни
революции: Коперниковата и квантовата. Според авторовата теза, преобръщащото
хелиоцентричната система учение на Коперник не е дошло, за да отговори по-пълно на
опитните данни, напротив, идеята за въртенето на планетата противоречи на всекидневното
знание. Но Коперник, и след него Бруно са имали вяра в своята идея. Те са имали и
постоянството да продължат разработването ѝ и да достигнат до нови потвърждения за
ефективността на своята теория (Файерабенд 1981: 199). Верен поддръжник на новата
космология е Галилео Галилей, но той няма да застане открито на нейна страна. Вместо това
умело ще вмъква примери за парадоксите и несъвършенството на наблюдението, които
посяват съмнения във валидността на всекидневния ни разум и незримо подкопават
убедеността в по-ранните „несъмнени“ теории, за да проправят пътя към приемането на
новата.
Темата за Коперниковата революция и превръщането ѝ в общо знание Файерабенд коментира
в редица свои статии и семинари; прокарана е и съпоставка между това приемане и
колебливото отношение към квантовата механика и Копенхагенската интерпретация. В
рамките на своя „епистемологически анархизъм“ Файерабенд обобщава така утвърждаването
на новата идея:
Създаването на едно нещо и създаването плюс цялостното разбиране на
правилната идея за нещото много често са страни на един и същ непрекъснат
процес и не могат да бъдат разделени, без това да доведе до прекратяването на
процеса. Самият процес не се ръководи от строго определена програма и не би
могъл да бъде ръководен от такава програма, защото съдържа условията за
реализирането на всички възможни програми. По-скоро той бива напътстван от
някакъв смътен подтик, от някаква „страст“ (Киркегор) [к.м.-МГ]. Страстта
поражда едно определено поведение, което на свой ред създава обстоятелствата и
идеите, необходими за анализирането и обясняването на процеса, за правенето му
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„рационален“. Развитието на Коперниковия възглед от Галилей до ХХ в. е един
чудесен пример за ситуацията, която искам да опиша. (Файерабенд 1996: 48)
Този исторически пример влиза също в графата на аргументите в подкрепа на принципа
Anything goes, лансиран от Файерабенд и популярен в цялата сфера на новата ни култура,
надхвърляйки изследването на научното знание. Този принцип увенчава един метод, който
следва логиката „против метода“, връхна точка на едно рационалистично изградено
изследване и критическо разглеждане на фактите, при което логическата последователност
прави задължително и отчитането на фактора на случайността и на непредсказумата
оригиналност на човешката мисъл.
Създаването в чисто художествената сфера при Марангозов може да се обясни чрез
„технологията“, по която се формулира едно научно откритие. Неговите цели, както тези на
научната теория, са „приближаване до и познание за реалността“, но приемайки условността
на използваните „знаци“ и „символи“. До паралел между художествено творчество и наука
стига и философията на науката. Поставяйки въпроса за „научния реализъм и философския
реализъм“, Паул Файерабенд обобщава: „Теоретическата физика е ограничена до
представянето на наблюдаемите видимости чрез знаци и символи“ (Файерабенд 1981: 10).
Този диктум от своя страна е извлечен от разсъждения на Болцман, които датират от средата
на ХIХ век:
Диференциалните уравнения на феноменологическия подход, – пише Болцман, –
очевидно не са нищо повече от правила за образуване на числа и за свързването
им с други числа и геометрически концепти, които на свой ред са само мисловни
картини [Gedankenbilder] за представяне на явленията. Съвсем същото важи и за
атомистичните концепции [Vorstellungen der Atomistik], така че аз не виждам
някаква разлика в този случай. (Файерабенд 1981: 10)
Срещу тази изчерпателност на научната картина за света, представен „чрез знаци и символи“,
Файерабенд обаче изправя Айнщайновата критика към квантовата теория, че дава „непълно
представяне на реалните неща“. А какво има предвид под „реална екзистенция“ на телесния
обект, Айнщайн развива в статията „Физика и реалност“ и за него тя се изразява в това, че
можем да припишем на този „телесен обект“ значение, което във висока степен е независимо
от породилите го [наши] сетивни впечатления (Файерабенд 1981: 10-11).
От гледна точка на модерната философия на науката има два типа научно знание и те се
определят от отношението между обекти на описание и концепти на описанието. Тези два
типа се характеризират с философските термини „реализъм“ и „инструментализъм“. Казано с
други думи, тези два типа научно знание са нютъновският тип теория, конституирана като
отражение на реални обекти, или релативистичният и квантовият тип, според който „няма
такива същности и функцията на думи като „гравитация“, „сила“ и „гравитационно поле“ се
изчерпва, като се даде кратко описание на пространствено-времевото поведение на
физичните обекти“ (Файерабенд 1981: 176). Реалистичната теория дава описание на
физически обекти, закони и други регистрирани единици (същности), докато
инструментализмът гледа на думите за обекти като „инструменти“, които могат да се
използват, за да се подредят и да се предсказват сетивните данни. Макар Файерабенд да
заявява, че предпочитанията му клонят към реализма, подробно излага по-долу в статията как
именно инструментализмът на Коперниковия обрат и точното предсказване на планетните
орбити гарантират успеха на хелиоцентричната теория, която на свой ред се оказва тъкмо повярното описание и на реалните физически обекти.
В общия философски план на съпоставката тези два научни типа могат да се пренесат и в
полето на литературната критика и да се съизмерят с разделението между литературна
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история и литературна теория. Тяхната успешност да схванат явления от областта на
литературата също може да се оцени по скалата между полюсите на реализъм и
номинализъм. Няма, разбира се, еднозначна рецепта за научните избори и теории.
Проявяването на обектите и на човешкото ни разбиране за тях се възползва с променлив
интерес и от двете. Всяко наблюдение става научен факт едновременно със своите
интерпретации, никой обект не остава напълно независим от словесното му присвояване в
описание с определени термини и порядък, както и от обяснение. А ако се направи сверка с
исторически примери, оказва се, че по-важно и определящо за човешките общности съвсем
не е било придържането към фактите, а нематериалните ценности или вярвания.
Ще подкрепим това изненадващо радикално виждане за маловажността на реалното в
човешките преценки с един доста обширен, но и любопитен цитат от Файерабенд, встрани от
литературната тема, но точно предаващ тази преобръщаща общоприетото логика на
„ясногледството“:
Затова зависимостта на наблюдателя не беше отхвърлена от производството на
неконсистентни с нея наблюдения, нито от осъзнаването, че използващият я език
не е практичен. Беше отхвърлена от конструирането и утвърждаването на теория,
която е действала при зависимост на наблюдателя и която не може да бъде
отхвърлена другояче. Следствието от всичко това, разбира се, е, че материалните
обекти в обяснения по-горе смисъл (т.е. обекти, независими от наблюдателя, които
съществуват неуловени от възприятието) не съществуват. И както се предполага,
че масите, столовете и шкафовете са материални обекти [...], то следва, че те също
не съществуват. Няма съмнение, че това твърдение звучи странно за незапознатите
с концептуалните революции, но то не е по-странно, отколкото би изглеждало
отрицанието на ангелите, демоните или вярванията за вярващия, израснал сред
подобни вярвания и който освен това е изпитал такива неща като чуване на
гласове, частично раздвоена личност, боязън от разложението и подобни. Тогава
ще осъзнаем, че за тях духовният свят – дори да е населен от зли духове, – е бил
много по-важен и много по-сигурен, отколкото преходния материален свят на
масите, столовете и философските книги. (Файерабенд 1981: 158-159)
Същевременно, колкото изчисленията стават все по-изрядни, модерните времена откриват на
нова сметка мистиката на материята. Коперниковата революция изважда наяве и прави
всесподелени идеите на питагорейците, почерпани от гностическото учение на Хермес
Трисмегист (Файерабенд 1996: 52; 127, бел. 12). Това е било несъмнено и за Кирил Кръстев,
който отново в есето „Науката – „за“ и „против“ (1925) пише: „Голямо число днешни учени
заявяват, че интуицията и аналогията (великият закон на Хермес Тот за съответствията)
правят основни услуги на науката“ (Кръстев 2014: 63).
И при все това езотеричното знание не разколебава опората на материализма, обратно,
означава по-дълбоко вникване в материалното и противоречията на познанието. Материята е
онова „ясногледство“ на Емил Чоран, който в есетата си се нарича „мислеща материя“, както
говорителят в „Синдромът Метузалем“ на Цветан Марангозов. Но този говорител освен това
се самоотрича и самоиронизира. Застава редом до една друга „жива материя“, олицетворена
от магарето на склона (Марангозов 2015). Той се нарича обаче и „мислеща болка“ („Адрес на
отсъствието“, в: Марангозов 2013: 12). А според Поликаров материята бива два вида, които
нарича „организована“ (жива) и „неорганизована“ (мъртва).
Същата формула „мислеща материя“, която срещаме в есетата на Цветан Марангозов,
използва Атанас Славов в повестта “По голямата спирала“ от 1965 г. Появата на общия
термин в тези употреби, отстоящи с половин век, прокарва връзка между две литературни и
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езикови практики, отдалечени във времето, но единосъщи. Авторите им принадлежат на едно
и също поколение софийски интелектуалци, преди и двамата да изберат политическата и
културната емиграция. Езикът, както образите или ценностите, които предава днешната
есеистика на Цветан Марангозов, имат много допирни точки с онези, които споделя
софийското поколение на 1960-те и които бихме могли да възстановим по текстовете на
автори като Атанас Славов или Цветан Стоянов. Есетата на Цветан Марангозов възвръщат
този език и стилистичната му мяра в най-новата българска литература от началото на 21 век.
Възвръщат и етичната мяра на писането, както и ценностите, на първо място, тази на
свободата на творческата личност и на честността пред написаното, за да стигнеш до дъното
на саморазголването и на нерешимите въпроси. В „Биография на сянката“ този говорител
може да си припише „закоравяла Диалектика“ („И пак чувам закоравялата ми
Диалектика/(останала ми като диалект на мисленето)“, а това е и диалектиката на
историческите преображения. В есето „Адрес на отсъствието“ пък ще образува
етимологическа фигура по парадоксалната ситуация на своята столица, чийто език е
променило нашествието на „новите варвари“: „...Диалектика, на диалект от провиницията“
(Марангозов 2013: 7). Диалектиката на материалното е и диалектика на историческото –
философски неумолимата същност на случващия се свят.
Научните открития са чудото на човешката гениалност и прозорливост, влюбване в безкрая
на света и изплъзване от конкретните форми на историческото – едновременно с прозиране
на движещите сили на историческото. Сила на разума, страстност на приемането на
красотата на необозримото. „Научният светоглед“ иска яснота и обоснованост, иска цялостна
представа за взаимосвързаността на света и подчиняването му на законите на причинността.
В наивната си версия ще означава и постижима обяснителност на ставащото, в духа на онзи
„научен материализъм“, който проповядва абсолютна детерминираност. Марангозов не
приема очевидността на последователността от причина и следствие; не приема и лесните
обяснения. „Нагонът не признава връзката между причина и следствие!“, заявява той в
„Последно начало“ (Марангозов 1996: 185).
Във физичното знание понятието за причинност е подложено на мощна атака след
откриването на уравненията на неопределеността. По този проблем разсъждава Нилс Бор в
едноименна статия, в която повтаря всеизвестното правило, че науката е призвана именно
към това да дава обяснения за физическата реалност и да разбира причинните връзки. При
неопределеността става дума за друга причинност, която не се изчерпва с причинноследствената последователност, каквато показват фактите, нито за отричането ѝ като
привидност на наблюдаваното, а за долавянето на взаимосвързаности в дълбочина, които
могат да се проектират в бъдещи проявления. Очертава се един нов вид причинност, която
отчита, но и е независима от регистрираните близости и влияния.
С такова разбиране за загадъчната многоизмерност на материята и закономерностите ѝ,
почерпано от научното знание, Цветан Марангозов се изплъзва от постулата за абсолютната
детерминираност – може би защото познава обекта – материята, – преди вкарването му в
рамките на анализиращия и обясняващ го разум. Познава детерминизма, от който може и
желае да се изтръгне, за да твори своята собствена неопределеност и своята биография.
Творчеството му – с преходите между различни жанрове и теми, – носи ритъма на тази
модерност на научното познание. То е едновременно свързано със съвременността (така да се
каже, „обусловено“), едновременно познанието означава и освобождаване от постулатите ѝ и
завръщане към онези неразрешими и нееднозначни въпроси: към „общите, обобщаващи,
принципални или неподдаващи се на експерименти въпроси“, за които говори Кирил
Кръстев. В същото време за социално-политическия контекст материалното е станало начин
на живот, шаблон на всекидневните жестове и всекидневното мислене, успешни житейски
ходове – и премълчаване на онова, което е същественото. Трудна комуникация ще да е имал
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Цветан не само с онази ученичка, но и с другите. Нито едно свръхзнание не остава
ненаказано. Едва ли тези превъплъщения на рационалното изследване на научното познание
са имали някаква сила през новите времена под идеологически диктат, когато реалността на
материята е превърната в идеологическо клише, а това може само да е или тържество на
„ниското чело“, или заблуда на циничния разум на лесните решения.

Литературно въображение и научни термини и закони
Познанието за материята като сфера на въображаемото означава ново съотношение между
логическо и въображение, което се корени в едно друго, съвсем различно, въображение на
математическите величини. Означава постигане на една символика с цялата сила на нагледа и
смислова бездна преди вторачването в конкретиката и изпипването на детайла. Това е
въображаемото на модерните времена, оставило надалеч и моралните въпроси, и
сантименталните увлечения. Естетическото се изразява не в художествените форми на
образите, а на идеите – изражение на мисълта в нейното чисто състояние на самоизразяване.
Страстта не е преживяване на чувствата, а на идеята.
В литературното творчество на Цветан Марангозов термините на физиката са в оборот,
напълно равностойни в речника на всекидневната реч. Всъщност научните и техническите
термини не са многобройни и не се натрапват, но се открояват спрямо фона като стилистични
маркери, които привличат вниманието. Нито една поява не е случайна и предполага различен
ъгъл на интерпретация. Въпросът за съполагането на научен метод и литературна творба е
провокирал изграждането на особен аналитичен подход по отношение на творби, с които е
ознаменувана модерността от началото на ХХ век. В исторически план появата на авангарда
в поезията или романовите форми при Джойс, Кафка, Музил или Томас Ман, или Виржиния
Улф буквално съвпадат по време с изработването на рамката за микро- и маркосвета в
днешното научно знание. Колкото и връзката между двете сфери да изглежда привидна, един
изследовател като Тайхър се захваща да проучи ядрата на научния метод на всички нива в
конструирането на модерната фикция (срв. Тайхър 2005: 4). Предложената интерпретация подолу, без да претендира за изчерпателност на обясненията, показва възможното свързване на
научно-технически глоси с философско-екзистенциални проблеми. Появата им в
поетическата реч е сама по себе си знак за контекста и за съвременните нагласи. На
следващото ниво на разглеждане ще прокараме връзки между научни принципи и
разбирането за повествователната техника или за лирическата структура.
Героите на „Безразличният“ боравят с различни технически средства, слушат радио – и то
тъкмо „Гласът на Америка“ (54): появата на техническото означава възможност за свързване
със света отвъд границите на режима. Джазмузиката пренася извън ограниченото
всекидневие. Техниката е „добра магия“, разчупваща ограниченията, която носи радост.
Обратно, във всекидневието, с полицейщината и тъпотата на режима, от радиоточката
долитат речи и маршове.
Открояват се отделни образи, почерпани от научно-техническата сфера: „прожектор с
волтова дъга“; под лунната светлина „над заспалия град е простряна сякаш гигантска
рентгенова плака, заснела разрухата на небето“; „Един ден ще се превърнем в
радиоактивни изотопи ...“; „на измършавялото лице очите блестяха фосфорециращо“.
Препратка към модерната физика може да е употребена и като сарказъм на героя
повествовател към друг герой, както за полудяването на стария генерал Коев: „напомняше на
една от последните снимки на Айнщайн“. Преобразената от техниката среда определя и
изразния език, присъства във фигурите на речта. С конкретиката си тези образи са
78 | Littera et Lingua Dissertationes 12. Мая Горчева. Вселената е крайна ...

отличителна черта за езика на модерното повествование и открояват романа сред
съвременната българска литература
Героите на романа обсъждат теми, познати от книгите на Поликаров: „Мушанов, този
бонвиван, поет и картоиграч, беше от малцината тук, които презираха манията „да се
изчислява кубатурата на вселената“. Изчисляването на обема на Вселената колкото и
безсмислено да се струва за днешното ни технологично без- и над-пространствено дигитално
време, е занимавало умовете, споменато е и в есето „Адрес на отсъствието“. Разбира се,
решение на тази задача може да се намери в книгите на Поликаров (срв. Поликаров 1943:
218; Поликаров 1948: 221-222).
Повествователната техника на романа „Безразличният“ би могла доста адекватно да се
характеризира именно чрез термини от атомната физика. Един внимателен критически
поглед върху „работата на стила“ отбелязва, че „героите се развиват – скокообразно, чрез
силни спрямо тях сюжетни перипетии [...]“ (Ефтимов 2012: 43). Неочакваните обрати дават
ритъма на изненадата, каквато поднася с развръзката си един анекдот или виц, по една
динамика на същото „тревожно остроумие“, за което говори Кирил Кръстев („Тревожно
остроумие“, Златорог, кн. 9, 1934, в: Кръстев 2014: 309-315). Елегантният стил с лаконичната
фраза на анекдота и неочакваното съответства на един градски манталитет, прескачащ с
безразличие от случка на случка, всички те обезличени в множеството си.
Самото съществуване на романа в две редакции, и двете подписани от автора си, е трудно
решим казус за филолозите. Но пък при една съпоставка с научното знание напълно
съответства на пребиваването на електрона в две орбити: и двете абсолютно иманентни,
свойствени му, между които няма как да изберем другояче освен с прехода на електрона от
едната към другата, извършен в една или друга точка във времето. Тъкмо на такива точки от
историческото време, тоест от нефизичното, а човешкото социално време, съответстват
появата на първата публикация, както и следващите издания от 1993 и 2000. Първата
публикация прави видим текст, различен от авторовия ръкопис. Така ръкопис и отпечатан
текст също са две състояния и две орбити на електрона. Появата на втора редакция през 2007а е различна от началния неиздаден ръкопис, както от предходното издание. Но това е трето
състояние. Между тези два варианта съществуват множество разлики, досега непълно
изброени: едва забележими в стила или последователността на отделни микроепизоди, найоткроени в развръзката (срв. повече наблюдения в: Кръгла маса 2002).
От своя страна, двете развръзки също могат да се разглеждат като две възможни развития
пред героя, тоест като две състояния на една и съща частица. Романът от 1959-а проследява
орбитата на циника, а този от 2007 г. – орбитата на убиеца и самоубиеца. Две са линиите на
живота на героя в социалното пространство. Две човешки поведения, два морални избора,
или две хипостази на единосъщото. А това единство е кодирано в заглавието с епитета
„безразличният“, който дава едновременно характеристика на характера на героя и на
определено историческо време.
В перспективата на точното научно знание характеристиката „Безразличният“ пък се оказва
напълно изоморфна с онова безразличие, което въплъщава природата, формулирано в
уравненията на квантовата механика. Безразличие към човешките страсти на първо място.
Това безразличие демонстрира и героят и ни го натяква с повтарящото се „все едно“. Той не
говори за своите мотиви или цели. Всички възможности са уравновесени пред него от едно
знание за статистическата им природа, за абсолютната непредвидимост, чиято единствена
опора могат да са процентите на статистическа вероятност, че е по-вероятно да се случи едно
вместо друго. С други думи, случайността е закономерност; методът е „против метода“.
Наред с изказаните дотук перспективи на проецирането на безразличието върху други
културно-исторически манталитети (срв. Кръгла маса 2002), ще добавим и сравнението със
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скептичното знание за човешката слабост, стигащо до мизантропия, каквото има Емил Чоран.
Колкото да изглеждат напълно различни, тези вариации на безразличието се оказват сродни
именно в надчовешката си стойност като знак за времето. Това състояние ще коментира и 40
години по-късно и говорителят в есето „Обратен наклон“ („Травматургия“), за да добие
безразличието стойността на реакция и следствие от фалша на една дълготраещата социална
действителност. След самохарактеристиката (отново в съчетаването на двойствености и
неспособност да се излезе от тях) състоянието на безразличие е резюмирано – и маскирано
като цитат от Алберт Айнщайн:
Иска му се да е весел – а не е. Иска му се да е тъжен – а не е. Иска му се да не е – а
е. Иска му се да е – а не е. Мъртъв е – а не е. „In Gleichgültichkeit verwandelte
Hypersensibilität.“
–
Albert
Einstein.
(В
безразличие
превърната
свръхчувствителност). (Марангозов 2011: 49)
Все пак, нека е позволено на една читателка да отрече безразличието и свеждането му до
статистическа величина от една социална квантова механика на избора: бумерангът на този
избор ще се върне след години в едно „Непредвидимо минало“, в „Спомени и малко памет“.
Реплика към това безразличие идва и от един по-късен български роман – „Лице“ на Блага
Димитрова, роман също с открояващо се място в най-новата ни литература и с концепцията
си, и с драстичните нахлувания на едно дисидентско схващане на доминираната от
идеологията реалност. Отново безразличие си приписва като характеристика героят Кирил,
позакъснял студент от 1957-а, служил в царската армия до 1944-а. Но безразличието получава
и синонима „озлобен“:
-

От какво сте се излекували, ако не е тайна?
Той става непредвидено сериозен:

-

Да речем, от безразличие.

-

Не съм забелязала да сте безразличен... Озлобен по-скоро.

-

Озлобен към света, загдето ме направи безразличен. Само това не прощавам
никому: да произвежда безразличие.

-

Сигурен ли сте, че наистина сте излекуван?
(Димитрова 1981: 473)

В поезията също се натъкваме на термини, свързани с физичната наука. Този стилистичен
маркер се оказва връзка в стила между по-ранната поезия и късната есеистика на автора и го
откроява на фона на българската литература. Сред заглавията в „Децата на Русо“ (1984-1990)
към науката, научния експеримент и техниката сочат: „Луди везни“, „Монохром“,
„Структура“, „Експонация“, „Време“, „Девет квадрата нощ“, „Ген“, „Спирала“, „Хомо
сапиенс“, наред с тези, които са изцяло от абстрактното философско (логическо) знание:
„Антитеза“, „Метафизично“. От „Маймуните на радостта“ (1991): „Вакуум“, „Кожа под
електронен микроскоп“, „Сяра“. Отделни образи са изградени от физични понятия, срв.:
„Черна дупка/на самопознанието“ („Бицефалия“); „вятърът на инерцията“ („Бяг“);
„шпагат между две планети“ („Ангел на деня“); „на птичи ята се гонят атомите ни“
(„Пумпали“); „и заплашва с юмрук земното притегляне“ („Спомен за мутра“); фрагментът
„Представата за края на Слънчевата система...“ от поемата „Добронамерен злодей“.
Термин от физиката на вълните е „амплитуди“, както е озаглавена едноименната стихосбирка
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от 2009 г., макар авторът да дава обяснение за термина с амплитудите на чувството. Но
самият езиков израз е запазил и съдържанието на величина за честотата на трептенията на
вълната. Емоцията е преживяна като вълна: на люшкане върху замаяните амплитуди / на
сетивата; амплитуди на пасивно преживяване. В поемата „Последно начало“ (1993-1994)
честотата на вълните е разкъсана:
Удавник потъва всеотдайно
в разкъсаните амплитуди
Вълната и различните трептения, според атомния модел на Нилс Бор, показват прехода на
електроните от една в друга орбита, в различни енергетични – и съответно на езика на едно
стихотворение, – емоционални състояния. При все че авторът отхвърля вълновата
метафорика, неизбежно тя остава в сила при всеки прочит. Амплитудите са величина за
интензивността на чувството, но и за честотата, или интензивността, на вълната. От Макс
Борн идва правилото, че по-високите амплитуди на вълната, т.е. по-високата честота,
означава и по-висока енергия на електрона, а от гледна точка на наблюдението това е
решаваща характеристика, защото ще означава и по-голяма вероятност да бъде „уловена“
частицата и да се установи местоположението ѝ.
В есеистиката на Цветан Марангозов случки от всекидневието са разказани с научни термини
като физически явления. Добре познатото „светлина“ е поток частици и в такъв битов момент
като: „Завива се презглава – да не проникне нито фотон през клепачите“ (в есето
„Травматургия“, Марангозов 2011: 27). Двете оптики – научно-терминологичната и битовата,
– заличават разликите между случка (състояние) от физическото ѝ описание, както е в „Кожа
под електронен микроскоп“ („Маймуните на радостта“):
Скелети на бактерии
в пустиня без вятър
– паднали в името на моя имунитет
Това означава и ново качество на референциалния обхват на думите, ново качество и на
фигуративността. Вместо дишане и живот: химическа реакция, при която от О 2 се получава
СО2 („Непредвидимо минало“, Марангозов 2013: 34); мисленето е свойство на органическата
материя: “Всяка клетка е запаметяващо устройство. Всяка молекула помни и мисли“
(Марангозов 2011: 35).
В „Амплитуди“ ще изброим още „глоси“ с термини от физиката: „импулса на магарето“;
„курсант в собствената си школа / за цетробежно самотничество“; „ентропията
обръщала завинаги гръб / на предходната си лудост“; „колапс на оценките“. Някои изрази се
оттласват от употребите си в по-ранни текстове. Ентропията неочаквано става в „Амплитуди“
„безразлична“ и „сдържана“, в контрапункт на някога жадуваното безредие:
Истината е –
разбием ли калъпите на словореда
ще построим от руините
трайното безредие!
„Сяра“ („Маймуните на радостта“)
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„Школата по центробежно самотничество“ е открита в стихотворението „Сега“ („Маймуните
на радостта“):
Центростремително бягам от хората
Центробежно търся самотата
Развита е цяла научно-фантастична ситуация: „персоналната планета спира въртежа / и
остава с лице към слънцето“ („Амплитуди“). Тъкмо тази ситуация, но в мащаба на
планетата, не на персоналното, разиграва в сюжет Хърбърт Уелс в разказа „Човекът, който
правеше чудеса“, а вече на български и в най-ново време – Момчил Николов в романа
„Кръглата риба“ (2008). Този епизод дава за нагледен пример Якоб Перелман в своята
„Занимателна физика“ в главата „Земя, спри се!“. Ето как изглежда „спирането на
персоналната планетка“, описано от Х. Уелс в разказа „Човекът, който правеше чудеса“.
Героят му Фодъринги започва да прави чудесата, които свещеникът Мейдиг му препоръчва,
докато си наумяват да спрат Луната, но тъй като тя е „височко“, спират другото движещо се
тяло – Земята:
Нали разбирате, когато мистър Фодъринги спря въртенето на земното кълбо, той
не бе предвидил какво ще стане с предметите по повърхността. А земята се върти
толкова бързо, че повърхността при екватора се движи с над хиляда мили в час, а
при нашата географска ширина – с повече от половината на тази скорост. Така че
селото, мистър Мейдиг, мистър Фодъринги, всички и всичко силно залитна напред
с около девет мили в секунда, което ще рече, много по-силно, отколкото ако беше
изстреляно от някой топ. И всички хора, всички живи същества, всички къщи,
всички дървета – целият свят, така както го знаем, полетя напред и се разби
напълно разрушен. И това бе краят. (Уелс 1980: 70-71)
Невъзможно е да отделим нарушаването на един физически закон от апокалиптичното. Всяко
упоменаване на такъв закон, в който се влага стойността на обективно знание, носи и
философско-екзистенциално съдържание, както показва стихотворението, озаглавено
„Вакуум“ („Маймуните на радостта“), което събира „свободата“ (падането на тоталитарния
режим в родината) с освобождаването от телесното, – но и от духовното: „Малко преди да
изгнием/ разложението ни донесе свободата“. Самоунищожителната страст на това
освобождение чрез разложение е рефлексия на аз-а и за собствената биография и праговете
на възрастите му. И отвъд – рефлексия и предсказание за цялото културно достолепие на едно
разложено в остаряването си човечество. Бъдещето е вече погребано, труп, от който са
останали само костите. Това твърде безутешно съдържание обаче е поднесено като гег, без
рефлексивно потапяне и втъване в безсилие. Обратно, поанта на стихотворението е шегата на
един въпрос: „Хайде сега да разгадаем гневните устни / на Бетховен“, в който лукаво
проблясва същото „тревожно остроумие“. Защото отговорът ще запрати направо към
космическата безутешност, надхвърляща дори метафизичното разрешение. Неимоверността
на космичното означава обреченост на човешкото, изначална, преди раждането и
изграждането на бъдеще:
Може би го е ядосвала мисълта
че в безвъздушното пространство
неговата музика е мъртва
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Лесно ще възстановим съвсем точното фактологично съответствие на това стихотворение:
музиката на Бетовен е „мъртва“, защото в безвъздушното пространство няма звукови вълни и
звук не се чува. Съвършенството на музиката е единствено достъпно на нашия човешки свят
и на нашата човешка култура. За Чоран музиката е най-значимото постижение на
европейската цивилизация, уникално в сравнение с останалите цивилизации от други епохи и
континенти: „Но в музиката тя [западноевропейската култура – б.м.МГ] е вложила цялата
мощ на своята неповторима оригиналност, своята изкусност и загадъчност, свята неизразима
сила [...] (Чоран 2002: 115).
Бихме нарекли това стихотворение една от „предсократическите апофтегми“ на Марангозов.
За такъв прочит на поезията на Марангозов като връщане към предсократиците страстно
пледира един от най-верните и проницателните му читатели – Йордан Ефтимов (Ефтимов
2008: 116-117). В стихотворението „Вакуум“ ще открием обобщение на всичко онова, което
човешкият ум влага и предполага при всяко съизмерване с физическото, а това е питането за
границите на човешките ни мерки и на човешките ни творения, за безразличието на
космическата необятност към човешките усилия. Чрез един мисловен експеримент
стихотворението дава решение на вечното съизмерване между човешки усилия и безмълвната
вселена и то е решението според физическите закони. Затова, тъкмо защото е буквално и
свръхреалистично заключението на стихотворението е и страховито. То не обещава никаква
вратичка за измъкване, защото оставя без каквато и да е тежест и смисъл философските
претенции вън от рамките на този същия човешки свят. Това стихотворение е рефлексия
отвъд понятията, питане отвъд дискурсите – впускане във физичното преди конвенциите на
метафизичното да запушат достъпа на човека до битието. Това е питане и за самата
възможност за музика, а то ще рече възможност за европейската ни цивилизация, също
възможност за творчество и сътворена красота, в един безтрепетен свят на физичното; за
съизмерването на най-високата точка на човешкото – творчеството, с физически необятното.
Бихме могли да изброим още редица примери за вмъкване на термини от физиката, всеки
един от които изисква подробен коментар, тъй като се свързва в асоциативни вериги с други
образи. Всяка една глоса не е просто упоменаване, дори в изброените случаи, когато се
опитахме да посочим само примери за употреби с нулеви продължения в смисловия контекст.
На едно второ ниво на употребата на термини от физиката те се развиват в компактни образи,
които, казано с термини от физиката, при появата си в литературното пространство го
изкривяват. По-долу ще дадем примери за тази гравитационна сила на образите и образните
комплекси, оформени около термини от физиката, и на изтеглянето им в епизоди от
повествование.
В есетата физическите концепти са разгърнати като степени в действието, или като епизоди.
Лайтмотив в есето „Адрес на отсъствието“ е „фонов шум“. Можем да го схванем и като „шум
от фона на заобикалящия свят“, но и като „шум от фоновото лъчение“. Второто значение
обаче означава и нова сетивност, тъй като от космоса не долитат звуци, звуковите вълни не
могат да се предават във вакуума.
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Любовната гравитация
От сферата на битовите жестове е повтарящият се образен комплекс на ухажването,
разказано като „игра“ на релативистична теория и сравнено с гравитационно привличане.
Започнахме своето изложение тъкмо с един от тези епизоди, в който формулата Е=mс 2 е
преписана миг преди фикционалният аз да целуне една ученичка. По същия начин атомната
физика, но вече със заплашителното си отроче атомната бомба, е аргументът, който трябва да
вкара в леглото „непревзимаемата крепост“ шестнайсетгодишната Снежа – „плашейки я с
възможността да загине като девственица в предстоящата атомна война“ („Под индигото“, в:
Марангозов 2011: 61).
През физичните тела и формули е разигран и един омайващ с нежността на допира между
две съзнания и две тела любовен диалог в есето „От(т)ок на съзнанието“:
Под напращелия скреж на цъфналата вишна прозрачнорозови ноздри. Две бели
колена. Сгъстено, битието ѝ не се надявало на прераждане, казва. Наистина ли го
каза? Но луната над нас, скъпа, е винаги луната отпреди секунда. Звездите може и
да ги няма вече, може би отдавна да са погълнати от антиматерията, единствено
светлината им продължава да пътува към нас. Тя: ако масата е сгъстена енергия, то
телата ни имат потенциала на водородни бомби, нали? Нейната сфера е с различен
диаметър, казва, ядрото ѝ променя размер и плътност, пулсира неритмично, с
разширяването на кръга центърът ѝ се свивал до непоносимост. Неговият кръг пък
обратно: стеснявал се, ядрото набъбвало до сливане с обръча си – имплозияексплозия – до пълна изчерпаност. Тя: както състоянието на влюбеност? А
отломките? Отломките потъват в хлътналите пространства на въртящи се
пропасти. Започне ли централното ни светило да се разширява и жегата стане
непоносима, ще трябва да разширим орбитата на пътуването си, да спечелим нова
отсрочка. Тя: и така до поредното разширяване. Той: след окончателния взрив ще
потърсим едно ново младо слънце. Тя: но ще намерим ли дотогава начини и
средства да управляваме в празното пространство нашата синя планетка? Той
твърди, че усеща полъх от неутрино. Тя се превива от смях и леко разтваря белите
колена. Той си задава тези въпроси, защото те вече не го касаят... (Марангозов
2011: 13-14)
„[О]майна космическа усамотеност“ и едновременно „извънмерност“ на любовната игра.
Така е коментиран епизодът от Радосвет Коларов (Коларов 2011).
Около физични понятия и явления се завихрят образи, които преминават от творба в творба,
за да предадат едно универсално човешко съдържание. Такъв е образът на гравитацията или
на вакуума, или безтегловността. Двете състояния очевидно са в противоположност:
гравитация означава изкривяване на пространството при наличие на маса; вакуумът е
пространство без маси. Две физически явления, които трябва (безстрастно) да предадат
съществуването или несъществуването на връзки между аз-съзнанието и обкръжението. То се
самонаблюдава отстрани: „в тъмното на миризлива скука безтегловен образ с притаен дъх“
(„Адрес на отсъствието“, Марангозов 2013: 5). Сякаш аз-ът постоянно се стреми да избяга от
тези кривини, или улеи на пространството. Неговото жадувано състояние е безтегловност, от
която обаче го издърпва гравитацията на привързаността:
Защо доброто чувство умножава гравитацията?
(„Съмва се – стъмва се“, 1992-1993: „Обрасъл остров...“)
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Привързаност, която се разпознава, когато е преодоляна: „Тя отказва да слуша
сквернословията му и напуска „периметъра на неговата гравитация“ („Оттласкване“,
Марангозов 2013: 43). Безтегловността е и сгъстена тишина:
В сгъстената тишина на планината
наличието се откроява безтегловно
(„Амплитуди“)
Азът е извън пространството, определено от маси:
- изтляващата гравитация ме понася
над върхове и дерета
(всяко по-плитко от предишното)
и ме приземява плавно-плавно
на изходната точка
(„Градината на епилога“)
Извън гравитацията стигаш благодарение на възрастта и „собствената просветеност“, както
тези „[д]вама старци във вакуума на собствената си просветеност“ (Марангозов 2013: 50). Но
коя е тази изходна точка, независима от кривите линии на гравитацията? Има ли изходна или
крайна точка за емигранта и коя е тя – Дрезден? София? Мюнхен? Дали е мястото или е
възрастта? Младостта срещу старостта. Според една от астрофизичните теории в центъра на
Млечния път лежи огромна черна дупка, малка в сравнение с ярките квазари, и с маса, която
е милиард пъти по-голяма от тази на Слънцето.
Гравитацията е, най-сетне, привързаност към собственото минало:
[...] тази раница, пълна с камъните на личната му археология, е непосилен товар за
пречупения му гръб. Но без този товар какво сме, пита се той, нямаме тежест, без
гравитация сме, безтегловни сме, „мъртва материя“ сме; щем не щем, ще се
лутаме (до последно?) из скалистите пейзажи на регресията – за да ни има, нали,
наборе (реални сме единствено с обратен адрес). Ницше: Не живеем за бъдещето,
живеем, за да ни остане миналото „Синдромът Метузалем“ (Марангозов 2015)
Или това е привързаност към нашия спомен за това минало? Тежестта – на обичаното тяло,
на товара, на масата на спомена – означава „има ме“.
Образите, в които светът се явява пред съзнанието, са винаги двузначни, именно двубитови,
винаги освен значение има антизначение, както и всяка частица има своята античастица.
Удвоени с противоположното си са дори безстрастните образи, с които описват учените
физическата материя.
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Злокачествените метастази на Гъбата
С няколко нива на интерпретация е образът на „Гъбата“. Той стои в заглавието на монолога
„Гъбата, или обратното на обратното“ – една творба, която сякаш събира всичко, което можем
да развием при Цветан Марангозов като образно-концептуална съдържание, жанров принцип
и типология на аз-а, та дори и като техника на аз-изповядването. „Според мен, ако нещо съм
постигнал, това е в „Гъбата“, казва авторът, Има наистина страхотни находки, дето и до днес
се чудя как съм ги намерил“. Особената му привързаност към тази творба е увенчана с
дългогодишната му работа върху видеоверсия, в която е изпълнител на монолога, озвучена с
негова собствена авторска музика.
Тази неизчерпаемост като че ли се корени в поливалентната символика на самия организъм
на гъбата. На първо място за автора са асоциациите за близост между строежа на меката
тъкан на гъбата и човешкия мозък. Всеки прочит ще добави и своите асоциации:
неудържимото размножаване, изглеждащо неконтролируемо, изненадващо разума, сякаш
само от влагата по кората на дърветата в гъстите гори или по стените на подземията избиват
гъби и лишеи. Гъбите са и ядивни, и отровни. И разбира се, ако препратим към контекста от
средата на 1940-те, това е гъбата на атомните взривове на полигоните в Аламогордо и
Семипалатинск. Гъбовиден е и взривът на по-късно изобретената неутронна бомба. Тази
асоциация събужда и образ като „радиоактивна радост“, отнесен към следвоенната столица
(„Биография на сянката“). Отново в преобърната перспектива на радост и страх, или на
песимизъм и оптимизъм, се появява в „Усмивката на страха“, за да бъде знак за 1950-те:
Радиоактивната гъба на хоризонта
– нашата последна надежда
(Марангозов 1995: 84)
През десетилетията, минали под знака на Студената война, гъбата на атомната бомба
населява страховете на обществата от двете страни от двете страни на „Завесата“, подготвяни
за една предвиждана да се случи атомна война. Строят се скривалища към луксозните вили –
както свидетелстват тогавашните романови герои, например перфектната съпруга на Еди в
„Споразумението“ на Елия Казан и отлично поддържаната съпруга на проф. Урумов от
„Нощем с белите коне“ на Павел Вежинов държат да обзаведат своите крайградски вили,
снабдени и с подходящо мазе. По-късно, през моето щастливо софийско детство и пионерско
ученичество, при всичките обиколки из бомбоубежища и бункери през подготовката по
гражданска отбрана не успях да си отговоря колко ли хора ще се съберат в тези укрепени
подземия. Задавах си и други глупави въпроси, на които нямаше кой да ми отговори.
Например: Защо тъкмо в карето между едновремешния хотел „Балкан“ и Държавния съвет,
до римските терми, станали ротонда, е бомбоубежището? Дали има скривалища и на село за
любимите ми баба и дядо?
Този контекст на страха от атомната бомба в годините на Студената война, стигнал до
истерия през 1950-те, е иронично коментиран от Цветан Марангозов в множество епизоди. В
контрапункт на движението срещу атомната бомба, майката, която смята Айнщайн за
шарлатан, отказва радиоактивно облъчване, което да убие рака в тялото ѝ (Марангозов 2013:
16); страхът от атомната бомба е удобен аргумент при покоряване на шестнайсетгодишна
девственица (Марангозов 2011: 61).
Асоциативни вериги на образа на гъбата минават през различни текстове на автора. В
първото издание на романа „Безразличният“ образът влиза в описанието на реакцията на
героя към флирта: „Банална игра, позната от евтините романи. Обзе ме отвращение. [...] То
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растеше в мен като отровна гъба, извикваше погнуса и парещ срам от близостта на тази
жена“. При възстановката на ръкописа на романа това състояние липсва, но пък образът на
гъбата се появява в нови употреби в поезията от 1990-те. Мъчителното у героя на „Гъбата“
сякаш се събира на върха на страстно повтаряното „да си лизна гъбичката“. В поезията
същото действие обаче е отнесено към друг обект:
Не мога да си лизна раната
– едно докосване с език е смъртоносно
(Приятелство-Предателство, „Съмва се – Стъмва се“)
Срещаме това предикатно ядро, поне действието, изразено чрез глагола „лизвам“, още в
първите стихове на Марангозов и можем да построим една верига на образите от „Биография
на сянката“ („Но къде е думичката/която да лизна признателно!“) към стихосбирката
„Съмва се – стъмва се“ („Да си лизна ли признателно челото?“). Образът като че ли възниква
от един психологически комплекс, обективиран постепенно като рефлекс и рефлексия, към
който се надграждат и морални оценки. Разбира се, в текстовото цяло всяка поява на образа
поражда нови асоциации и влиза в нови смислови вериги, с което образният комплекс
развива смисловия си потенциал на обобщение и символ на едно социално-психологическо
явление на удвоеното съзнание, запечатвайки едно историческо време.
В монолога „Гъбата“ този образ се оказва размножен в образите на чадърите, отворени под
Лондонския дъжд, и на чадъра, изстрелял смъртоносното зърно в тялото на Георги Марков
(на писателя емигрант е посветен и самият монолог). Гъбата прораства в черепната кутия, в
подсъзнанието, овеществено в образ на мазето с лепкав мрак. Гъбата-тайна добива черти на
човешко същество: тя чака, дебне, знае (Марангозов 1995: 8).
Неудържимо разрастваща се, биологическа полудяла безразумна „жизнена материя“, като
безразума на една ядрена верижна реакция и на унищожението. Или: като
недиагностицируема и нелечима рана, каквато е травмата в едно съзнание. Образ, роден от
атомната физика и от нечовешкото преображение на познанието в оръжие за унищожение, от
биологическото – или от разпадането на човешкия мозък до множащи се мицели, – за да се
изрече човешки непосилното приятелство-предателство.
Но освен това взривът на атомната бомба, раздул гъбата, сякаш е видимият образ на онова,
което е възникване на вселената ни – внезапното отваряне на грамовете атоми в парашута от
прах, радиация – и посипването на прости частици. Но този атомен взрив е човешко дело,
резултат от дълго планиране и целенасочена работа. Взривът на сътворението бил произвел
изблик от разлитащи се водородни ядра и споменът за него, казват, е космическото фоново
лъчение, останка на милиарди години, което продължава да се сипе, абсолютно безвредно за
обитателите на земята. Дали това начало е било разпад, или синтез, избухнал от чудовищно
нагнетяване на материята в топлината на милиарди градуси и келвини?
Сравняват разширяващата се вселена със сапунен мехур (Поликаров 1943: 230), а в ново
време – с издуването на балон, по който са налепени монети – сиреч галактики (Грийн 2005:
309). Поликаров използва сравнение на Джеймс Джийнс, но и в научно-популярна книга от
2005 г. се използва образ, лансиран много преди това от физик от златната ера на физиката –
Артър Едингтън (Хокинг, Млодинов 2012: 151). Разширява се пространството, макар че
изглежда като че ли галактиките се движат. И напук на нашите евклидови представи, няма
център и отправна точка на това разширяване. Всяка точка може да се приеме като
равнопоставена. Овеществено в една детска катерушка глобус е това безкрайно пространство
без граници в стихотворението „Имагинерно време под прав ъгъл“ от Владимир Сабоурин
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(от стихосбирката „Работникът и смъртта“, 2016). Стихотворението възпроизвежда един от
любимите за средновековната космогония и теология образи: светът – и Бог – е сфера, чийто
център е навсякъде и която няма периферия. Безброй навярно са мислителите от най-древни
времена до Блез Паскал, които повтарят този образ. Ще цитираме една от неговите появи и
припомняния – в завършека на пета книга и на целия роман „Гаргантюа и Пантагрюел“:
преди отплаването на славната дружина на Пантагрюел за страната Дипсодия жрицата
Бакбук им напълнила три меха с чудотворната вода и ги изпратила с думите:
-

Вървете, приятели мои, и нека ви пази тази духовна сфера, чийто център е
навсякъде, а окръжността ѝ – никъде и която ние назоваваме Бог […] (Рабле 1982:
347)

Тъкмо за представите, завладени от чудовищния образ на гъбата на разрушението, става
приемливо и началото на вселената ни като „Голям взрив“, Big Bang, по израза на британския
астроном Фред Хойл от 1949 г. В книгите на Поликаров от края на 1940-те виждаме колко
двусмислено е лъкатушело приемането на тази хипотеза. Новият режим посреща с недоверие
релативистичната физика на Алберт Айнщайн. В есетата на Цветан Марангозов тази
конюнктура е предадена чрез епизоди от личната му биография, за които вече стана дума.
Комунистическите убеждения на майката я правят рупор на фалшификациите, тиражирани за
новия режим за съвременната физика: „... жената, родила го като момиченце [...] Споделяше с
Бащата на народите мнението си за Алберт Айнщайн: шарлатанин, палячо на световната
реакция, пророк на демобилизираща относителност“ („Адрес на отсъствието“, в: Марангозов
2013: 16). Така епизодът въвежда един широк исторически отрязък от онова време на 1950-те
на официално неприемане на откритията на релативистичната теория. Нацистите също
забраняват името на изобретателя ѝ, но не и формулите. Разбира се, същата „марксически
светогледна“ физика също се възползва от тези формули, без всякакви идеологически
задръжки, доколкото ѝ е необходима, за да произведе атомна бомба.
По-късно теорията за Големия взрив е приета и в образователната програма; споменават я и
по-късни книги на Поликаров. Режимът също трябва да признае валидността на принципа за
реализъм на научните изследвания, защото, за да има смисъл от тях, те изследват обекти,
независими от каквато и да е човешка намеса, и без съмнение – които стоят далеч от всякаква
идеология. Същото впрочем изисква в не по-малка степен и принципът на инструментализма,
който санкционира способността на научните теории да предсказват резултатите от един или
друг експеримент и да дават вярна картина.
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6. Сингуларност: космическата антропология на Цветан
Марангозов
Един наблюдател на „Нищото голямо“
Вселената е доверително отваряне в материалното, но тази вселена е античовешка с
мащабите си; ядрената енергия е сляпа; откритият закон не може да стане удобно
практическо средство в ръцете на познаващия човек. Ето само един пример: превръщането на
7 г (атом-грам) литий с помощта на 1 г водород в 8 г хелий ще даде 162 млрд килограмометра
енергия, или 385 млн кг калории, което означава енергия за превозването на един параход
през океана, или енергията, получена от изгарянето на 50 тона въглища. Но за да се получи,
трябва обстрелващите протони на водорода да попаднат в ядрото на лития, а това при
експериментални условия става изключително рядко: „ядрената артилерия“ е сляпа“, както
казва Поликаров (Поликаров 1947: 298).
В късната поезия или есеистика на Марангозов аз-ът често се обозначава както с термини на
атомната физика („сингуларност“, частица и вълна), така и на астрофизиката („планемо“,
„планетка“, дори „персонална мъглявина“ (Марангозов 2013: 30). Но не за да заличи
границите между физична и човешка материя, а по-скоро за да подчертае разликата помежду
им. Аз-ът се самоопределя именно чрез материалната си „жива“ природа – физическа и
биологическа, тоест тъкмо с онова, което е непостижимо за овладяване, но от друга страна,
има ясното съзнание за своята различност, неизводима и надхвърляща безстрастната
природа: той е „мислеща материя“. Човешкото може да се назове с космическото,
пораждайки своеобразната етимологическа фигура „космополит без космос“ („Сяра“,
„Маймуните на радостта“). Същото самоопределяне е разгърнато в есето „Синдромът
Метузалем“: „Космополитът (планетарен патриот, убеден в неповторимостта на родната
планета)“ (Марангозов 2015). Обратно, към микронивото препраща самоопределението
„дълголетен индивид“, а латинската дума „индивид“, извън значението си в психологически
или социален аспект, означава „неделим“ и етимологически е калка от старогръцки и
съответник в латинския език на Демокритовия „атом“.
Сред самоопределенията на аз-съзнанието стои и понятието сингуларност, което събира
микро- с макровселена. Понятие в различни области на науката, в астрофизиката то
обозначава тази въображаема, конструирана теоретически точка на началото. Използвано е от
философа Ален Бадиу, за да означи изключителното като същина на едно събитие. Негов
български коментар дава Златомир Златанов, ядро на чиято рефлексия е тъкмо неуловимостта
на тази решаваща сингуларност В хода на неговата рефлексия понятието става определение,
отнасяно към различни същности: „сингуларно автономно същество“, „другият като
сингуларност“, „сингуларната смърт преди самата смърт“, „сингуларният агент на радикална
универсалност“, „капитализъм на сингуларностите“ – срещу „сингуларизиран комунизъм“ на
Бадиу до „възможността за чиста сингуларност, която не може да бъде вписана във верига от
значения и смисъл, която не може да бъде опосредствана [...]“ (Златанов 2009: 415) – какъвто
е самият литературен текст. Понятието за сингуларност постулира самата непостижимост – и
за схващането, и за историческото време: „Като сингуларна фигура на иманентност, истината
произтича в изчезването (си)“ (Златанов 2009: 241).
Завръщайки се към употребата на понятието в космическа перспектива, наблюдателят пред
телескопа при Цветан Марангозов споделя чрез него удивлението си от тази тъй банална и
тъй непонятна поява на живота на Земята, както в този фрагмент, който ще цитираме изцяло:
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За разлика от предишната нощ тази е ясна и топла (като онази нощ в Маракеш с
бижутерията над главите им). Божественото мляко от гръдта на Хера е плиснато
от Скорпиона покрай Лебеда на североизток до съзвездието Персей [така вкратце
Марангозов преразказва мита, кодиран в името „галактика“ (от гр. γάλα, -κτος:
мляко). Модерната астрофизика не е изменила на имената от времето на
предсократиците – б.м.МГ]. Провалената интрига на Зевс. Копелето Херакъл.
Снобизмът на безсмъртието. Погледът му от началото до края на Млечния път е
по-бърз от светлината. Блясъците на далечното някога, когато елементарните му
частици са участвали в общия обмен. Повторения не се откриват. Всяко
образувание има своя форма, цвят и състояние. Убеден е (не, вярва!) в
неповторимостта на планетата Земя. Безброй са предусловията, за да могат да се
повторят и другаде. Единствено в сингуларността [подч.м.МГ] ѝ открива нещо
божествено. Една божествена искра в края на галактиката. С лекота приема
представата за космос, едновременно краен и безкраен (Айнщайн изчислил
кубатурата му), но от възможността за съществуването на паралелни светове му
се завива свят (ще се появи необходимост от някакво ново и мощно суеверие с
богове близнаци… („Адрес на отсъствието“, Марангозов 2013: 18-19)
Съзнанието за сингуларното, самото то сингуларност, е извън веригата от значения и смисъл,
другата страна на трепета пред божественото.
При тази употреба „сингуларност“ изглежда като термин на единичното съзнание. Това не е
философски конструираната субектност, провидяна в раждането на модерността, раздиплена
във философските грешки на големите мислители на новото време, или избухнала във
фойерверките на авангардите в изкуството на ХХ век. Не е индивидът, единица на
социалното, в плен на биологичната си природа и химията на инстинктите и хормоните,
който третира ексцесите на субектност с психоаналитични сеанси. Сингуларността, както в
термините на космофизиката, просто Е, с цялата наличност на своето съзнание, сетива и
история. Тя е уникалността на познаващото съзнание – рефлектиращо физичната мълчалива
материя: отразяващо и осмислящо я.
Асоциативна и образна верига на наблюдаващото съзнание разгръща стихосбирката
„Амплитуди“. Тук азът-сингуларност е в ролята на наблюдателя през зрителната тръба на
телескопа, който в останките след големия взрив вижда и „последните останки от лична
значимост“:
моли се (всъщност на кого)
нощта да бъде топла и небето ясно
окото на телескопа да открие
последните останки от лична значимост
Сцената с наблюдението на звездното небе през телескопа е запазен знак за поезията и
есеистиката на Цветан Марангозов. Няма в нея нищо загадъчно – тя идва буквално от личния
опит на автора и от нощите, прекарани пред окуляра на телескопа, монтиран в родопската му
къща. Такава асоциативна и образна верига на наблюдението разгръща поемата „Амплитуди“
– но експонираният обект е аз-съзнанието, идеите или паметта; телескопът е наблюдателен
уред за човешкото и собственото съзнание.
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Ето какво съзира наблюдателят през този „обърнат далекоглед“: „вселената му е обезкостена
от скелетите на митове и пророчества“ („Травматургия“, Марангозов 2011: 25).
Саморефлексията стига до предизвикателно материализиране на аз-а в инструмент на
наблюдението:
той е телескопът,
който не открива божественост („Градината на епилога“)
Той е липсващото „трето око“: „обърнало погледа навътре/в безграничността на черепите“
(„Трето око“, в: „Маймуните на радостта“); сетивото и/или инструментът, който обаче
познава и крайния резултат от обследването и чието изследване на космическото небе става
само по себе си свидетелство за неоткриваемата божественост. Предизвикателно веществено,
себеопределянето като сетиво и уред едновременно събира в едно целия кръг на рефлексията:
наблюдението се пречупва и обръща в себепознание и себеопределяне на рефлексията
спрямо наблюдаваното – космическата необозрима материалност. Тавтологично, името
обозначава изходната сцена, началото на наблюдението, и едновременно е крайното
свидетелство на рефлексията. Приемане на следствията ѝ, което е и съблюдаване, но и
удивление пред неоткриваемата божественост, неоткриваемия порядък. Признание за
неоткриваемата рефлексия. Или, рефлексия на отказа от рефлексия.
Наблюдението няма да разпознае в приближението към звездното небе схемите, познати от
астрономията. Напротив – обратното: в стихотворение, озаглавено „Ирония“ („Децата на
Русо“), ще види липсата на каквато и да е промисленост и яснота:
– не откривам структури!
Случайни закономерности
скитат безцелно
[...]
Върху устните ми бавно пулсира
иронията.

През погледа на телескопа аз-ът отрича знанието за космическото, но и отказва да развие своя
рефлексия – дори заличава всякакви пътеки към рефлексията. Знанието за космоса и
природата не просветлява, не издига, не откъсва от собствената земност и ограниченост на
преценките и идентичността. Космическото не е онази величава другост, даваща нужната
съпоставка, за да спаси от земната мимолетност. Нему също е зададен въпросът „кой си“.
При все това сингуларността на наблюдаващо съзнание и космическата чернота са свързани –
според цитирания в началото откъс ги свързва едно „моля се“. Това „Моля се“ обаче съвсем
не е свещенодействие и съкровение в някакъв ритуал на общение с божественото. Смисълът
му изглежда непоносимо овсекидневнен и съответства на: „горещо се надявам да..., защото
тогава ще мога да правя каквото съм си наумил“, в случая: надявам се да има приятно време
през нощта, за да остана пред телескопа. Но на облаците не можеш да се надяваш. Всъщност
това молене няма друг адресат освен недоумението кому се моли, и то вметнато между скоби:
„(всъщност на кого)“. Ако е останала диря от божественото, то такъв остатък е навярно
взирането само по себе си, подчиняващо се на някакъв ритуал, чието изпълнение обаче е
подвластно на едни неназовими, и все пак твърде тривиални сили като метеорологичните
колебания в планината: един ритуал, който е единственото останало засвидетелстване на
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преданост и вярност към божественото, но и който препотвърждава отказа от божественото.
Аз-съзнанието и космичното са свързани чрез един телескоп и тази буквалност на
отношението им означава колкото минимализиране на божественото, толкова подкопава
идеята за материалното, защото това е свързаност колкото през погледа (и сетивата), толкова
през (отказа от) рефлексията.
Нощното взиране е паралелен сюжет на поетическата рефлексия и в „Градината на епилога“:
Среднощният спътник
посърнал от космическа скука
Звездите примигват гузно
Същата картина е цитирана в края на този микрофрагмент в поемата след няколко страници:
Звездите примигват гузно
Среднощният спътник
посърнал от космическа скука
Паралелно у наблюдаващото съзнание се разгръща „сюжетът“ на рефлексията, водена от
питането „кой е“, непрекъснато препъвана от отказа да се зададе въпрос. Защото:
Запомни:
питаш ли се „кой си“ – винаги пита някой друг
(„Градината на епилога“)
Отказ, защото губиш самодостатъчност... Сингуларността държи на своята ненакърнимост.
Както към божественото, към нея не (може да) се отправят въпроси, защото тя не (може да)
отговаря. В момента на отговора ще започне и нейното детрониране – едно разгъване в
пространства и времена, в социалното. Отговорът означава, че приемаш другото, но можеш
да приемеш само онова, което е общоприето, а тъкмо от общоприетото бяга аз-съзнанието.
Иначе:
Разумът приема общоприетото
и губи самодостатъчност („Градината на епилога“)
Сингуларността на аз-а – пред космическото небе. Свързва ги окулярът. През погледа аз-ът
отрича знанието за космическото, отказва се да се самоопредели – дори заличава всякакви
пътеки към самоопределяне. Знанието за космоса и природата не просветлява, не издига, не
откъсва от собствената земност и ограниченост на преценките и идентичността.
Космическото не е онази величава другост, но за общоприетия разум небето, както научното
знание, е абсолютно неимоверното, непостижимото, вечно присъстващият аналог на
надхвърлящото човека. В една реторика на романтизма то ще е „абсолютното“; ще е
непрогледната тъмнина, захлупваща тънкия слой планетарна атмосфера и многоцветие, за
която говори Карл Сейгън, описвайки планетите сред космическия безкрай.
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Телескопът гледа звездното небе – но експонираният обект е аз-съзнанието, идеите или
паметта. Космосът бива сподобен със свойства на органичната природа: „Смъртта е
астрономическа категория!“. И ето „[к]акво показва телескопът: вселената му е обезкостена
от скелетите на митове и пророчества“ („Травматургия“, Марангозов 2011: 25). Уредът на
наблюдението е „обърнат далекоглед“, т.е. той гледа в посока, обратна на небето – към
наблюдаващия, който олицетворява човешкото или собственото съзнание (Марангозов 2011:
39).

Себепознание без ирония
Другото, което свързва аз-а с космичното, е иронията – и отново отказът от ирония.
Едноименното стихотворение „Ирония“ също е построено върху началната сцена на това
взиране в звездното небе в лятна нощ:
Ирония
Невидими щурци
отварят и затварят тайните вратички на
нощта
Луната събира в чинията си
дезертиралите погледи
И пак виси на косъм паяка на разума
Светулките умножават безпорядъка
на звездите
- не откривам структури!
Случайни закономерности
скитат безцелно
в едно измислено време
В ъгъла лежи моето тяло
Върху устните ми бавно пулсира
иронията
Божественото е отвъд иронията: „Боговете не се шегуват, скъпа“ („Оттласкване“, Марангозов
2013: 43). Наблюдението – и иронията имат едно и също „измислено време“.
Първото такова усилие за овладяване на безброя, както предава Азаря Поликаров, е
събирането на звездите в абстрактни фигури, които получават съответници по древните
митове. Но разумът на наблюдателя забравя и се отказва от цялото това структуриращо
необятната вселена съзнание, от всяко умозрително концептуално усилие, предсказващо и
предопределящо посоките на научните открития. С един замах на „не откривам“ тук цялото
човешко усилие от хилядолетия да схване космоса е отречено. Отречен е самият принцип на
подреденост.
Заглавието „Ирония“ е знаково, доколкото свързва тази умонагласа с романа на писателя
„Безразличният“, написан четири десетилетия по-рано. Иронията е социалната игра на
Безразличния – но не същността му, не идентичността му. Ирония, и то оглушителна, е
развръзката със заминаването на строителната площадка. Но и обезоръжаваща, както е
успяла да обезоръжи блюстителите на литературата, за да допуснат публикуването на романа.
В смисловия контекст на стихотворението иронията е последна точка, завършваща дума в
поанта. В тази поанта става явно и пространственото противостояние: спрямо космическата
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безкрайност на „скитат безцелно“ „моето тяло“ има точно местоположение: то лежи „в
ъгъла“. Иронията „бавно пулсира“.
В нови и нови контексти обаче ще се появява тази ирония. Със същите бавни пулсации тя
дори се преобръща в противоположното на облекчаване и разтоварване от някакъв
свръхналожен авторитет (каквото е смехът според тълкуването на Анри Бергсон).
Безостатъчно и безутешно е изтрита иронията от космическото в стихотворението „Вакуум“,
за което стана дума по-горе. Иронията е дистанция, през която се самонаблюдава аз-ът и в
поезията, и още по-осезателно в есетата. Но в дъното на това самопознание, в дъното на тази
археология на спомена стои бавното осъзнаване на безсилието на иронията. В дъното – или
на върха на постигнатото „центробежно самотничество“:
там долу
по-точно там горе
деформираните прешлени
изправят прегърбената душица
иронията се изтрива сама
от запаметяващото устройство
[...]
(„Амплитуди“)
Курсът „в собствената си школа/за центробежно самотничество“, ако парафразираме
стихове от поемата, завършва с отказ от иронията, отказ от играта, завършва със сериозност,
ала сериозност, която познава иронията и която играе. Тази сериозност отправя и
предупреждението, което е лайтмотив в есето „Синдромът Метузалем“: „не се смей, си казва
пак, има ли повод за смях, и страхът е наблизо, нали?“. Иронията изглежда изплъзване от
решенията на общоприетия разум и на „ниското чело“, но неизбежно остава в орбитата на
противоборството със социалното, макар като негово противодействие, а с това е поставила и
лимита си. Тъкмо космическото (или божественото?), космическото, чиито структури сме
забравили, чиято случайност внезапно ни е стъписала, става необоримото изобличение на
пошлата социалност във вездесъщите ѝ форми. А отвъд противоборството се открива изцяло
нова посока за рефлексия и за самоопределяне на човешкото.
В поемата „Амплитуди“ по една квантова логика взирането в нощното небе рязко е сменено с
друга „социална“ орбита: наблюдение на града. В края на нощта зад телескопа са изброени
образите, които пък вижда „след разходка из града“ – всички те маркирани с курсора на
паметта и след това изтрити: „професионален християнин“, „ангел“, „заслужил задник“,
„просякиня“. В следващия абзац звездно небе няма – окото на телескопа маркира разплутата
телесност на земно-социалното:
Звезден миг в облачна нощ
порнозвезди палят свещи в храма
След църква Хипократ предлага органи
Хромозоми танцуват
усмирителни ризи жестикулират
думи и жестове водят самостоятелен живот
ритми на стробоскопични спазми
(подвижните задници на бизнесдами
сега наричат музика)
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цитирани екстази
иронични крясъци [подч. м.-МГ]
химия на възклицанията
[...]
Свинята на нагона фантазира съучастие
но котаракът стъпва (случайно или не)
върху дистанционното и сменя канала
(„Амплитуди“)
Дадохме доста пълен откъс, за да се открои космичното като контрапункт на омерзението от
социалното, което достига до несдържания примитивен нагон; зрителната тръба към
нощното небе – срещу „гледаш с очи на теле без визия“. И чудодейното освобождаване от
тези гледки на настоящето от екрана на телевизията – поради едно случайно стъпване на
котарака върху дистанционното. Социалното е уловен образ върху екрана, то съществува
тъкмо чрез медиите (в пресата или на екрана). Бих казала, в тази поема Цветан Марангозов е
събрал най-многобройни образи за омерзението от социалното. Тъкмо от социалното долитат
„иронични крясъци“. Иронията е освен това лекота на социалния жест, на артистизма и на
столичната обиграност. В свое есе от 1934 г. Кирил Кръстев я нарича „Тревожно остроумие“,
което е завладяло и столичния живот през 1930-те (вж. скорошната публикация в: Кръстев
2014: 309-315).
Според това, което вижда Кръстев в съвременното общество, остроумието инжектира
приповдигнатост, която обаче трябва да предупредим, съвсем не предизвиква радост:
„Остроумничим главно от умора и разложение“. Като слага до това остроумие името на
романтика Новалис и с това го съпоставя с философската дълбочина на романтическата
ирония, есеистът прави жалки шегите на съвремениците си. Не коментира съпоставката, но
паралелът с немския романтик и с романтическата ирония стига за пълното
дисквалифициране на „повсеместното и неуморимо остроумие“. То изглежда не повече от
едно социално-психологическо явление, криещо травма; „комплексарство“, ако го кажа с
жаргона на софийските ми ученически години. Същевременно признава, че „свят, устроен
само от сериозни хора, би бил толкова тежък, колкото и само от шегобийци“. Впрочем,
сериозността, както и остроумниченето са привидност, социална игра – и двете еднакво
пречат да се отиде оттатък социалното и преходното. И двете са израз на особено отношение
към социалното, нагаждане според социалното и използване на възможности, предоставени
от социалното, а това е и отказ да се отиде отвъд социалното или да се разбере.
В контрапункта на взирането в нощното небе в Цветан-Марангозовото едноименно
стихотворение иронията би означавала социална поза, обсебеност от настоящето и от
социалната игра. Играта като път към успеха. Това не е космическата игра на хвърляне на
зарове. Впрочем, и срещу такава игра се е борил упорито Айнщайн, макар да е признал
победата на уравненията. Нилс Бор и другите са предложили все пак една твърде сериозна
игра. Предложили са правило на играта да е сериозността.
Аз-съзнанието за археологията на спомена опровергава структурите на космическото,
иронизира физичното знание, но изтръпва от безсилната ирония към социалното. То се
обозначава с термини на атомната физика като частица и вълна едновременно „(българска
частица или немска вълна – немска частица или българска вълна – в зависимост от това има
ли наблюдател, и ако има, кой е той, как и защо наблюдава...)“ (Марангозов 2015); с термини
от астрофизиката: „планемо“, „планетка“, дори „персонална мъглявина“ (Марангозов 2013:
30) – и същевременно физичното е коренно противоположно на същността му.
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Определя се като „мислеща материя“. Цветан Марангозов не крие удивлението си от
човешката цивилизация или човека сингуларност. За него появата на самата човешка
цивилизация е сингуларност и уникалност. Земята е станала планета с живот благодарение на
толкова неизброими случайности – например големите уранови планети закрилят от
метеорити и летящи космични тела. Тази аргументация за уникалността на цивилизацията ни
си има много и различни варианти. Подробно изброява такива случайности и Карл Сейгън и
ги коментира като проява на един антропен принцип, който буквално „го подсеща за
Волтеровия д-р Панглос от повестта „Кандид“, който е убеден, че този свят с всичките си
несъвършенства е най-добрият възможен“ (Сейгън 2013: 44).
Цветан Марангозов споделя този планетарен патриотизъм съвсем извън самодоволството, поскоро поради необяснимостта му. Удивлява го както космичното, така и човешкото обитание,
също както идеите и човешките творения, изкуството, литературата, киното, но и техниката –
със смесването на гласове или кадри... Това е ведрото трезвогледство на материалиста и
диалектика, който е приел като две равнопоставени състояния на материята живота и
смъртта. Трезвогледството на един „[б]езбожник или православен атеист“ (Марангозов 2011:
31), който твърди: „Със сигурност Създателят е астроном и ядрен физик. [...]“ (Марангозов
2011: 30). Затова ще приеме издъно и неотменността на Нищото, и ще се радва на чудото на
уникалното в живата материя. За това ще спорят с приятеля оттатък океана по скайп и той ще
обяви с тон, нетърпящ възражения: „[...] възприема се, и ще се възприема до последно като
мислеща материя, точка! – неповторимо събитие в хаоса на ентропията, точка! – кратко
вглеждане на материята в себе си, точка!“ („Оттласкване“, в: Марангозов 2013: 49). Материя
и свидетел за материята едновременно:
В тиктакащо безвремие опит за минимализиране, до пълно опредметяване, до
предмет измежду предметите, до усещане на елементарните си частици, до
съзнанието: ти си най-незначимата част от родната галактика... и същевременно
екзалтираното усещане; докато си „жива материя“, ти си (той е) единственият ѝ
свидетел... („Синдромът Метузалем“, Марангозов 2015)
Описва се като „жива материя“ – биологическа, до микронивото на биофизиката:
Вторачен в ръцете, си представя как в набъбналите вени тичат белите и червените
телца, плакнат сивото вещество, синапси и рецептори разменят светкавици,
молекули се прегръщат и сумата от милиардите милиарди strings – това е той, този
тук, който, вторачен в ръцете си, си представя как в набъбналите вени тичат
белите и червените телца, плакнат сивото вещество, синапси и рецептори
разменят светкавици, молекули се прегръщат и сумата от милиардите милиарди
strings – това е той, този тук, който е вторачен в ръцете си и си представя...
(„Обратен наклон“, в: Марангозов 2011: 47)
В „Непредвидимо минало“ прави инвентаризация на поправените благодарение на модерната
медицина части от организма си: „Използваеми остават: бедрена става (made in Switzerland);
изкуствен седми прешлен (made in Germany), две лазеркоригирани лещи (made in USA), зъбна
протеза (made in Bulgaria)“ (Марангозов 2013: 40). Тук иронията остава в сила, но тя е на
друго съвсем различно от социалното ниво – спрямо собствената природна конституция.
Ирония на един не-човешки образ, misе-en-abyme на човешкото, изравнен с онова, което
описанията на човешкото могат да дадат: нечовешко безкрайното преповтаряне и нечовешко
описанието на човешкото същество. Едно добро напомняне за неговата материална
определеност и възпроизводимост. Същевременно и физическото е не-човешко и отвъдчовешкото, но то не смазва човешкото. Свързва ги наблюдението – и (отказът от)
рефлексията. Припомня го и в „Синдромът Метузалем“:
96 | Littera et Lingua Dissertationes 12. Мая Горчева. Вселената е крайна ...

Прилив на допамин. Чудото е реално, наборе! Щафетата продължава да се предава
от синапс на синапс. Трансмитерите пренасят импулсите. Невроните цвърчат и
искрят. Все още сме част от „живата материя“, приятелю-неприятелю мой...
(Марангозов 2015)
Съзнанието за атомарната природа на човешкото изтласква на преден план философското
питане за неделимостта и целостта. Делимостта олицетворява разпадането на собственото
съзнание:
Физически усещам
неединството на всяко цяло –
най-малките частици
от ядрото
са принудени по адски
да съжителстват
(„Безсънно“, „Маймуните на радостта“)
Има една тънка граница и тя минава през възможността човешкото – и разказът за човешкото
– да пренапише законите на физиката. Такава точка е фиксирана в откъс от „Амплитуди“:
„времето сменя посоки и скорост“. Навярно такава обратимост, или анти-посока на времето,
е физически допустима и математически изчислима вероятност. Милиардите години, в които
човечеството си представя разширяването на вселената, обаче са по вектора на страродавното
време от минало към бъдеще, което заличава неуловимият миг – точката на абсолютното
настояще. В начина, по който изказваме това неуловимо настояще, то ще е винаги вече
отместено назад в миналото дори само с частиците от секунда, докато започнем да
изговаряме думата за настояще. Вторият закон на термодинамиката безотказно ще е
превърнал една незрима част от енергията в ентропия с всяко отминаване и на частица от
времето, дори да е частица от секундата.
Освен това „тиктакащо безвремие“ има и едно време-пространство, измервано със скоростта
на светлината. От неотменното превръщане на енергията в ентропия търсят изход
концепциите за микровзривовете, които пренареждат съотношенията и гарантират
продължаването на циклите в едно вечно завръщане, както при Азаря Поликаров (вж. погоре, Поликаров: 1950: 353), или за да се набави източник за поредния тласък в инфлационно
разширяващата се Вселена. Азът обаче може да заяви: „времето сменя посоки и скорост“,
след като той записва времето на материята и е „единственият ѝ свидетел“. Той ще улови
миналото в настояще, което е настоящето на писането и на изобретяването на своя спомен за
миналото. Ще се опитва да продължи настоящето си до възможното вероятно бъдеще.
Писането е своеобразно изчисляване на миналото време – възраждането му и преодоляване
на необратимостта.
Човешката сингуларност е въвлечена и безсилно пленена в законите на физиката и на
природата, и едновременно може да се откопчи от тях, дори да ги превърти в своята
фикционална вселена. Не бива да предрешаваме посоките с оценката за истинност, която ще
припишем на едната физическа или на втората човешка вселена. Истинността има своите
граници и тук релативността върши идеално работа. Физиката е истина за едни, фикцията –
за други; също прагматически коректно ще добавим, че полза и от едната степен, и от другата
степен и обсег на истина има. Става дума за способността да се създават светове, за самата
способност за създаване, а това е пар екселанс човешка способност.
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Затова човекът сингуларност се самоопределя чрез двойната си позиция на „свързан с“
(„подчинен на“) – и „независим от“ природното и природния закон, или казано с образ от
поемата „Амплитуди“:
играч със и играчка на
Големия генератор (Zufallsgenerator)
Или: „Играч... по-скоро „играчка“. Да! Това е думата. Той си е собствената играчка“ („Адрес
на отсъствието“, Марангозов 2013: 13).

Предсказуемата смърт – и непредсказуемата игра на сътворяване
Zufallsgenerator, Големия генератор, не е нито машина, нито Всемогъщието, божествено или
космическо. И той е вътре в аз-съзнанието. Ето тук, в края ще заговорим за играта и за онова,
която остава след изиграването. Играта, която е направила нещо. Играта – с удоволствието от
състезанието и със сериозните си последствия. Това е играта на сътворението, играта
пойезис. Тя може да е човешки обозрима, например за един поет оставената следа е книжката
от няколко коли (и може би няколко читатели). Сътворението на света съответства на
неизброимата милиардност от небесни тела и неограничено разширяващото се пространство.
Началото на тази игра е един взрив, взрив на случайността, или на точно премереното
съвпадение на вероятностите, както би могло да се защитава с едни или други аргументи и
уравнения. Дори за това, че е взрив, едва ли има друго по-страстно и вярно доказателство от
онова на вярата и на внезапността на появата, която припомнят всички велики разкази на
човешките религии.
Тази сериозна игра обаче има завършек, когато за нея разказва човекът. Каквото и да е било
началото, човекът знае какъв ще е краят на играта. За този край говорят великите религии на
човечеството. В християнството това е „Всичко се свърши“, произнесено на кръста.
Човешката игра е едновременно и игра на космическото, и игра на земната екзистенция. В
играта има победители. Ролите на победен и победител стават явни именно в края.
Сериозната игра, която е повела науката за физическата материя, като че ли нарушава
правилата. В нея няма победители освен надделяването на онова, което е извън играта. А
другото на тази игра е Нищото, неутрално и безстрастно, инерцията.
В последното есе на Цветан Марангозов натрапчиво аз-съзнанието припомня „Голямото
Нищо“. Този образ би могъл да е метафора на онова субективно човешко възприятие за
нищото на черното пространство на нощното небе. Но то не е нищо – във Вселената няма
„нищо“ – „нещо“ поглъща далечните светлини. Всъщност „нищото Голямо“ от есетата на
Цветан Марангозов има и второ, земно значение:
Един приятел му завиждал „благородно“, задето бил на „ти“ с Голямото Нищо;
демек „жива материя“, сдобрена със собствената си преходност, демек дух
освободен, отвъд банален разум и мъдра умереност, демек независим,
разкрепостен и прочее. [...]
(„Синдромът Метузалем“, Марангозов 2015)
Ако философски нещата изглеждат ясни, това съвсем не е достатъчно на „живата материя“:
покъртително безпомощно с искреността си ще изброи тя съвсем не достатъчното ѝ
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философско сдобряване, ще допълни съвсем без ирония важността на социално-финансовата
обезпеченост за философстване: „и не на последно място зависим от банковата си сметка
(битието определя съзнанието)“. Отново пълният портфейл успокоява неговия
„Добронамерен злодей“ при мисълта за края на Слънчевата система („Представата за края...“
от едноименния цикъл „Добронамерен злодей“, 1994).
В мащабите на вселената обаче няма „Нищо“. Още в първите си книги Поликаров дава едно
сразяващо с неоспоримостта си свидетелство: част от светлинните лъчи от далечните звезди
достигат до нас по-слаби, защото нещо ги поглъща. Колкото и да е разредена материята в
космоса, по-разредена, отколкото в изкуствено създадения вакуум тук, със земните ни
апарати, има частици материя. В космическите мащаби Нищото е като че ли само езиков
израз, съответстващ на онази тъмна материя, и освен това синоним на пълната човешка
безпомощност пред загадката на всемира:
черната материя остава неосветена
и след изтляването на родната галактика („Аплитуди“)
Наблюдателят през окуляра на телескопа не предава какво вижда – предава своето знание за
това какво състояние от развоя на Вселената и какви явления се крият зад видимото според
обясненията на най-нови физически изследователи. Макар с ясното съзнание за цялата
непълнота на това знание, както иронично вметва: „знае всичко (във всеки случай повече от
него)“ (Марангозов 2015). Horror Vacui има имена на термини от астрофизиката:
Черни дупки управляват вселената, братко. Тъмна материя надува Безкрая,
приятелю. Гравитацията върти спирали и търкаля слънца и планети. И никаква
следа от висш замисъл, гоподине... („Адрес на отсъствието“, в: Марангозов 2013:
15)
Азът – „жива материя“ може да кокетничи с това знание – „Кокетничи с голямото нищо“
(„Спомени и малко памет“, Марангозов 2013: 24). Колкото и добре да познава новостите в
интерпретацията на космическите тайни, остава обаче безсилен – и не желае да отиде отвъд
трепета от величието им. Тъкмо в този контекст е дадена и хипотезата за произхода на
Вселената от превращенията на материя в антиматерия:
смъртоносната рулетка на гравитацията
тегли видимата материя
в дупките на Голямото Нищо
(„Амплитуди“)
Възникването на Вселената с взрив от Голямото Нищо обсъждат в епизод от есето
„Оттлаксване“ заедно със „стареца отвъд океана“ по скайп: „трудно му било да повярва в
така наречения Голям взрив – сътворен от Нищото“ (Марангозов 2013: 49). Нищото – или
„пулсът на голямата Неяснота“?
Диалектическият материализъм, проповядван от научно-популярните книги на Поликаров от
1940-те, вижда в идеята за разширяващата се вселена заплаха, защото има ли начало, вече се
пророкува края. Това е представа за вселена, създадена от „нищо“, и вселена, осъдена на
разпиляване на материята и на изтляване. Инфлационното ѝ раздуване означава загуба,
победа в играта и провал в успеха. Днешните астрофизици се надяват, че има временни
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избухвания, които да преподреждат съотношението между енергия и ентропия, съвсем в духа
на микрокомпенсациите на ентропията, за които говори Поликаров. Космическата
необятност, сред която се определя аз-ът, е завзета от една неведома разруха, „черна материя“
и Голямо Нищо.
„Голямото Нищо“ е още една метафора, ясно разпознаваема в собственото биологично и
екзистенциално време – смъртта и онова, което е след смъртта. Има обаче още едно „Нищо“
– това на самоунищожението и разпиляването на човешката енергия в живото социално
време. Изникването на Нищото като полюс в човешкото е крайната точка в света на едно
оставено на своята материалност съзнание. „Мислещата материя“ ще се самоопредели между
Е и НЕ Е, между Нищо и Нещо, в просветената невяра, която може да бъде опора на една
екзистенциалистки безупречна етика и хуманизъм в най-героичните си въплъщения. 83годишният Цветан Марангозов ще бъде верен на своята следвоенна младост, бунтарския дух
на 1960-те и на една диалектика, която чува изговорена на диалект. Нищото е мъртва материя
– следващото все тъй неизбежно състояние след жива или мислеща материя, състояние, което
е все тъй неопределено. В „Синдромът Метузалем“ тези хипостази на материята се оказват
събрани в огледални образи: живата материя на магарето – и мислещата материя на терасата;
живата материя – и тъмната материя. „Живата материя“ на склона сякаш е примамката към
онази черна материя да излезе от своята стаеност. Цветан Марангозов обича тези гегове,
които внезапно поставят редом интелектуалното с първично материалното, въплътено в две
животни – магарето или котето, за да минимализират каквито и да е претенции за излизане от
биологически неизбежното. Магарето добродушно се появява още в неговите стихове.
Единосъщи в материалното, различни въплъщения на материята в различни времена и
пространства. Единосъщие-различност в едно означават безостатъчно приемане на
преходността – и неприемането ѝ чрез непрестанното търсене и изобретяване. Съчетаване на
жизнен ритъм с безразличие, на ведрост с трезвост, на скука с любопитство. Не може да има
смърт, защото едни и същи елементи изграждат както космоса, така и земята.
Въпроси на детето „дизастър“: „И ти ли ще умреш един ден, вуйчо? [...] А аз? [...]
Аз не… [...] А вярно ли е, че и цялата земя ... и слънцето един ден ...?“
(Марангозов 2011: 70).
Тайната на смъртта – и на безстрастната материя – става видима пред очите му. Голямото
Нищо е пред него – в лапите на котето, сграбчили съсел. Старецът се опитва да спаси
животинчето, но напразно – котето се дърпа, докато държи в лапите си „мъртва материя“:
„Старецът е шокиран от садизма на това иначе кротко и любвеобилно коте, което (в разрез с
общоприетото мнение) знае всичко (във всеки случай повече от него) за Голямото Нищо...“
(„Синдромът Метузалем“, Марангозов 2015).
Онова, което може да добави „мислещата материя“ към знанието за началата на Вселената, е
въпросът и за края. Именно този въпрос надхвърля физичното, но и допълва и доразказва
физичното. Не-човешкостта на физичното е конфронтирана с приписването на чисто
човешки мерки:
Метафизично
Големият пиротехник
взриви
едно божествено
зърно
и
разгъна
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пространството
Но
за да докаже
присъствието
си
той
обрече
материята
на остаряване
и смърт
Остаряването на физичното тук е прогласено като фактическа реалност. А то може да е само
един „мисловен експеримент“ (в случая развит като стихотворение). В него отзвучава едно от
онези твърдения, които материалистът Поликаров така енергично опровергава: за
изхабяването на материята. По вектора на времето „мислеща материя“ става „мъртва
материя“. А има ли старост и смърт за „мъртвата материя“ на космоса?
Да повярва ли на своя приятел – квантовият лъч, който му разказва „за неизбежната смърт на
светлината“? В стихотворение от „Съмва се – стъмва се“ ще поведе разговор със самата
светлина, за да научи за неизбежния ѝ край:
Моят приятел – квантовият лъч
– жаден за сянка –
ми разказва за неизбежната смърт на светлината
Ненадейно в този стих отново проговаря знанието, получено от „книгите на Поликаров“, – не
благодарение силата на паметта, а като непредсказуемо съживяване на още една частица от
онова всезнание на детството за света. Сред многото факти в „книгите на Поликаров“ се
обсъжда и въпросът за изхабяването на материята и на квантите по повод на „червеното
преместване“ и разбягването на галактиките. Популяризаторът отхвърля идеята за
разширяващата се вселена (защото това би означавало по обратна екстраполация, че след
като тя има начало, съответно ще има край за материята) и привежда възможни други
обяснения на несъмнения факт, наблюдаван от Хъбъл. Според обяснението, предложено от
съветски физик през 1928 г., червеният спектър се дължи на т. нар. „стареене на квантите“: те
бавно се разпадат по протежение на колосалните разстояния, които изминават (Поликаров
1950: 96).
В есето „Травматургия“ археологът на своето минало обявява: “Смъртта е астрономическа
категория!“ (Марангозов 2011: 39). Но сякаш за да превърне края в нов цикъл В мащаба на
космоса смъртта завръща живата материя към онзи атомарен изначален строеж на материята
преди живота – защото всичко във вселената е съставено от едни и същи атоми и елементи.
До изначалното състояние космосът може да стигне само след милиардното остаряване на
материята и изтощаването ѝ в синтези. Отрязъкът от време след Големия взрив насетне е
история на една човешка сингуларност. Стихотворението-въпрос към квантовия лъч
преобръща образа на човешкия живот във въпрос към материята.
Божественото, колкото и боязливо да е прикрито зад пейоративното „Големият пиротехник“
(„Метафизично“), има промисъл, неотделима от онова, което е наличие на материята във
времето и пространството. Разгъването в пространството е време на остаряване. Енергия и
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материя не се губят, само се преобразяват от една форма в друга. Време и пространство обаче
са правопропорционални: промяната в едното, променя и другото.
В литературните образи на късния Цветан Марангозов човешкото и извън- и над-човешкото
на физиката се оказват две страни от една рефлексия: взирането в небето като взиране в себе
си – и взирането в себе си като опознаване на материята. С ясно очертани граници, те не
застават в рязкото противопоставяне като алтернатива или степен в категориалното мислене.
Те са едносъщо различие. Шизофренията на тези литературни образи е много по-коварна, тъй
като те стоят редом и в знанието, и в делничните жестове. Вселената колабира (колапсира) в
сингуларността на съзнанието, която пребивава, от своя страна, сред едно разширяващо се
пространство, помнейки началото на Големия взрив и познавайки тъмнината на „Голямото
Нищо“: завита презглава „да не проникне нито един фотон през клепачите“. Това е поезия
след Края и Началото, познаваща и антиципираща развоя и преповтаряща и доизвайваща
миналото преди началото. Поезия на Вечното Завръщане, защото едни и същи атоми съставят
както Вселената, така и човешкото тяло.
Същността на това светоусещане е проникната от съзнанието за безпределността на
материята. „Книгите на Поликаров“ предават не само знания, чрез които юношата заживява в
един ритъм с научните търсения на съвременността и то във време, когато разделението
между „двете култури“ не е добило този категоричен антагонистичен характер, който
констатира Ч. П. Сноу през 1959 г. (Сноу 1983). Квантовата механика задава модел на
мислене, едновременно гъвкав и стабилизиран в математически формализъм, ефективен с
техническите си продължения, съвместяващ обективната властност на предварителните
рамки с непредсказуемата, вън от изчисленията за вероятното, случайност. Но той не дава
отговор на човешките въпроси. А тъкмо близката Луна хипнотизира момчето и тази страстна
привързаност ще запази той през годините. Образът на Луната по-сетне се появява и в
късната му поезия, сякаш да напомня непрестанно за първата им среща в една нощ от
далечното детство:
„Ирония“ („Децата на Русо“):
Луната събира в чинията си
дезертиралите погледи
„Рай за самоубиеца“ („Биография на сянката“):
Денем лунният сърп е перушинка
от възглавницата на ангел
„Стъмва се – съмва се“:
Грозна е мутрата на луната
И звездите примигват злорадо
...
Велико е светлото петно на луната в зеницата
„Последно начало“:
Луната е божественото око на загадката
„Добронамерен злодей“:
Под счупената чиния на луната
последният човек си признава
непроявената смелост
- но кой да му поиска сега сметка?
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Пойезис – протоплазмената простота на сътворението
Логиката на квантовата механика структурира подхода на Цветан Марангозов към различни
жанрове. Отделни творби ще интерпретираме по аналогия с релативистичните принципи и
закони. Космическото е перспектива на себедистанциране и наблюдение, без да трябва
посредничеството на иронията или коментара. Аз-ът е поставен едновременно като
наблюдаващ и застанал пред зрителната тръба. „Интимната далечина“ е запечатана в образа:
„Следата му, погледната от сателит, е разпиляна прежда върху картата. Неразмотани посоки.
Сгърчени спирали. Случайни сюжети. Възли, затегнати от непознати ръце“ („Обратен
наклон“, в: Марангозов 2011: 45). Това квантово действие по „порции“ (емоции), без да има
цялостна проследима линия, определя стъпките на Безразличния, траекториите и орбитите на
приятелствата-предателства, привързаността, която става безразличие, и безразличието, което
става всекидневна близост. Също така „квантово“ влизат в повествованието отделни
повтарящи се образи „лайтмотиви“ или фрагменти от различни и противоположни поетики
като реалистичното портретиране, сюрреализма на нощния дъжд в града до геговото
скициране, журналистически подробното изброяване до фрагментарността на една нощ....
Сюжетното развитие, както и характеризирането на персонажа се двои експоненциално, като
в стиха:
Ще се раздвоявам
докато
стана цялостен! („Позиция“, в: „Децата на Русо“)
В разговора по повод новото възвръщане на „Безразличния“ във версия, следваща (паметта
на автора за) оригинала, писателят характеризира най-същественото за наложения
манталитет на това първо десетилетие от режима с най-силна преса тъкмо като невъзможност
да си цялостен. Отново разкъсаната цялост и възможното ѝ реконструиране чрез удържането
на противоположностите е основна характеристика на поетиката на апориите, както я
разглежда Йордан Ефтимов в есетата от апоретично озаглавената си книга „Опроверганата
добродетел“ (2008). Множество авторови фрази и формулировки улавят и изказват в
различни вариации тази удвоеност в едното. В мисловната конструкция на всяко едно
стихотворение противоположното избухва в ненадейното си сближаване. Това е единствено
възможната логика, възможна благодарение на това парадоксално сблъскване на
непомисленото в една историческа епоха на тотално наложен фалш. Стихотворението като
мигновена среща и събиране на р и р', като среща на частица с античастица, взрив без
анихилация.
В последователността на нашето изложение в последната степен изведохме отделни образни
комплекси и се спряхме на две стихотворения, изцяло конструирани като модели на света
през космическото, но и двете са озаглавени с не-физични понятия: „Метафизично“ и
„Ирония“. Фрагменти от една цялостна картина за света в мащабите на космичното.
Квантовата механика с нейния принцип на неопределеността задвижва литературната форма,
а също жестовете или емоциите между рязката реплика и насладата от тишината. Можем да
свържем естетиката на Цветан-Марангозовите образи и поетичната структура с динамиката
на кинообразите. Сякаш законите на неопределеността в квантовата механика са станали
принцип и за сътворяването на една литературна форма на менливото и скокообразното, сред
което просветват прозренията за аз-а. Самопознанието чрез словото, както литературните
форми на днешното време, се определят от закони, открити във физичното знания преди
десетилетия.
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Сингуларността на аз-а – „безтегловно наличие“ – няма уловимо място, но пък е уловимо и
наблюдаемо в чужди за родната ни литературна критика апарати за фиксиране на частицата и
модерността на аз-а като мигновено мерване на екрана. Трудни за изобретяване и за
манипулация са тези апарати за регистриране на творческата сингуларност и на творческото
създаващо съзнание: фиксирано в текста и неизчерпващо се с текста; преобразяващо се от
частица във функция на вълна; с променливи трептения отвъд общоприетите честоти на
излъчване. Колкото и суперлативни да са оценките и признанието, толкова рецепцията на
почерка се изплъзва за класическите схеми. Впрочем, остава неусвоена от днешното писане и
гравитационната тромавост на днешните писателски похвати и жанровата елементарност,
която постига Цветан Марангозов. Протоплазмената простота на първозданното е
първопринцип на неговите творчески синтези. Тази простота оголва и отношението между
създаващия аз и материята на словото.
Цветан Марангозов е транспонирал знанието за физиката в стил и световъзприемане, в
писателски похват и схващане за социалното, снабдявайки и с една перспектива за
съпоставянето му с не-човешкото в най-бляскавите проявления на научното вдъхновение.
Тази нова антропология и разбиране за не-човешката същност на човешкото означава
снизхождане до материалната първооснова, способност за саморазпад до онова първично
състояние на творящата материя. Не-човешката физичност на сътворението е свидетелството
за неговата наличност отвъд преходността, защото тя има свой източник на енергия, както
звездите. Аз-съзнанието като синтез на йонизирани ядра и творчеството като взрив, но взрив
на синтеза. Като енергетично състояние, отскочило от орбитите на сантименталността в
хуманитарните тревоги; като орбита, която ще е отвъд фактите, отвъд преместването по
пространствата или във времето, а ще е самата наличност и най-първичното физично
състояние: физически неотменния състав, а едни и същи са градивните елементи на
органичния и неорганичния свят, на земния свят и на космическите тела:
[...] това е той, този тук, който, вторачен в ръцете си, си представя как в
набъбналите вени тичат белите и червените телца, плакнат сивото вещество,
синапси и рецептори разменят светкавици, молекули се прегръщат и сумата от
милиардите милиарди strings – това е той, този тук, който е вторачен в ръцете си и
си представя... („Обратен наклон“, в: Травматургия 2011: 47)
Онова, което писателят Цветан Марангозов добавя към българската литература, е излизането
от границите на класическите термини за национално или космополитно, за полагането на
човешкото спрямо онова, което космическото е. Затова са толкова опростени сюжетите му –
защото те са за физически неотменното – за живота и паметта между непожеланото раждане
и предопределената смърт, за детството и за старостта, за всекидневието с телескопа и
нощното небе. Съвършенството и простото. Напук на масовото четене на интересни истории
или на интелектуалните пристрастия към наддавания във възвишеното, разпадът на
човешкото до съставките на материалното ще е бъдещето и единственото прибежище от
предстоящата гръмкост на многолюдните тълпи на бъдещите векове.
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7. Сценарии на безграничната вселена и познание за
човешката граничност
[...] а човекът може да живее сред вакуум,
ала не е в състояние да изтърпи неговата гледка.
Херман Брох,
„Изкуството и неговият антистил в края на ХIХ век“
Моли се (всъщност на кого)
нощта да бъде топла и небето ясно
окото на телескопа да открие
последните останки от лична значимост
Цветан Марангозов, „Амплитуди“
Чиста страст по математа.
Златомир Златанов,
„Ален Бадиу, или упорството на алогичните светове“
(Златанов 2009: 415)
Сред епиграфите, с които започвам това есе, стои и откъс от стихосбирката „Амплитуди“
(2009), който предава съвсем фактически точно един обикновен епизод от твърде
необикновеното всекидневие на писателя: подготовката за нощните наблюдения през
телескопа, инсталиран в родопската му къща, и очакването да не му попречат заоблачавания
или пронизващия студ дори през летните нощи високо в планината. Биографично и
фактологично неизкусно разказаната ситуация предава и един от топосите на литературното
въображаемо: човекът пред необозримия космос. В отстоянието между аз-съзнание и небе
зее изначалната несхватимост на космичното – дори милиардите галактики да са преброими
и струнните пространства да са математически изчислими, то тези операции практически ще
надхвърлят изчислителната мощ на свръхтехнологичната ни цивилизация. Преброяването и
изчисленията ще изискват толкова усилие и ресурси, пък и едва ли ще има полза от него, че
не си заслужава. В обръгналото на новини днешно времеръщането към нощното небе остава
напълно постижимото за всекиго об, а всеки поглед към него отново и отново дава сили на
епиката на опознаването на физическата реалност – фактическо и философско.
Взирането на човешкия род в нощното небе – сцената изглежда добре позната и все пак
неизчерпаема. Може да я тълкуваме като въплъщение на хилядовековното смиряване на
човешката незначимост пред мълчаливата необозрима Вселена – безпределна и безмълвна,
Вселена на вакуума, в която няма звукови вълни и няма музика, нито човешка реч. Може да я
тълкуваме обаче и като дръзко призоваване на небето да види тази случайност и
непредсказуемост на прорасналото на една планетка човешко съзнание. Има я и в живота на
човекомаймуните, с който започва известният филм „2001: Космическа одисея“ на Стенли
Кубрик от 1968 г., ненадейно съпоставен с музикалния фон на прочутата симфонична поема
„Тъй рече Заратустра“ на мюнхенския композитор Рихард Щраус. Този въвеждащ епизод е
изграден върху контраста между безмълвието на човекомаймуните – и на пустата планета – и
откънтяващите звукови вълни на тимпани, чинели, тромпети и тромбони на поемата, от
която, впрочем, повечето интерпретации изтръгват, обратно, приглушените нюанси на
сдържана страст. Обезсилващият страх се превръща в агресия – и развилнелият се мъжкар
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запраща към пустото небе първото човешко предизвикателство – един оглозган кокал. Ако
дълго се взираш в бездната, и тя ще те погледне, повтаря Марангозов в „Синдромът
Метузалем“ (2015) сентенцията на Ницше. Други музикални теми на филма на Кубрик идват
от Дьорд Лигети: Atmospheres, Requiem, Lux Aeterna, Jupiter and Beyond.
За Цветан Марангозов темата за физическата реалност и за науката влиза в една лична
археология, която е започнал с поезията, драмите и есетата си и която бихме нарекли по
жанровата ѝ всеобхватност „романова“. Но само с един жест можем да превърнем стиховете
му в парадигма на човешкия стремеж към познание, просто като заместим „лична значимост“
с научната метафора за Големия взрив – все тъй оставащата неописана изчерпателно
физически и математически, àко и доказуема екстраполация на наблюдаваното. Така
заместваме стремежа за себепознание в домогване до знание за космическата материя. Азсъзнание се изравнява с вселена и:
окото на телескопа да открие
последните останки от [Големия взрив]
Така ненадейно изравняваме наблюдателя в една къща сред планината с тревожното отчитане
на космическото фоново лъчение, останка от сингуларността на Големия взрив, или от
„първичния атом“, както го наричат двама от физиците с най-смели идеи за своето време
Жорж Льометр или Джордж (Георги) Гамов, отчитане, което извършват високопланинските
обсерватории или орбиталният телескоп „Хъбъл“. Тази сингуларност, която Стивън Хокинг,
днешният знаменит проповедник на физиката на атома и космоса, нарича както точка с
безкрайна плътност, от която се е появила Вселената (Хокинг 2002: 36), така и колапсирала
звезда (Хокинг 2002: 114).
Нека наречем сингуларност индивидуалното съзнание и индивидуалната биография. Тогава
тяхното разгъване във времето става съотносимо с един безстрастен физически модел за
вселената. Взирането в нощното небе е един преразказ на своята биография, биография на
космическата материя, достигнала до биографията на едно съзнание в едно историческо
време. А едни и същи са атомите, които изграждат както космоса, така и земята и това е едно
от най-сигурните открития, колкото и невероятно да изглежда сродството при огромните
разлики. Своята биография Марангозов преразказва, или изиграва на сцената на това
наблюдение, сътворявайки със своето писане един нов жанр – „Травматургия“:
Полет в безкрайна нощ. Планемо е скитаща планета без орбита и слънце. Ротира в
24-часов такт. След светлинни години на мрак диплите на пространството я
търкалят през една искряща мъглявина. Следва полет в безкраен ден. Химията
играе на проба и грешка. И се раждат първите живи клетки. Популацията
еволюира, еволюира. И след безкрайно време интелигентна кожа покрива цялата ѝ
повърхност. Ражда се планетка индивид. Бързо се научава да навигира, навигира.
Ползва ракетния принцип – изстрелва целенасочено вулканичните си газове.
Прекосява мъглявината непокътната. И отново за светлинни години е мрак, е мрак.
Планетката индивид изпада в депресия. Самота, самота. И носталгия. Носталгия
по времето, когато е била неосъзнато Планемо. Открива светлинка. Светлинка!
Насочва се стремглаво към нея. Попада в гравитацията на едно самотно слънце –
кълбо огнена материя. Как да се разберат? Как да образуват орбита?! Гравитация,
гравитация. Самотното слънце поглъща планетката индивид. Поглъща, поглъща я
безшумно (безшумно поради безвъздушието.) Raumzeit. Пространствено време
или времето като пространство. Как да го разбере чистачката на Ленин. Какво се
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случва в дупката червей на Хокинг. Какво се случва на черната дупка в нас. Кой
хвърля заровете в черепната кутия. Материята изчезва. Гравитацията остава
неразбираема. Един гравитон се доказва чрез неговата липса (литературен похват).
С какво сме си полезни като извънземни. Къде остана наизустената
закономерност. Непостижимата цел е пътят... [...]
Завива се през глава – да не проникне нито фотон през клепачите. [...]
(„Травматургия“, в: Марангозов 2011: 25-27)
Между неизброимото величие на звездното небе и свръхкомпресираната в точка материя, и
двете извън и отвъд човешките мерки за пространство и човешката пренатална памет, стои
оня постулат за формата на Вселената, за пръв път изказан от А. Айнщайн, който Стивън
Хокинг формулира в популярната книга „Вселената в орехова черупка“, само че в едно
пожелателно – не изявително – наклонение: може би Вселената няма граници в
пространството и времето (Хокинг 2002: 82). Делничните ни тривиални представи за
посоките на времето са направили от идеята за Големия взрив нещо разбираемо и измеримо с
най-естествените представи: от сегашното състояние на раздалечаване можем да се върнем
към изходната точка (от която ни делят 13, 8 милиарда години, както се приема днес). Ако
хронологията може така линейно да се отброява, то не излиза ли, че и днес, повече от век
след Айнщайновия обрат, хронологията на Вселената е все така Евклидова и
нерелативистична. Същото отбелязва и Поликаров в своя книга от 1943-а:
Най-неудовлетворителната, може би, точка при съществуващите днес решения на
космологичния проблем се заключава в това, че всички те са симетрични по
отношение оста на времето. С други думи, това значи, че посоката, в която
протича времето, не играе никаква роля по отношение развитието на космичните
процеси, т. е. дали разглеждаме тези процеси в тяхното бъдеще или минало, те
биват винаги еднообразни . . .
Изобщо, можем да се надяваме, че в една бъдеща космологична система,
изградена на основата на релативистичната микромеханика и единната теория на
полето, ще бъде избегнато това затруднение [имат се предвид симетричните
решения на космологичната проблема чрез съответните „поглъщащи“ и
„излъчващи“ звезди – б.м.МГ]. Тогава можем да очакваме, че ще дойдем до такива
решения, които ще са асиметрични по отношение на времето и, следователно, ще
се отнасят спрямо отрицателната част на оста на времето (съответстваща на
миналото) доста различно, в сравнение с положителната нейна част (т.е.
бъдещето). (Поликаров 1943: 354-355)
В новите изследвания това време се удвоява с имагинерно време, а във всяко от тези времена
има различни истории. В имагинерното време няма нужда Вселената да има начало и край
(Хокинг 2002: 83). Дотук в нашата рефлексия на късни читатели стигаме до един от
въпросите бездни на възможността за познание на физическата реалност. Границите на
вселената не могат да бъдат определени и причина за това може да е както недостатъчната
човешка прозорливост, така и просто неналичието на граници. Формулировката на Хокинг
запазва част от определението на Айнщайн, че вселената е крайна затворена повърхност, но
не можем да определим границите ѝ. Същата Айнщайнова формулировка (но без
позоваването на имагинерните числа) ще открием при по-ранните популяризатори на
модерната астрофизика. Цитирана е и в научно-популярните книги на Азаря Поликаров от
1940-те.
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Най-пълно Айнщайновата идея за крайната Вселена без граници излага том втори от „Атомът
и вселената“, разширено второ издание на книгата от 1948 г., където е даден преглед на
идеите на Коперник, Бруно и Нютън за устройството на Вселената. Въз основа на
Нютъновата механика единственото правдоподобно описание на звездния безкрай може да
означава, че вселената се състои от краен брой небесни тела, разпръснати в безкрайно
пространство. За такава безкрайна вселена е проповядвал Джордано Бруно. Тя би била обаче
невъзможна, защото според наблюденията на Исак Нютън една безкрайна Вселена, пълна с
безкрайно много тела, ще има и безкрайна интензивност на гравитацията във всяка една
точка; затова Вселената би трябвало да се състои от краен брой тела, пръснати в безкрайно
пространство, съсредоточени в една област – колкото повече се отдалечаваме от тази област,
гъстотата им намалява и телата практически изчезват, докато стигнем до празно
пространство. Материалният свят, както следва от Нютъновото виждане, е като малък остров
в пространството. Но ако вселената е такава, то тогава непрестанно всеки миг ще се губи
гигантско количество енергия, което нарушава принципа на запазването на енергията. Освен
това цялото небе щеше да е гъсто обсипано със звезди. Затова хипотезата за крайния брой
тела и безкрайното пространство изглежда съмнителна и астрономите изказват редица
предложения за ревизирането ѝ (тези противоречия са изложени в: Поликаров 1948: 211-214;
срв. по-сбитата аргументация в по-ранното издание на книгата „Атомът и вселената“,
Поликаров 1943: 217-218). Всъщност безкрайното пространство е възможно само ако в него
няма абсолютно никакви маси.
Два века по-късно в средата на ХХ век са формулирани законите на електродинамиката,
които предизвикват истинска травма със страха от „топлинно пренагряване“, или „топлинна
смърт“, на Вселената. Началото на ХХ век идва с Айнщайновата специална теория на
относителността. По-сетне с общата теория на относителността (от 1907-1915 г.) Айнщайн
формулира гравитацията не като сила, а като свойство на пространството, като изкривяване,
което изисква своя неевклидова геометрия за описание. Под действието на космичните маси,
или по-точно със самото наличие на космични маси пространството се закривява, което
довежда до сключване на двата края, тоест до затваряне на пространството. Така се стига до
знаменитата формулировка: Вселената е крайна и все пак няма граници... (Поликаров 1948:
220-221). Научна формулировка, която звучи като стих.
Така се обяснява непротиворечиво и нерешимостта на твърдението за безкрайността на
вселената. След като имаме небесни тела и материя в космоса, съществуването на тази
материя неминуемо предизвиква закривяване на пространството и тя ще има вид на сфера и
не може да бъде безкрайно населена с тела. Вселената е сферична, подобно повърхността на
кълбо, по която няма граници, които да го ограничават, да обособяват и различават едни
области от други. Всъщност съвместяването на крайност и безграничност става съвсем
нагледно именно според една релативистична логика и по силата на тази логика
заключенията следват едно след друго с неотменна сила. След като под пространство се
разбира физическата съвкупност на „пространството-време“ с четири измерения, то и
движението на телата в това пространство, включително и на светлинните лъчи, не е
линейно, а също закривено, така че тези тела винаги остават вътре в сферата. Вселената –
крайна и безгранична, – е и самотна: „Нашият свят, вселената, в който ние живеем,
представлява, както ни разкри това А й н щ а й н, – нещо затворено в себе си, от което не
излизат никакви сигнали навън“ (Поликаров 1943: 221). Затова според такава представа за
вселената въпросът „какво има извън пространството?“ няма физически смисъл – тогава
отиваме в областта на мета-физиката.
Към формулировката на крайността на Вселената се добавят и изчисленията за размерите ѝ,
или на кубатурата (Поликаров 1943: 218; Поликаров 1948: 221-222), откъдето пък може да се
изчисли масата ѝ. Първо приблизително се изчислява плътността на материята, въз основа на
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която се определя радиусът на вселената, приблизително 3 500 А единици, т.е. 3,5 млрд
светлинни години. Светлината би употребила 20 млрд години, за да направи пълна обиколка
в това пространство. По-впечатляващо обаче е следствието: тези размери се сравняват с
границата, до която достигат земните рефлектори и рефрактори, а за 1940-те (до момента на
написване на съответните книги от 1940-те) с телескопи може да се огледа само една част от
крайната Вселена – около 1/15 част от предполагания радиус на Вселената или 1/4000 част от
обема на цялото пространство. Това не е тема, която засягат подробно днешните
популяризатори, след като мащабите на Вселената се разшириха неимоверно пред новите
телескопи. За тях по-скоро са примамливи концепциите за мултивселена и за пораждането на
нови и нови вселени, докато изчисляването на обемите им е загубило привлекателност. И все
пак, колкото и днешните изследвания да са надхвърлили старите представи, едва ли са се
приближили до достатъчно опознаване на оставащите хиляди от обема на вселената, а
липсващата физическа опора сякаш само е подхранила стремежа към чисто умозрително и
философско обосновяване на очевидно органичната метафора за раждането на Вселената.
Авторът Поликаров не крие собствената си позиция. След като отхвърля механистичните
решения, той въобще не приема космологичната проблема да се свързва с разбиранията ни за
„произход“ и „край“ на вселената, нито моделите за разширяваща се или пулсираща вселени.
Приема безрезервно, че има крайност на пространството Вселена, но яростно отхвърля
„абсурдния извод за крайността на вселената във времето“ (1948: 231 и сл.). Аргументацията
му е проста: тъй като има ли начало, имплицитно се внушава, че има край, а това е
„насаждане безверие в бъдещето на човечеството“, „басни“ и „теологическа проповед“
(разпознаваме реториката на второто издание на Атомът и вселената“ от 1948, вж. Поликаров
1948: 233), затова авторът отказва да обсъжда въпроса за възрастта на Вселената и съответно
за „възрастите“ ѝ между раждане и смърт. Основата, на която трябва да се търси решението, –
и което очевидно липсва в предложените дотук хипотези според автора, – е релативистичната
микромеханика и единната теория на полето (Поликаров 1943: 353).
Според общата философска рамка, която Поликаров защитава, светът е вечен и във вечен
кръговрат: „Несъмнено, много по-вероятно изглежда разбирането, което разглежда света като
вечен и постоянно възобновяващ се, което, впрочем се споделя и от по-широк кръг учени“
(Поликаров 1943: 352-353, срв. също Поликаров 1943: 331, 343).
И все пак, въпреки отказа да говори за „края“, по-долу научният популяризатор подробно
разглежда различните възрасти на звездите според смяната на цвета им от бял през жълт до
червен.
Вече стана дума, че идеята за вечното завръщане има и други коментари, познати в български
контекст: срв. Проф. Ф. Ауербах. Царицата на света и нейната сянка. Учение за енергията
и ентропията. Прев. д-р Т. Тодоров. Предговор проф. А. Златаров „Вечният възврат“. София:
Акация [Натурфилософско четиво], 1926. Безкрайността на времето на Вселената изглежда
като въплъщение на вечното завръщане на Ницше и тази идея прозира дори в аргументацията
за вечната материя според постулатите на диалектическия материализъм. Вместо науката да
чертае хронология на вселената от еднократен акт на началото към край, се разиграва един
вечен кръговрат, „пресътворяване“ (а не сътворяване). Според идеята за „вечния възврат“
неизчерпаемата материя съществува чрез постоянни превращения на едни частици в други и
чрез общо непрекъсваемо спираловидно развитие по цикли. Тази идея ще бъде доразвита и в
новата идеологическа рамка от втората половина на 1940-те и подкрепена с цитати от Фр.
Енгелс (Поликаров 1950: 97 и сл.).
Що се отнася до чисто физическата страна, популяризаторът се опира върху аргументацията
на Болцман за обратимостта на процесите в дългосрочен план и говори за компенсацията на
„микроентропиите“ „в макромащаб“ (Поликаров 1950: 65-66). Оттук следва един модел на
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стационарна, но не статична вселена: материята се запазва, като измененията и постоянните
процеси се свързват в цикли, които следват един след друг по една „теорема за
възвръщането“, формулирана от Поанкаре и Цермело (Поликаров 1950: 113).
Теорията за Големия взрив получава разпространение от края на 1940-те – с попадението на
физика Фред Хойл с израза Big Bang. Изразът за пръв път е бил употребен от английския
астроном в предаване на радио Бибиси през 1949, но по-скоро за да се подиграе на
представите за разширяващата се вселена. Идеята обаче датира отпреди 2-3 десетилетия –
първо с наблюденията на американския астроном Весто Слайфер, който обаче дава друго
обяснение за спектралното изместване: след като забелязал, че голямото множество звезди са
в съседство с галактическия полюс, той допуска, че нашата звездна система се премества в
обратна на галактическия полюс посока (Поликаров 1943: 350).
После тази идея за разширяващата се вселена е записана в уравнения от младия съветски
физик и авиатор А. А. Фридман (1922-1925) и от белгийския свещеник Жорж Льометр (19271931). За необичайната история на младия Александър Фридман припомни съвсем наскоро
поемата „Крушовидно време“ от Владимир Сабоурин (от стихосбирката „Работникът и
смъртта“, 2015). Азаря Поликаров споменава името на съветския физик едва в книга от 1950
г., и то като подгласник на белгийския абат (Поликаров 1950: 90). И Фридман, и Льометр
стигат до концепцията за разширяващата се вселена, като продължават в обратен ред на
времето изкривяването на пространството, каквото е гравитационното действие според
общата теория на относителността на Айнщайн. За популяризирането ѝ съдействат видни
физици като Артър Едингтън, Джеймс Джийнс или Джордж (Георгий) Гамов – изненадващ с
инвенцията си физик, който след участие в Солвеева конференция в Брюксел не се връща в
Москва, а поема към финансово щедрите към изследователските авантюри на физиците
американски университети.
Приблизително по това време – в края на 1940-те, – Азаря Поликаров поставя въпроса за
началото не като въпрос на физиката и научното изследване – но като въпрос на „борбата на
идеологическия фронт“. Още през 1951 г. идеята на Льометр е приветствана от папа Пий ХII,
и то „преди идеята за Големия Взрив да получи независимо емпирично потвърждение“
(Краус 2012: 22) – може би най-първото толкова авторитетно безрезервно подкрепяне на
научна идея. Ако църквата век и повече упорито се е противопоставяла на Коперниковия
хелиоцентризъм, пращала е на кладата и е изправяла пред съд астрономи, то в този случай тя
направо изпреварва приема на идеята сред астрофизиците. Откритието на свещеника Жорж
Льометр сякаш дава физическо-научно препотвърждение на акта на сътворение на „Да бъде
светлина!“.
Според „Единство на световното многообразие“ тази хипотеза „не се отличава от
митологичните предания за сътворението на света от бога“ (Поликаров, Йорданов, Матеев
1946: 284). Възможността за нулево начало е наречена „абсурд“, до който може да се стигне
само с формално-логически спекулации. Но отречената от „научния светоглед“ теория не е
била скрита, а е преразказана и стои отпечатана в книгата; съвсем добросъвестно е дадена
обосновката ѝ (а именно, че идва като обяснение за констатацията на астрономите от
обсерваторията на Едуин Хъбъл в Маунт Уилсън, Калифорния още през 1929 г., че подалечните галактики се отдалечават с по-голяма скорост, което ще рече, че екстраполирайки
движението в обратен ред, то ще тръгва от една абсолютна точка). Нарекохме тази логика
Евклидова, напълно съизмерима с мащабите на школската ни планиметрия и векторност. В
научно-популярното изложение от 1946-а, предназначено да изгражда новия светоглед
(Поликаров, Йорданов, Матеев 1946), неприемливите хипотези също се излагат найподробно и така чистото знание успява хем да признае идеологическия натиск (да не
премълчи идеологическия контекст и граници на своите тези), хем да заобиколи тази
конюнктурност и временна стагнация и ограниченост на идеологическото, като се изложи
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добросъвестно заклеймяваната теория. Достатъчно е читателите да се настроят на тези
двойни честоти на възприятие.
Извън тази контекстуално наложена – и, оказва се, заобиколима идеология – остава обаче
нерешен друг въпрос: за съотношението между регистриран факт и обяснението му: дали
това обяснение следва последователността на наблюдаваното или подрежда наблюдаемото
според наблюдаващия и обясняващ разум. Дори бихме се запитали доколко наблюдаваното
отговаря на самия обект и доколко е ограничено от човешките ни способности и апарати на
наблюдение. Винаги можем да подозираме, че има „идеологическа“ предопределеност и
предизобретеност на физическото знание – въпреки математическите аргументации или
емпиричните данни. Освен от данните оценките се подхранват от едно „твърде човешко“
предфизическо и пред-експериментално разбиране и представи. Същото подозрение впрочем
съпровожда дори такава общоизвестна единица на това знание, каквато е Демокритовият
атом, най-малката неделима частица, която благодарение на все по-прецизната техника и
изчисления добива вида на многочленните семейства на фермиони, бариони и кварки, всяко
удвоено с анти-семейството си, или суперструни. В това неразрешено двоумение между
неверието към човешките сетива и разум – и упованието в проходимостта между обективната
даденост и субективното ѝ познаване – непоклатим остава чисто умозрително установеният
Демокритов атомарен принцип. Но не спират съобщенията за регистрирани нови и нови
частици и делението сякаш води до безкрайност: „[...] в математически смисъл веществото е
делимо до безкрайност; материята представлява континуум“ (Хайзенберг 1987: 171). А
безкрайност е лошо решение на уравнение, казва математиката. Такова решение Брайън
Грийн нарича „удар с пръчка“: „Като рязък удар с пръчка от някой учител от старата школа
безкрайната стойност е начинът на природата да ни каже, че правим нещо твърде погрешно“
(Грийн 2004: 175). Така не се решава уравнение, а се оставя отворен въпросът за решението,
което, изглежда, не е различно от признанието за нерешимостта му. Ако материята е
неделима, то може ли да се тури край на нейната делимост на частици?
Достигането до точката на неделимото е достигане до несъмнено свидетелство за физичната
природа (срв. ст. „Атомите и човешкото познание“, в: Бор 1987: 281-291). Тъкмо този
принцип на неделимата единица (атома), но на още по-изначално ниво, съзира Нилс Бор в
откритието на Планк за кванта действие:
Това откритие показа, че природните закони носят черти на атомарност, отиваща
много по-далеч от старата доктрина за ограничената делимост на материята, и ни
научи, че класическите физически теории са идеализации, които могат да бъдат
използвани по непротиворечив начин само в граничния случай, когато всички
срещащи се величини с размерност на действие са големи в сравнение с кванта
действие.“ (Бор 1987: 247-248)
Постулатът за неделимост на кванта действие на Планк е напълно чужд на класическите
представи, но именно представата за светлинните кванти и квантовите закони гарантира
стабилността на понятието за материалните единици (или в познанието за материята?), тъй
като гарантира запазването на енергията и импулса – принципи на класическата механика, –
и при квантовите размери (Бор 1987: 224). Впрочем, в ранната книга „От Коперник до
Айнщайн“ на Азаря Поликаров от 1942 г. в този дух се разглежда спорът за атомизма между
Ернст Мах и Макс Планк (Поликаров 1942: 457). Дали обаче и тук имаме предел, наложен от
първопринципа на материята, или просто поставяме граница пред машината на човешкото
мислене? Именно по силата на тези квантови закони регистрираните частици с различна
маса, честота или времепродължителност могат да се нарекат различни състояния на една и
съща цялост.
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Хайзенберг също разглежда проблема за границите на делимостта в статията „Какво е
елементарната частица?“ (1977), като неговото решение опира до сравнение с Платоновата
философия. Частиците на съвременната физика са представи за групи на симетрията,
аналогични на философския модел за симетричните тела (Хайзенберг 1987: 173). Този
отговор на един чисто научен въпрос демонстрира основополагащото значение на
отношението между физика и философия за научните концепции и ролята им в замисъла на
тези концепции, но може ли човешката исторически променлива философия да се свърже с
конкретните въпроси на извънчовешкото физическо знание? По-късно, в началото на 1940-те,
сред учените от екипа на проекта Манхатън, събран за съвсем конкретно практическо
използване на атомната физика – изработване на атомна бомба, – Нилс Бор – един от тези
философи-физици, – изглежда странна птица, абсолютно неефективен за решаването на
конкретни въпроси като този как да се събере по-голямо количество от изотопа 235 на урана,
при който има такъв разпад, и който е 0, 07 % спрямо тежкия изотоп 238. Могат да го
обградят с мълчалив пиетет.
Освен с книги, които обсъждат отношението между физика и философия,
първооткривателите, водещи учени от златната ера на модерната атомна физика като
Айнщайн, Нилс Бор, Хайзенберг стават публично известни фигури с участие в
интелектуални дебати и с активното си отношение по ред актуални проблеми. По-късно
атомните физици от проекта Манхатън са активни защитници на каузата за ограничаване на
милитаристичните употреби на атомната енергия. Сред участниците в научния екип на
проекта е и младият тогава Ричард Файнман – станал през годините също знаменитост от
първа величина с популяризаторската си работа, – докато паралелно ни на йота не загърбва
изследванията си в различни подраздели на физиката. Впрочем, Айнщайн също активно
допринася не само за научните изследвания, но и за научно-популярното
разпростространение на резултатите с лекции или публикации. На известност и редица
преиздания се радват популяризаторските книги на Джийнс, Едингтън или Джордж Гамов и
др. Още през 1938 г. Джордж Гамов пише повестта за банковия чиновник Томпкинс, в която
споделя своите идеи за релативистичната теория и за гравитацията, които го правят убеден
привърженик на хипотезата за разширяващата се вселена. Книгата е отклонена от
американско издателство, но приета с готовност в научно-популярното издание „Дискъвъри“,
издавано от „Кембридж юнивърсити прес“, чийто редактор е писателят, физик по
образование, Ч. П. Сноу, получил широка известност със статията си „Двете култури“, в
която поставя диагноза за разделението между лагера на хуманитаристиката и на точните
науки. Пълният сбор разкази, дописвани през годините, излиза през 1989 г. и на български
под заглавието „Приключенията на мистър Томпкинс“ (София: „Наука и изкуство“, прев.
Росен Янков).
В обратен ред, още от натурфилософията на досократиците, от Демокрит през Лайбниц,
философите задават рамката на онова, което физиката ще удостовери с наблюдения и
математически уравнения. Пример от по-ново време за емпирично потвърдена умозрителна
схема е Кант-Лапласовата хипотеза за генезиса на звездите от края на ХVІІІ в., запазила
валидност в една или друга степен, поне по „мълчаливо подразбиране“, и за милиардите
галактики, отброени чрез мощните телескопи на новото ни време.
През ХХ в. обаче именно от страната на философията на науката, с авторитета на Карл Попър
идва възражение за основанията на квантовата механика, постулирала неопределеността
(„Квантовата теория и схизмата във физиката“, 1956). Според рационализма този постулат
означава да се използва математическо уравнение, за да се фиксира неспособността и
непълнотата на наблюдаващия да схване обективен закон, означава вписване на субективното
в обективността. Вместо да носи разбиране за физичната природа и знание този постулат ни
повече, ни по-малко признава слабостта на познаващия субект да схване обекта. От друга
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страна, Карл Попър е предан на Айнщайновата проницателност и Шрьодингеровите
уравнения и безусловно приема принципа на теорията на относителността и квантовата
физика. Разбира се, за физици като Бор формулирането на принципа на неопределеността
означава именно разбиране (или признаване) за границите на познаващия разум, което не
отменя възможността за познание на физическите обекти. Дори напротив, тъкмо тази
физическа природа интересува големите умове във физиката. Принципът на
неопределеността закрепва една даденост, доколкото постигането на изолирани системи е
реално невъзможно, както е невъзможно идеално съответствие между зададени условия и
реално протекли събития. Става дума за разбиране на условията, които правят възможни
съответните резултати. А всеки, минал дори през училищните експерименти по физика знае,
че винаги има разминаване на получените резултати с прогнозираните; че за да се обясни
това разминаване трябва да се вземат предвид триене или разширяване на материалите, че и
гравитацията на Земята. Квантовият постулат е неизбежен, когато трябва да се оценят
възможностите за измерване, и несигурността се корени не просто в субективизма на
възприемащия, а поради това, че условията на експеримента влияят върху самия опит и
съответно върху резултатите. Тъкмо това ново разбиране за неопределеността като
фундаментална промяна на схващането за причинността аргументира Бор в лекция на тема
„Квантовият постулат и последните постижения на теорията на атома“ от 1927 (Бор 1987:
187-211). По-късно Хайзенберг характеризира новата теория и изработването на
математическия формализъм като извеждане на нови критерии за обективност на
изследваната материя (Хайзенберг 1987: 21).
Особено остро спорът за това доколко физиката в своите уравнения достига до такава
обективност и познание за физическата реалност застава в центъра на вниманието на
водещите изследователи с публикуването на статията на Айнщайн, Подолски и Розен от 1935
г. „Може ли квантовомеханичното описание на физическата реалност да се смята за пълно?“
(Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?), останала с
абревиацията „парадоксът А-П-Р“ (Айнщайн 1988: 363-369; превод на статията на български
от А. Петров). Проблемът е поставен в самото заглавие: става дума за връзката между научно
изследване и „физическа реалност“. В своя отговор в следващия брой на същото списание
Нилс Бор повтаря въпроса (Бор 1987: 228-246). Според статията на Айнщайн, Подолски и
Розен „физическата реалност“ би била удостоверена, ако можем да предскажем със
сигурност, т.е. с вероятност, равна на единица, стойността на дадена величина. Те изразяват
дълбокото си неверие в Копенхагенската интерпретация, тъй като смятат, че обяснението на
реалността, ако следваме принципа на неопределеността, всъщност е отказ от обяснение,
макар да става дума по-скоро за отказ от обяснение на самия експериментално подготвен
процес. Не става дума за усъмняване във физическата реалност, а за възможността да
изразим тази реалност тъкмо с нашите човешки величини и човешки експерименти. С други
думи, спорът е за степените на обяснимост на света, или както казва за принципа на
допълнителността Нилс Бор:
Допълнителният начин на описание не е свързан с произволен отказ от привичния
стремеж към обяснение, а напротив неговата цел е да изрази по подходящ
диалектичен начин възможностите за анализ и синтез, които реално съществуват в
атомната физика. (ст. „Върху понятията причинност и допълнителност“, 1948, в:
Бор 1987: 245)
Принципът за допълнителността се изразява в това, че от един момент насетне не могат да се
разлагат индивидуалните квантови ефекти и на обектите се приписват физични свойства
според класическата механика. Концептуалното преобръщане не отменя обяснението, а
поставя на нова основа научното познание, като изисква да се търси израз „по подходящ
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диалектичен начин“ (надяваме се, цитираният израз точно предава в превод израза,
употребен от Нилс Бор, а не е плод на нагласяване на изразите му според господстващото
клише през 1987 г., откогато е преводът, и да не е резултат от конюнктурата на абстрактните
термини).
С неравни приливи и отливи през историята имат свои доказателства и едната, и другата
позиция. Във времената на бурни открития с „парадокса А-П-Р“ се поставя въпросът за
възможността научното изследване да направи прозрачна „физическата реалност“. Така на
нова сметка Копенхагенската интерпретация припомня условността на всяко наблюдение и
огромните области физическа материя, неовладени от знанието и формулите, които правят
несигурни всяка окончателно разбиране и обяснение. Концептуалната (не физическата)
формула на закона за неопределеността би изглеждала така: Сигурност – и вероятност 1 –
срещу несигурност – и вероятност от 0 до 1. Знанието като А или не-А, или знанието като А
и не-А. Оказва се, знанието за физичното може да се изрази със същата протяжност, която
важи за човешкия свят и „твърде човешките“ преценки. Но въпреки тази многостранна
перспектива във формулата години по-късно Хайзенберг ще посочи разликата между точните
науки и хуманитарното знание именно според еднозначното: тъй като науката може да се
произнесе категорично, че нещо е „истина“ или „лъжа“, тя е дарена с абсолютен авторитет да
е алтернатива на социално изменчивото човешко разбиране (срв. Хайзенберг 987: 32, 193).
Карл Попър е в тясна връзка с физиците през десетилетието. Той предлага разрешение на
конфликта между двете интерпретации в „Постскриптум“ към преизданието на своята книга
„Логика на научното откритие“, посветена на квантовата механика, една „интерпретация по
предразположенията“ ( propensity interpretation) (Попър 1956). Вместо да се лансира принцип
на неопределеността (inderterminism; днес в англоезичните източници по-разпространено е
понятието uncertainty, т.е. ‘несигурност’), както е приела Копенхагенската интерпретация,
той вижда плодотворна перспектива в това статистическата неопределеност се тълкува като
вероятност за осъществяването на една или друга заложена възможност.
През 1946 г. Азаря Поликаров е съавтор и редактор на книгата „Единство на световното
многообразие“. В нея едва ли може да се открие следа от познаването на попърианската
критика от първото издание на „Логиката на научното откритие“ (Logic der Forschung) от
1934 г. или от антиципация за второто издание от 1956 г., което прогласява „схизмата“ в
съвременната физика и търси изход от несъвместимостта между квантовата механика и
теорията на относителността, а във философски план – между реализма в научното описание
и инструменталното му овладяване, между обекта и интерпретацията. Българската книга има
за цел да обобщи знанията за физичния свят според идеологическите и мирогледните
постулати, които се въдворяват с налагането на новия режим в страната на своето време и
своето общество, без да търси противоречия. До това знание не се допуска единствено
възможността за едно начало, защото авторът разчита този въпрос като „борба на
идеологическия фронт“ и квалифицира концепцията за разширяващата се вселена не като
научна теория, а като „модернизирани и завуалирани теологически проповеди, второ издание
на хипотезата за „топлинна смърт“ на вселената (срв. Поликаров, Йорданов, Матеев 1946:
286). Причината за несъвместимостта на тази хипотеза за началото на вселената с партийно и
държавно санкционирания мироглед е в нейното следствие, както стана дума: с тази хипотеза
за началото науката се използва, за да се насажда неверие в бъдещето на човечеството и да
се вещае краят на Земята (вярно, с отсрочката на няколко милиарда години). За
идеологическата догма това е, ни повече, ни по-малко, твърдение с „точно определена
идеологическа цел“, заплаха за партийно-държавното програмиране на бъдещето.
Възможността в науката в страните извън режима подобна хипотеза да стане стимул по-скоро
за търсения и открития и за едно оптимистично в развитието си научно търсене не е и
подозирана.
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Твърде скоро научните доказателства ще направят тази хипотеза за „големия взрив“
всесподелена и тя ще влезе в оборот в обучението или масовите представи, като поредния
пример в полза на тезата, че науката всъщност е резултат от обществена договореност.
Научните теории претендират, че са обективно познание за света, но те колкото отговарят на
въпроси за материалния свят, толкова съотнасят отговорите със социалното съвремие. Тъкмо
затова опровергаващите „нормалната наука“ пробиви са толкова безценни, единствената
гаранция, че посоката на науката е да отиде отвъд дребните ни човешки мерки.
Колкото до литературните науки и хуманитаристиката като цяло, при тях, обратно на точните
науки, преодоляването на „нормалността“ и приемането на едновременността на А и на не-А
изглежда тъй достъпно. Именно поради тази изменчивост на човешкото историческо време и
човешките авторитети самият Поликаров в по-късни книги ще заговори за разширението на
вселената (срв. Поликаров 1977: 152-154). Но с няколко важни уговорки: първата идва от
извъннаучния исторически и идеологически контекст – за родоначалник на тази идея е
посочен само „знаменитият съветски физик А. Фридман“; и второ, Поликаров не изневерява
на ранните си убеждения, като привежда всякакви аргументи за усъмняване в хипотезата,
срв. „На въпроса, защо Вселената се разширява, не можем да отговорим. Това даже е
неестествено: Вселената, в която господстват гравитационни сили, не се свива, а се
разширява.“ (Поликаров 1977: 152).
Последователно, независимо от политическия и идеологическия контекст, още преди
възцаряването на партийно-държавния режим младият популяризатор отхвърля хипотезата
за разширяващата се вселена, която „изглежда съвсем безпочвено и неоснователно“ решение
на космологичната проблема (Поликаров 1943: 352). Обратно на векторността на времето,
отстоящо от датата на възцаряването на режима и сочеща към безкрая на един възход:
„нагоре! нагоре!“ в основата на разбирането за физическия свят е поставена философската
идея за стационарното му състояние и за вечния кръговрат (Поликаров 1943: 343). В едно
„вечно завръщане“ са и „раждането“, „животът“ и „смъртта“ на небесните тела. Отказът от
начална точка е отказ от построяването на вектор на времето, както и отказ да се евклидизира
физическото знание, за да се подчини на идеологията за възхода (била тя теологическа,
държавно-партийна или поетическа, Гео-Милева, както в цитирания възглас по-горе).
Ницшевата вечност – срещу креационизма. Възможността за безкрай (и решимост на
уравненията с безкрайно малки или чудовищно големи величини), дори със самата
недопустима за математиката безкрайност – срещу сковаването на математическите формули
по вектори на историческия социален възход.
Времето като категория във физиката също не е еднородно. В лекциите си Ричард Файнман
разглежда отношението между минало – настояще – бъдеще в термините на теорията на
относителността като пространствено-временна област, която може да се раздели от своя
страна на три области (срв. Файнман 1970: 202-203). Координатната система е спрямо две
оси; времето отговаря на вертикалната ос. Освен това има разделение на областите под ъгъл
45º, което отразява разпространението на светлината. Интервалът между събитието на
пристигането на светлината във всяка точка и началото винаги е равен на нула.
Интервалите в една от тези области са „пространствено подобни“, в друга – „времево
подобни“. Тази теория на времето не е евклидова, но геометрията в някои отношения е
подобна на евклидовата. Изчисленията на интервалите водят както до реални, така и до
имагинерни величини. Координатната система показва как времето се транспонира като
отношение в пространството, а според уравненията времето е еквивалентно на
пространството, т.е. те ще бъдат измервани с еднакви единици (времето се измерва с
пространствени мерки, времето се определя според изминатото разстояние). Уравненията се
опростяват, изписват се с еднакви единици и така става видима разликата между

7. Сценарии на безграничната вселена и познание за човешката граничност |

обикновените време и пространство и „време-пространството“, чиито интервали са и реални,
и имагинерни.
Обект от миналото може да стигне в движението си до точка 0 и да въздейства върху събития
от настоящето, но в други области от време-пространството. Време-пространството също
може да се опише чрез един принцип на неопределеността:
А онова, което става „точно сега“, „в този момент“, е всъщност нещо тайнствено;
то не се поддава на определяне, не се поддава и на въздействие, обаче малко покъсно то може да въздейства върху нас (или ние върху него [...]. (Файнман 1970:
203)
Своето разглеждане на движещ се обект във времето Файнман продължава с мисловния
експеримент за космически кораб, който олицетворява съществуващите очаквания именно в
тогавашното социално време, според които опознаването на физическото завършва с
космически полети, любимия сюжет на научната фантастика. Днешните научни
популяризации ще се опитат да ни убедят, че тези скрити стереотипи са станали убеждения и
уверености, откровено споделяни и дискутирани вече в периметъра на строго научни
изследвания. Близо половината от дебелата книга „Тъканта на космоса“ (2005) на Брайън
Грийн разиграва възможни „сценарии“. Именно сценарии, разиграване на някакви изходни
условия в сюжети с развръзки – „приключения“, които ще се развиват според изненадващи
промени в условията (всяко преместване във време и пространство, които ще са извън
субективното им схващане, ще означава и среща с неведоми за субективния опит състояния).
Фикцията, плод именно на субективно схващане на дадености, неминуемо снабдява с
обяснения за различията между факт и фиктивност, в други случаи пък се опитва да ни
убеди, че няма разлика помежду им. Ако физиците от поколението на Айнщайн и Нилс Бор
разменят „мисловни експерименти“ (извеждайки до абсурдните им следствия
противоречията между теорията на относителността и квантовата механика), то днешните
популяризатори предлагат „сценарии“.
Физиката по земните евклидови мащаби може да преведе отношенията между минало,
настояще и бъдеще с един съвсем немисловен наглед, който обаче е страховит с
неотменността си. Времето е необратимо и всичко във физиката протича в необратими
процеси. За опита на всеки един човек е напълно ясен и достъпен фактът, че ако една ваза се
счупи, тя не може пак да стане цяла. С колкото и чудодейни лепила да слепваме краищата на
парчетата – никога няма да можем да възстановим вътрешноатомните връзки и солидността
на материята. Само идеално една машина се подчинява на обратимостта – иначе на практика
отчисленията за амортизацията и цените за ремонтите ѝ съвсем нагледно, банално и
безотказно зачеркват всяка идеална възстановимост. А в представата за физиката е вложен
един идеал за материята, която е отвъд и извън историческите мерки на човешкото време с
начало, разцвет и край. Един физически континуум и на времето, и на пространството, без
отправна точка, а и без център, „вечното завръщане“ на Ницше, отвъд ограниченията на едно
„субективно-агностично отношение“, отвъд ограниченията на сетивата и схващането, но и от
оня антропен принцип и фактор, до който прибягва така упорито най-новата физика, тъкмо
науката за материята, която трябва да е поне сигурна в неантропността на материята (срв.
Бушев 2001; Краус 2012: 137). Всъщност „не-човешкото“ на физичния свят и материята се е
завърнало като импулс за човешкото познание и е генерирало един неподозиран
просвещенски оптимизъм, че научното търсене ще разреши въпросите за Вселената и тези за
човека. Популяризациите на новите физически теории изобилстват от заклинателни формули
за предстоящия-да-се-случи напредък: в началото на 1990-те Брайън Грийн обявява, че
струнната теория е още в началото си и предстоят „десетки“ и „дори стотици“ години, за да
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бъде разработена и осъзната (Грийн 2004: 41); Лорънс Краус сравнява днешния опит с този
на астрономите от далечно бъдеще (Краус 2012: 119 и сл.).
И все пак, ако няма обратимост във физичния свят, обратимо ли е времето? И дали процесите
в материята при изключително ниски температури или в космическия вакуум, или в атомното
ядро не опровергават необратимостта и не изключват ентропията? Как ще се „възвърне“
бъдещето към миналото? Или е възможно само еднопосочно време, все по вектора на
инфлационно разширение на мултивселенното, докато се скрият от видимостта на
светлинната скорост отделни небесни тела, галактики и галактически купове? Вече са се
скрили? Ако неевклидовото време-пространство на Вселената изключва векторност, то няма
ли да загубят (целе)насоченост и векторност също движението в пространството и времето?
Прекрачва ли чрез физиката човешкото съзнание в не-човешкото познание за човешкия род,
или все робува на философски човешки-оразмерени представи и понятия, които винаги ще се
окажат по-инертни и недостъпни за бръснача на Окам.
Схватимостта на Вселената по човешките философски удостоверими мерки винаги ще
прибавя към ен-пространствата и измерението на времето и имплицирания с времето въпрос
– дори императив, – за началото и края. Въпрос, който е решим само в интервала на
невъобразимите милиарди години – непредсказуеми с неизчислими вероятности именно за
това невидяно „въздействащо минало“, и чийто отговор изглежда практически абсолютно
непригодно знание, що се отнася до човешкото дълголетие. На този въпрос книгите на Азаря
Поликаров за „атома и вселената“ не отговарят другояче освен с философското „вечно
завръщане“.
Днешната космическа физика внимателно оглежда научните доказателства за изчисляването
на това начало. Дали инфлационното нарастване ще има крайна граница (и пукване на балона
– както се спукаха балоните на пазара за имоти и фондовите пазари за добре печелившите
деривати и кредитни суапове, трудно ли е да предвидим кои предстоят?). Предлага
инфлационна теория за разширяването на Вселената, поддържаща неизчерпаемата си енергия
от нови микроинфлационни локални взривове – „подобно на изливаща се от вулкан лава“,
докато други райони са в дефлацията (Краус 2012: 139); флуктуации и инфлационни
импулси: една социална тъкан, видяна като космическа.
Но може би не в самото начало, а „между“ началото и тази точка на обрат стоят въпросите, на
които трябва да се търси отговор. Оттук би могло да стане явно и дали и защо е било
необратимо това „пук“ на началото или завършека. Неизбежно ли антиматерията става
материя, материята се изразходва в ядрените синтези, натежава и колабира, завръщайки се в
анти-материята, изпадайки от обозримостта на светлината (и на регистрация с човешките
изследователски апарати). Непредсказуеми са границите, неуловими в крайността на
хиперсферичното пространство. А граници няма.
Не началото, не и краят – именно липсващите граници: тънката линия на пълзящото
преображение, времето в самото си напредване, на ръба между програмирано от законите и
опровергавано от случайността случване. Крайната безграничност, която може да е събрана в
една точка на праначалото и която е сфера, която няма център.
Науката за космоса изчислява модели, които прескачат границите. В земното ни човешко
битие с лекота прескачаме границите, струва ни се, че това ни носи изгоди и печалба. Да,
несъмнено, в Евклидовата обозримост. Залогът човешкото да прескочи границите на
Евклидово усетливата вселена е самото му опазване в границите на човешкото. След това то
става същите онези атоми и елементи, които населяват вселената, неразличимо от научното
описание на съставките му, което в едно свое видение изрежда говорителят на Цветан
Марангозов:

7. Сценарии на безграничната вселена и познание за човешката граничност |

Вторачен в ръцете, си представя как в набъбналите вени тичат белите и червените
телца, плакнат сивото вещество, синапси и рецептори разменят светкавици,
молекули се прегръщат и сумата от милиардите милиарди strings – това е той, този
тук, който, вторачен в ръцете си, си представя как в набъбналите вени тичат
белите и червените телца, плакнат сивото вещество, синапси и рецептори
разменят светкавици, молекули се прегръщат и сумата от милиардите милиарди
strings – това е той, този тук, който е вторачен в ръцете си и си представя...
(„Обратен наклон“, в: Марангозов 2011: 47)
Загубено е човешкото съдържание на живота. Каква ще е печалбата от това? Има ли въобще
печалба и ако има, кой би могъл да я измери?
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