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В памет на великия учен и мечтател Алберт Айнщайн по слу-
чай 100 години от създаването на специалната теория на относи-
телността и обявяването на 2005 г. за година на Айнщайн. 

Тази книга трябва да се чете много внимателно, в течение на 
един много дълъг период от време, и с много любов. 

Бог може да бъде разбран и с разум, а не само с вяра. 

Само едно повърхностно изследване на природата може да ни 
отдалечи от вярата в Бога, а едно по-дълбоко и основно нейно изс-
ледване ни води към Бога. (Франсис Бейкън). 

Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата 
на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното 
царство. (Матей 5:20). 

Изобличаването на лъжите и човешкото невежество по отно-
шение на Божията Правда е процес, който никога не трябва да спи-
ра. 

Невежеството по най-важните философски, научни и религи-
озни проблеми на съвременния свят е равносилно на отдалечаване-
то ни от Бога. Истинното целокупно човешко знание е верният 
път към Божията правда. Дълбокото познание на законите на при-
родата, живота и Вселената неизбежно отваря вратата към нео-
бятното битие на Бога. 
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УВОД 

„Подозренията ми са, че Вселената не само е по-странна, 
отколкото предполагаме, но е и по-странна, отколкото можем 
да предположим." 

Дж. Б. С. Холдейн 

Изворите на съвременната физика водят началото си от ве-
ликите достижения на световноизвестния учен Алберт Айн-
щайн. През 2005 г. се навършват 100 години от публикуването 
на две негови статии, които промениха радикално облика на на-
уката. Първата статия засяга въпроса за характера на електро-
магнитното поле на движещи се тела. Тя съдържа две нови, не-
понятни за класическата физика идеи - идеята за постоянство-
то на скоростта на светлината в различни инерциални системи, 
т.е. в системи, движещи се равномерно и праволинейно с пос-
тоянна скорост, и идеята за невъзможността на човешкото поз-
нание, основано на сетивността и измерването, да констатира 
наличието на ефира, представляваща материалната среда, в ко-
ято се разпространяват електромагнитните вълни. 

Втората статия на Айнщайн се отнася до характера на са-
мото електромагнитно излъчване. В нея се излага възгледът за 
корпускулярния (квантов) характер на това излъчване - едно 
своеобразно възвръщане към старото Нютоново разбиране за 
светлината като поток от частици. Новото, което Айнщайн вне-
се в тази идея, бе свързването с по-рано предложената от М. 
Планк хипотеза за квантовия (прекъснат) характер на излъчва-
нето в спектъра на абсолютно черното тяло. 

За физиците, възпитани в духа на класическата физика, те-
зи идеи изглеждат твърде странни, необясними от гледна точка 
на здравия разум. И до ден днешен никой разумен човек не мо-
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же да обясни защо скоростта на светлината не зависи от движе-
нието на източниците и наблюдателите. Никой не може да 
обясни досега и факта, че средата, в която се разпространяват 
материалните електромагнитни вълни, не може да бъде конста-
тирана по никакъв начин и следователно тази среда би трябва-
ло да бъде интерпретирана като обективно несъществуваща, 
което Айнщайн и предлага. Гениалното прозрение на този учен 
се заключава в това, че той успя да свърже в едно, логическо 
непротиворечиво единство тези две странни, непонятни за кла-
сическата физика идеи. Така се роди специалната теория на от-
носителността (СТО). 

Въпросът се заключава в това, че двата постулата, лежащи 
в основата на СТО, са несъвместими логически. Първият пос-
тулат е обобщение на принципа на относителността на Галилей 
от класическата механика, а вторият постулат изразява факта 
на постоянството на скоростта на светлината в различни инер-
циални системи (ИС). Съгласно втория постулат скоростта на 
светлината във вакуум е постоянна и това обстоятелство е в си-
ла за всички движещи се един спрямо друг наблюдатели. Това 
означава, че един и същ светлинен лъч трябва да има постоян-
на скорост спрямо всички тези наблюдатели. Двата постулата 
на СТО са несъвместими, защото съгласно принципа на отно-
сителността на Галилей, един и същ светлинен лъч като мате-
риална същност не може да има постоянна скорост спрямо наб-
людатели, движещи се един спрямо друг. Самият Айнщайн в 
своя труд „Какво е това теория на относителността?" отбеляз-
ва, че принципът на относителността и постулатьт за постоян-
ната скорост на светлината са логически противоречиви, но 
СТО „е успяла да ги примири, с цената на видоизменение на 
кинематиката, или казано по друг начин, с цената на изменение 
на физическите представи за пространството и времето". 

Оглеждайки от дистанцията на времето това събитие, свър-
зано с името на великия учен, човек неволно си задава въпро-
са: Как е възможно един чистосърдечен идеалист, какъвто е 
Айнщайн, да има смелостта да постави под съмнение фунда-
ментални категории, каквито са пространството и времето? Ве-
ликият учен винаги, през целия свой съзнателен живот, изразя-
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ва твърдата си убеденост, че на природата изначално са присъ-
щи хармония, красота, логическа непротиворечивост и матема-
тическа целесъобразност. Споменавал е и името на Бога, като 
винаги го е свързвал с мечтата си да узнае интимния замисъл 
на Създателя, да разбере простотата на идеите, които Творецът 
е използвал, за да сътвори Вселената. Как да се съвмести това 
непоклатимо верую на този учен, след като още с първата си 
стъпка в науката той възприема една толкова радикална, проти-
воречаща на здравия разум идея, разклатила из основи цялата 
класическа физика? За тази странност на Айнщайн говори и 
фактът, че физиците по света и до ден днешен имат двойстве-
но отношение към СТО. Чувството за хумор, с което се славят 
физиците, намира израз в едно много сполучливо и шеговито 
стихотворение от неизвестен автор (вероятно физик), който е 
изразил точно тази странност на Айнщайн по следния начин: 

„ Светът потънал бе изцяло в тъмнина. 
Тогава рече Бог: „Да бъде светлина!" 
И дойде Нютон! 
Но скоро дяволът реванш дочака: 
Дойде Айнщайн и всичко пак потъна в мрака. " 

По-голямата част от физиците по света приемат, че СТО е 
съвременна физическа теория на пространство-времето. Друга-
та, по-малка част от тях я отхвърлят напълно, мотивирайки се, 
че законът за постоянството на скоростта на светлината и пре-
образованията на Лоренц, комуто всъщност принадлежи основ-
ната заслуга за формулирането на теорията, са погрешни. Фор-
мулите на Лоренц, считат тези физици, са използвани от Айн-
щайн в качеството на математическа спекулация, въпреки тях-
ната математическа коректност. Разумният Лоренц е могъл пър-
ви да формулира СТО, но не го е направил, защото ясно е виж-
дал логическата противоречивост между собствените му преоб-
разования, разглеждани като математически модел и физическа-
та интерпретация на нещата, произтичащи от този модел. 

От дистанцията на времето, обхващащо точно един век, ве-
че може да се каже, че за самия Айнщайн успехът на СТО ско-
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ро се превърнал в своеобразна религия, според която математи-
ката е призвана да изглажда всякакви противоречия между фи-
зическите идеи, понятия и хипотези, колкото и фундаментални 
да са те. Следователно, яснотата във физиката може да се пос-
тигне единствено чрез математическата непротиворечивост на 
моделите, описващи физическите процеси и явления. И имен-
но в това той считал, че се заключава естеството на логическо-
то мислене на Бога, същността на което Айнщайн мечтаел да 
узнае. Бог-Творецът според Айнщайн е преди всичко велик ма-
тематик (най-великият), докато слабият и не винаги разумен 
човек остава често изумен от факта на огромните последици за 
неговия светоглед, които произтичат от математическата красо-
та на нещата, сътворени от Бога. Хармонията, наблюдавана в 
Божието Творение, е следствие от въпросната математическа 
красота, заключаваща се в непротиворечивостта на математи-
ческите формулировки. Затова великият учен дори и на 
смъртното си легло е държал в ръката си лист с изчисления, 
вярвайки, че във формулите той може да открие простотата на 
замисъла на Бога-Творец. С други думи, Айнщайн вярва, че 
физическият смисъл на нещата в заобикалящата ни реалност 
играе второстепенна роля. Първично, основно, фундаментално 
е математическата простота и логическата непротиворечивост 
на моделите, описващи физическите явления и процеси. 

Успехът на СТО, а по-късно и успехът на разработената съ-
що от Айнщайн обща теория на относителността (ОТО) окон-
чателно утвърждават тази вяра на великия учен. Затова той е 
убеден до последния момент от своя живот, че Творецът е съз-
дал Вселената въз основа на някакъв изключително прост, кра-
сив и логически непротиворечив математически модел, който 
може да обясни и опише всички възможни явления и процеси в 
природата. Този модел освен това е достъпен за човешкото поз-
нание. 

Тази вяра на Айнщайн е причината той да отхвърли катего-
рично копенхагенската интерпретация на квантовата механика 
(КМ), която в известен смисъл е и негова собствена рожба. Вто-
рата статия, за която стана въпрос малко преди това, доприна-
ся съществено за утвърждаването на квантовата теория. Идея-
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та за математическата красота, от друга страна, е издигната в 
ранг на фундаментална концепция, която днес се споделя от 
всички физици по света. 

КМ, от своя страна, е първата физична теория, която хвър-
ля сянка върху тази вяра. За да защити своите убеждения, 
утвърдени от успеха на СТО и ОТО, Айнщайн предприема ед-
но дълго и изнурително изследване на това, което той нарича 
„единство на фундаменталните физически взаимодействия в 
природата". Целта му е ясна: Той вярва в съществуването на 
някакъв прост математически модел, описващ от единна глед-
на точка фундаменталните физически сили в природата, в кое-
то според него се заключава и окончателният замисъл на Тво-
реца за Собственото Му Творение. 

Неспокойната мисъл на Айнщайн постоянно се бунтува 
срещу възприетата от мнозинството физици вероятностна ин-
терпретация на квантовите явления и процеси, считайки я като 
драстично отклонение от Великия замисъл на Бога. „Бог не иг-
рае на зарове" е репликата, която той отправя по повод на веро-
ятностната интерпретация на КМ. Всъщност идеята за един-
ството на фундаменталните физически взаимодействия, които 
по онова време се свеждат само до електромагнетизма и грави-
тацията, е отправна точка за построяването на т. нар. „единна 
теория на полето" (ЕТП). 

Тази теория, която днес е идеал за повечето физици по све-
та, представлява продължение на мечтата на Айнщайн за отк-
риването на окончателната и всеобхватна математическа фор-
мулировка, описваща Божия замисъл за Вселената. Чрез мате-
матическите уравнения, описващи „великото единство на взаи-
модействията", Айнщайн се надява да постигне и примирение 
между противоречивата КМ и математическата красота на Тво-
рението, подобно на примирението на физически противоречи-
вите идеи и положения, което той успява да постигне чрез тео-
риите си СТО и ОТО. 

Следователно, може да се каже, че в човешкото познание се 
оформят две различни категории на истината - математическа 
истина (МИ) и физическа истина (ФИ). Идеалът на Айнщайн е 
примиряването, синхронизирането, свеждането в хармония на 
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тези две форми на обективната истина, като фундаментална ро-
ля ученият отрежда на МИ, която той отъждествява с мисълта 
на Бога. 

Нашата цел в настоящата книга е да проследим как се раз-
виват събитията в науката, повлияни от изумителния успех на 
теориите, които създаде Айнщайн, както и да опишем последи-
ците от издигнатата от него вяра в математическата красота на 
нещата, обусловени от МИ, заложена от Твореца във Творени-
ето Му. От анализа в тази книга ще стане ясно, че независимо 
от сянката на съмнението, което хвърли КМ върху тази вяра на 
Айнщайн (ВА), всички поколения физици след него следват не-
изменно този негов идеал. Учените по цял свят се стремят да 
осмислят физическата реалност, търсейки примирение между 
МИ и ФИ, в чиито сложни взаимоотношения те се опитват да 
включат цялостното знание, произтичащо от КМ, колкото и 
противоречиво да е то на този идеал. В този смисъл може да се 
каже, че и до ден днешен голямата част от физиците по света 
вярват в МИ, която Творецът е вложил в основата на сътворе-
ната от Него Вселена. Те вярват и в това, че всичко реално съ-
ществуващо, описвано от тази истина, е достъпно за човешко-
то познание. 

В своите усилия да създаде единна теория на фундаментални-
те физически взаимодействия в природата обаче, Айнщайн се 
натъква на непреодолими трудности. По-голямата част от неговия 
съзнателен творчески живот след създаването на СТО и ОТО пре-
минава под знака на безплодните търсения на това, което учените 
по-късно ще нарекат „теория на всичко" (ТВ). И до последния си 
дъх, на предсмъртното си легло през април 1955 г., той продължа-
ва да изписва формули върху листата, които му подава наглежда-
щата го медицинска сестра. В момент на откровение той намира 
сили да я попита: Вярвате ли в Бога? След като получава утвърди-
телен отговор, той се изповядва вероятно по следния начин: „Аз 
също вярвам в Бога, но моята вяра е малко по-различна от вашата. 
Аз вярвам, че мога да открия интимния замисъл на Твореца, кой-
то Той е вложил в Творението Си. Целият ми живот бе подчинен 
на изследванията за постигането на тази висша цел. Но не успях! 
Усилията ми отидоха напразно. Надявам се, че поколенията след 
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мен ще оценят тези мои усилия и ще направят всичко възможно 
да открият тази истина. Така те ще разкрият окончателно мисълта 
на Бога. Но съм склонен да мисля, че в Силата на Бога се съдър-
жа нещо много по-велико, по-всеобхватно от това, което може да 
постигне слабият ни човешки ум изобщо. И именно това е може 
би причината аз да не мога да открия мисълта на Бога при всич-
ките мои усилия, които положих през живота ми ". 

Моето лично мнение е, че последните събития в науката 
идват да потвърдят именно тези пророчески съмнения на Айн-
щайн, отнасящи се до същността на собствената му вяра. Вели-
кият учен и в предсмъртното си ложе се оказва, че е мъдър про-
рок. Неговите съмнения половин век след кончината му се 
потвърждават от новите теории, възникващи във фундаментал-
ната физика. Такъв характер имат и теорията на ФБ, научният 
креационизъм (НК) и новата теория на информацията (НТИ), 
описани в поредицата от книги1. Оказва се, че човешкото поз-
нание не е в състояние да обясни по принцип всичко реално с 
помощта на една-единствена, окончателна и всеобхватна МИ. 
Всяка МИ и съответстващата ФИ са в една или друга степен 
фундаментално непълни, неокончателни и този факт ние отк-
риваме чрез недостатъците, които съпътстват неизменно дори 
и най-съвършените математически описания на природата, 
претендиращи за ТВ. Ще си позволим да определим тази нова 
тенденция в науката с общото название „теория на почти всич-
ко" (ТПВ). С това название ние искаме да подчертаем фунда-
менталната недостижимост на интимния замисъл на Твореца, 
който Той е вложил в Творението Си. Всяко човешко знание в 
този смисъл, опитващо се да открие някакво Велико и Оконча-
телно единство на МИ и съответстващата й ФИ е фундамен-
тално непълно, което ние изразяваме с думата „почти". Въз-
никва въпросът: Какво е естеството на тази фундаментална 
непълнота в научната картина на света? Има ли този факт екс-
периментално потвърждение? В какво тогава се заключава иде-
алът на научното изследване? Дали с предлаганата тук идея за 
ТПВ не се обезсмисля научното познание изобщо? 

Настоящата книга е посветена именно на търсенето на 
смислен отговор на всички тези въпроси. Това ще бъдат отго-
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вори на проблемите, които възникват от „незавършената сим-
фония на Айнщайн", както някои романтично наричат неговия 
неуспешен опит за изграждането на ТВ. 

Днес много учени вече са склонни да се ангажират с твър-
дението, че съвременната наука е в състояние да покаже или 
дори да докаже съществуването на Бога. Но не в това се заклю-
чава същността на най-фундаменталния въпрос, който се пос-
тавя в човешкото познание. Когато Айнщайн издига вярата във 
възможността на човека да прочете мислите на Бога, което той 
възнамерява да направи чрез ТВ, Айнщайн интуитивно пред-
полага тъждественост на Божието мисловно битие с това на 
човешката система на мислене. Ако на нас наистина ни се от-
даде да реализираме идеала на Айнщайн, то тогава битието на 
Бога би се превърнало в част от математическия модел на Все-
лената, който се достига чрез нашите собствени интелектуални 
усилия. Или както някои правилно биха отбелязали, че в този 
случай ние се изравняваме със Самия Бог. Така фактически се 
обезсмисля самото битие на Бога, последното бидейки прини-
зено до това на човешката индивидуалност, надарена с разум. 
И ще добавим веднага, че оттук до идеята за несъществуване-
то на Бога има само една-единствена крачка. 

Никой творец не създава точни копия на своята същност, 
иначе самият акт на творчеството загубва своя смисъл. Много 
хора възразяват на това мое схващане с аргумента, че ние, хо-
рата сме равни на Създателя Си, защото Той ни е сътворил по 
Негов образ и подобие, вдъхнал е в нас от Неговия Дух, създал 
ни е като Негови възлюбени синове и дъщери. Това схващане 
обаче не намира никакво потвърждение в Библията. Истината, 
посочена в Свещеното Писание, е, че ние наистина сме създа-
дени по Негов образ и подобие, но в никакъв случай не сме рав-
ни на Него. Също и, че ние не сме Негови синове и дъщери, а 
сме само Негови Творения. И следователно ние, хората, фунда-
ментално не сме в състояние да достигнем до нивото да можем 
да разчетем мислите на Бога, да разберем интимния Му за-
мисъл за Творението, да осъзнаем Истината за Живота, който 
Той е създал. Ние никога не можем да се изравним с Бога чрез 
усилията на свободната ни воля. 
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Хипотезата, че човек може да се издигне до нивото на Бо-
жието битие чрез собствени интелектуални усилия и духовно 
просветление е заложено в основата на голяма част от религи-
ите по света. Това е и идеята, лежаща в основата на известната 
религиозна философия на гностицизма, която има корени във 
всички без изключение окултни и мистични школи и учения по 
света. Тя е основа и на повечето източни религиозни филосо-
фии, на езическите религии, на модерните религиозни движе-
ния за обединяване на религиите по света (ОР) и др. В книгата 
„Физика на Бога 7" ние определихме тази тенденция в човеш-
кото познание като „култура на разума" (КР). Може да се каже, 
че в известен смисъл ВА следва да се отнесе именно към КР. 
Към тази култура принадлежат и всички последвали опити за 
създаването на ТВ във фундаменталната физика, такива, какви-
то са ЕТП, моделът на струната, направлението в теоретичната 
физика, разработвано от известния английски физик Стивън 
Хокинг и др. На по-важните от тях ние ще спрем вниманието 
си в тази книга. 

От друга страна, моето твърдо убеждение е, че единствена-
та религия, която потвърждава ясно и определено фундамен-
талната недостижимост на битието на Бога в познавателен ас-
пект, е християнството. Дълбоката същност на това изключи-
телно важно твърдение ми даде повод да издигна идеята за съ-
ществуването на алтернативна култура в човешкото познание, 
която в книгата „Физика на Бога 7" нарекох „култура на духа" 
(КД). Съществуват достатъчно основания да се твърди, че яс-
ното разграничение между двете въпросни култури има фунда-
ментален характер, което оказва силно влияние върху цялост-
ната система на човешкото познание. Това разграничение има 
и определен научен смисъл, който аз ще се опитам да поясня в 
настоящата книга. 

Лично на мене силно впечатление ми прави фактът, че по-
вечето съвременни физични теории, опитващи се да обяснят 
невидимия свят, изхождат от позициите на КР. С изключителен 
интерес следя и анализирам например научните разработки на 
австрийския учен Фритьоф Капра, който впечатли световната 
научна общественост с книгата си „Дао на физиката". Тази 
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книга се превърна в бестселър на англоезичния книжен пазар. 
Основната идея, която защищава Ф. Капра, е, че съвременните 
достижения на физиката идват като потвърждение на източни-
те религиозни философски постановки и идеи. В предговори-
те към книгата си той отбелязва например следното: „Надявам 
се също, че сред моите читатели ще бъдат и много физици, ин-
тересуващи се от философските аспекти на физиката, но все 
още незапознати с религиозните философии на Изтока. Те ще 
открият, че източният мистицизъм предлага една последова-
телна и стройна обосновка на модерните физични теории"2. 
Мнението на автора за същността на мистицизма и ролята му 
в живота на хората проличава и от следните цитати: „... мисти-
цизмът поне на Запад обикновено се свързва, съвсем погреш-
но, с нещо неясно, мистериозно и изключително ненаучно. За 
щастие това отношение вече се променя. Откакто много хора 
започнаха да се интересуват от източния начин на мислене, а 
медитацията престана да се възприема с насмешка или подоз-
рение, мистицизмът се приема сериозно и от учените"3. „... 
връзката между физиката и мистицизма е не само много инте-
ресна, но и изключително важна. Тя показва, че откритията в 
съвременната физика предлагат два различни пътя на развитие 
на учените. Те могат да ни отведат, образно казано, до Буда 
или до Бомбата (атомната бомба - бел. авт.), и всеки учен тряб-
ва сам да реши кой път да поеме"4. 

През 80-те и 90-те години на миналия век аз много се увли-
чах по подобни идеи. Дори първите ми книги „Физика на Бога" 
1 и 2 том до голяма степен са повлияни от идеите, защитавани 
от Ф. Капра. По същото време аз професионално се занимавах 
и с теорията, разработвана от видните руски физици Акимов и 
Шипов. Може би бях единственият български физик по онова 
време, който сподели техните идеи, развивайки ги от една мал-
ко по-различна гледна точка. Всичко вървеше много добре и аз 
много се радвах, че моите занимания по теоретична физика 
навлизат все повече и повече в интересуващата ме духовна об-
ласт, в непознатата и недостъпна действителност на „невиди-
мия свят" (НС). Един ден обаче почувствах някакъв силен вът-
решен порив и звученето на глас, който ми говореше на ясен, 
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разбираем език. Словата на този глас се лееха като непрекъснат 
бурен поток, който звучеше без никакви запънки и спирания. 
Аз бях изненадан от неговия категоричен и властен тон. Това бе 
нещо необичайно за моя начин на мислене, обусловен от харак-
терните за нас, учените, съмнения и догадки. Много скоро 
разбрах, че това бе гласът на Самия Създател. Това, което Той 
ми каза, бе приблизително следното: „Настъпва времето, кога-
то човешката наука ще навлезе надълбоко в познанието за ду-
ховния свят. Многовековната традиция, установена от безбож-
ната човешка наука, несъмнено ще се съпротивлява срещу това 
закономерно явление. Тази наука е плод на нечистата духовна 
сила в небесните места. Интересът на хората към духовните яв-
ления ще нараства. Този факт ще бъде използван от същите те-
зи тъмни духовни сили, за да се опитат да изопачат отново и от-
ново Истината за Мен. Това ще стане чрез овладяване монопо-
ла над интерпретацията и философското религиозно осмисля-
не на последните достижения на естествените науки и най-ве-
че на физиката. Твоите познания са подходящи, за да изобли-
чиш дързостта на тъмните сили, които се стремят да овладеят 
управлението над човешкото познание за невидимия свят на 
Духа. Ти трябва да помогнеш на хората да разберат, че пътят 
към познанието на Духа до степента, която им е позволена 
изобщо, е не на Изток, а на Запад". 

От този момент нататък моят живот се промени радикално. 
Аз започнах да чувам често този вътрешен глас, който не се 
натрапваше, а само ми помагаше да разбера истините, които 
раждаше новата физика на 21 век и които бяха предмет на мо-
ите собствени научни занимания. Така се родиха всички след-
ващи томове от поредицата „Физика на Бога". Започнах дори 
да отбелязвам в специален календар дните, в които чувах този 
глас. Той ми говореше чрез внушения, неочаквани просветле-
ния, чрез ясно и точно формулирани твърдения, чрез открове-
ния, често изказвани и с ясния глас, който някога дочух за пър-
ви път. Календарът ми, обхващащ всички години след 1985 г., 
много скоро се изпъстри с множество знаци и отметки. 

В началото на 90-те години от миналия век аз започнах да 
се вглеждам по-внимателно в работата на руските физици, ко-

19 



Божидар Палюшев 

ито разработваха теорията на торсионните полета. Възхищавах 
се от гениалния руски физик-теоретик Шипов, който успя да 
изведе важни уравнения въз основа на идеи, които много ми на-
помняха идеите на Айнщайн, залегнали в основата на ОТО. Но 
моето научно мислене бе настроено на „нова вълна". Аз 
чувствах това дори и в начина, по който изразявах математич-
ните и физичните истини пред колегите си. Помня един разго-
вор с мой приятел, който пишеше книги на тема „Наука и рели-
гия", строго придържайки се към християнската гледна точка. 
Той ме попита, след като бе прочел първите четири тома на ФБ, 
следното: „Ти много се задълбочаваш в знанието си за Бога. Не 
преследваш ли с това целта да откриеш „самата мисъл на Бо-
га", да откриеш интимния Му замисъл, който Той е вложил в 
Творението Си?". На което аз го попитах: „Ти лично вярваш ли, 
че това е възможно?" И бях изненадан от отговора му: „Разби-
ра се, че това е възможно, защото същата цел е преследвал и ве-
ликият Айнщайн!" „Но Айнщайн не успя да реализира своя 
идеал," му възразих аз. „Той никога не успя да изведе просло-
вутите уравнения на единната теория на фундаменталните фи-
зични взаимодействия в природата, които великият учен счита-
ше за окончателен модел на Вселената". Моят събеседник ми 
отговори така: „Той не успя, защото не му достигаха знания. 
Този проблем по всичко изглежда, че ще бъде решен от съвре-
менната физика, може би още от сегашното поколение физици, 
към което принадлежиш и ти. А ти как смяташ," продължи той, 
„дали Айнщайн е прав?" И остана много изненадан от моя от-
говор: „Ако Айнщайн или някой друг физик би успял да изве-
де окончателния и всеобхватен математически модел на Вселе-
ната, който физиците наричат ТВ, с чиято помощ да може да се 
обясни замисълът на Създателя, тогава Божието битие, в което 
ние с тебе твърдо вярваме, би се превърнало в част от матема-
тическата истина за реалността, нещо като нейна съставна част. 
Отделената роля на Бога като Създател тогава се обезличава. И 
вместо Бога в случая се издига ролята на човека като създател 
и творец, притежаващ разум, който е в състояние да разбере 
всичко, съдържащо се в обективната реалност. Но в такъв слу-
чай ние не се нуждаем от твореца. Той става излишен, след ка-
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то можем да разберем замисъла Му за Творението. А колкото се 
отнася до мен, моята цел да изследвам Божието битие така все-
обхватно и задълбочено, както казваш ти, е продиктувана съв-
сем не от желанието да открия интимната мисъл на Бога, а е в 
резултат на откровение, дошло до мен от Бога, Който поиска от 
мене да осветля подробно въпроса за същността и ролята на из-
точната религиозна философия, на окултизма и на мистицизма 
и техния неправомерен стремеж да овладеят монопола върху 
интерпретацията на най-новите научни достижения на науката 
и в частност на физиката". Моят събеседник в този момент от 
разговора ни много се развълнува и продължи с въпросите си: 
„В такъв случай можеш ли да ми обясниш каква е алтернатива-
та на модела на познанието ни за Бога, който ти определи като 
идеал на Айнщайн?" Моят отговор бе следният: „Единствената 
алтернатива на модела на Айнщайн, която Божият глас ми разк-
ри в многобройните откровения, отправени до мен, е вярата ни 
в реалността на свръхестествените явления, т.е. на онези яв-
ления, които не можем да обясним въз основа на познатите ни 
природни закони и които произтичат от битието на Бога. Голя-
ма част от тези явления са дело на Неговата свободна воля. Ос-
вен това именно вярата ни в Сътворението трябва да е ръко-
водното начало в изследванията на тези явления. Ако например 
привържениците на източните религиозни школи и мистициз-
ма твърдят, че науката вече е достигнала до ниво да обясни и 
дори да възпроизведе такива свръхестествени явления като 
възкресението от мъртвите, съхраняването на генетичния фонд 
на човечеството в особена човешка медитативна форма, наре-
чена „сомати" или че човек е в състояние да влияе върху при-
родните стихии, да премества огромни камъни и предмети са-
мо с усилието на мисълта си, то това в никакъв случай не отго-
варя на Божията Правда, която ние с тебе така силно уважава-
ме и вярваме, че тя ни е предадена чрез Божието Слово в Биб-
лията. Това, че ние вече разкриваме и със средствата на наука-
та следите от активността на някакво Висше Съзнание, отстоя-
що отвъд сферата на нашето сетивно познание, съвсем не е ар-
гумент, потвърждаващ единствено и изключително източните 
религиозни вярвания и идеи, както в това са убедени днес мно-
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го учени. Има още много други факти и научни разработки, ко-
ито ние описваме в книгите ФБ, и които намират своето потвъ-
рждение именно в Библията, а не в мистицизма и източните ре-
лигиозни школи. Идеите и разбиранията, възприети в източни-
те религии, много напомнят модела на Айнщайн. Учените и 
най-вече физиците, привърженици на източните религии често 
защищават идеята, че човекът може да обясни и дори да ини-
циира със собствения си потенциал свръхестествени явления, 
които винаги са се случвали тук на земята и са били описани в 
Свещените Писания на големите религии по света. Така те се 
стремят да принизят неправомерно свръхестествените явления 
до нивото на човешкото познание и битие, обезличавайки по 
този начин самото битие на Бога, редуцирайки го до вярвания-
та и концепциите, възприети в източната религиозна филосо-
фия и игнорирайки истините, дадени ни в Библията." 

Така завърши нашият разговор с този мой познат, който 
накрая отбеляза правилно, че в моя подход към невидимия свят 
той вижда едно своеобразно възвръщане към западната циви-
лизационна система и осветяването на всички последни науч-
ни факти във физиката на невидимия свят не от гледна точка на 
източната религиозна философия, а от гледна точка на западна-
та християнска културна система и традиция. Подчерта също 
така, че това е подход, който той не е открил никъде другаде в 
познатата му досега научна литература. 

Много често вътрешният в мене глас ми напомняше, че 
всички погрешни отклонения в науката, търсеща да обясни не-
видимия свят, могат лесно да се различат по един-единствен 
критерий: Всички те неизменно защищават еволюцията и не 
приемат Сътворението като основа на научния подход към 
невидимия свят. 

През 2003 г. на българския книжовен пазар се появи една 
много интересна книга, озаглавена „Физика на вярата". Проче-
тох я с голям интерес. Мислех си, че идеите, които защищават 
авторите В. Тихоплав и Т. Тихоплав в много отношения се доб-
лижават до моите. Нещо повече, в една друга тяхна книга, 
„Хармонията на хаоса", те нашироко коментират моите възгле-
ди, изложени във втория том на „Физика на Бога". Дори на ед-
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но място от тази тяхна книга те подчертават изрично: „Бълга-
рският физик Б. Палюшев в книгата си „Физика на Бога 2", ко-
ято удивително кореспондира с нашата книга „ Физика на вя-
рата" (подчертаното е от мен, Б. П.), също подчертава...."5. 

Моите книги „Физика на Бога" 1, 2, 3 и 4 са преведени на 
руски език и имат широко разпространение на руския книжо-
вен пазар. Отзивите на руските читатели, които видях в Интер-
нет, са добри. Въпреки това моето внимание бе привлечено от 
един къс коментар, който открих в книгата „Физика на вярата": 
„Създаването на ЕТП би позволило научно да се потвърди най-
важното положение в езотеричното знание: развитието на 
всичко съществуващо във Вселената е подчинено на закона на 
еволюцията и протича за сметка на непрекъснатия преход от 
единия свят в другия, чрез повишаване честотата на вибрация. 
Другояче казано, животът във Вселената е непрекъснат и безг-
раничен, тъй като негова основа е еволюцията. Еволюцията е 
една от формите на движение, на развитие в природата и обще-
ството, непрекъснато постепенно преминаване от едно качест-
вено състояние в друго"6. Неволно си припомних това, което ми 
казваше вътрешният в мен глас. Започнах да се вглеждам по-
внимателно във всички научни разработки, свързани с изслед-
ванията на невидимия свят и постепенно разбирах, че човешка-
та мисъл в тази научна област отново деликатно е подтиквана 
към онази вековна заблуда, която ни насажда векове наред 
окултната наука и мистицизмът, дирижирани от тъмния духо-
вен свят в небесните места. Освободен от опеката на тези тъм-
ни сили и подкрепян от силата на вътрешния в мен глас, аз на-
белязах обширна изследователска програма, в която си поста-
вях за цел да се анализира цялостно и задълбочено вече офор-
меното научно знание в областта на невидимия свят, свързвай-
ки го с най-новите постижения на теоретичната физика, към 
която имах определено отношение. Отправна точка в тази изс-
ледователска програма бе Словото Божие, изразено от св. 
Апостол Павел в Римляни 1:20: „... от създанието на света то-
ва, което е невидимо у Него вечната Му сила и божественост -
се вижда ясно разбираемо от творенията; така че човеците са 
без извинение". 

23 



Божидар Палюшев 

Този стих винаги ми е правил силно впечатление. Той ни 
учи, че имаме ясно доказателство за съществуването на неви-
димата реалност, съсредоточена в битието на Бога чрез всичко, 
което Той е сътворил. Доказателствата за Неговата сила и боже-
ственост са вече толкова изобилни, че онези, които отказват да 
Го приемат като Творец на всичко видимо и невидимо и вярват 
в еволюцията на нещата във Вселената, са без извинение. Тези, 
които защитават еволюционната теория, фактически отхвърлят 
Бога като Създател, и тяхната вяра в него е напразна. Божието 
Слово в Свещеното Писание ни казва изрично, че няма никак-
ви религиозни основания да се приеме чисто човешката идея за 
еволюцията. 

Поддръжниците на еволюционната теория днес търсят 
подкрепа и в резултатите, получени в теоретичната физика, в 
изследванията на невидимия свят, но както ще видим от изло-
жението в настоящата книга, те не могат да защитят вярата си 
с научни доводи. Всъщност тяхната вяра е в еволюцията, а не 
в Бога-Творец, въпреки че се позовават на Него. Вътрешният 
глас в мен много често ми напомняше, че разговорите по въп-
роса за вярата ни в Бога като Творец трябва да бъдат провеж-
дани с любов и смирение, не с гордост и презрение. В Библи-
ята е казано ясно, че християните трябва да отговарят на пре-
дизвикателствата „с кротост и смирение", със „страхопочита-
ние към Бога". Учените, които стоят уверено на позициите на 
християнството, не трябва да бъдат в неведение относно дока-
зателствата за тяхната вяра и затова те трябва да търсят „ръ-
ката на Твореца" и в невидимия свят, който също е част от ве-
личественото Творение на Създателя. Научната гордост и аро-
гантността трябва да бъдат заличени от тяхното съзнание, от 
техния дух, защото в това отношение Творецът ни е предуп-
редил чрез словото на св. Апостол Павел: „Това, което говори-
те, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знае-
те как трябва да отговаряте на всекиго" (Колосяни 4:6). Сле-
дователно, искрено вярващият в Иисуса Христа, в Светия Дух 
и в Бога-Отец християнин трябва да се запознае подробно с и 
да осмисли от своята гледна точка всички реални факти, про-
изтичащи от новото научно познание във физиката, за да мо-
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же да се даде ясен и убедителен отговор на големите въпроси 
за произхода на Вселената и Живота. Както се вижда от цяла-
та поредица от книги „Физика на Бога", тези въпроси, както и 
отговорът, който дава на тях един християнски мислещ учен, 
лежат в основата на много други жизненоважни за всички нас 
проблеми. 

Може да се каже, че в Свещеното Писание са описани в ме-
тафоричен вид всички без изключение „големи" достижения на 
новата физика, опитваща се да обясни невидимия свят. Този 
въпрос бе разгледан подробно в книги1. Теорията в съвремен-
ната физика, описваща духовните явления, всъщност преотк-
рива основанията си в една друга, своеобразна божествена 
теория на всичко, описана кратко и ясно в Псалм 33:6, 9: „Чрез 
Словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на ус-
тата Му цялото им множество... защото Той каза, и стана; Той 
заповяда, и затвърди се". 

Забележителен и величествен е този Псалм. Препоръчвам 
го на всички искрено вярващи в Бога, които се интересуват от 
новите достижения на физиката. Нека с него да започват и с не-
го да завършват усвояването на новото знание. Фактически ця-
лата сложна и многообразна постройка на съвременната физи-
ка, нейните най-важни резултати и разкритията, които тя ни да-
ва по отношение на невидимия свят, се свеждат до тези кратки 
и ясни думи, изказани от вдъхновения от Бога псалмопевец 
преди повече от хиляда и петстотин години. Откритията на 
съвременната физика идват да потвърдят, че Божието Могъщо 
Слово просто даде на Вселената съществуване такова, каквото 
то е днес. 

Човешкото познание, опиращо се на еволюционната тео-
рия, е на грешен път. Както видяхме от цялата поредица книги1, 
тя не може да обясни чудото на живота, невероятното разнооб-
разие и стабилност на биологическите видове, нито пък може 
да обясни произхода на човечеството, произхода на човешките 
раси и говоримите от хората езици'. 

Определено може да се каже, че еволюционната теория е 
нанесла повече вреда на човешката култура, отколкото полза. 
Всъщност тази теория ни носи само заблуди. Нашият Господ 
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Иисус Христос казва: „Всяко добро дърво дава добри плодове, 
а лошото дърво дава лоши плодове... И тъй по плодовете им ще 
ги познаете"7. Дървото на еволюцията не е дало нищо друго ос-
вен лоши плодове. Това обстоятелство много добре е описано в 
книга8. 

Лошите плодове на дървото на еволюцията постепенно за-
почват да окапват. Неотдавна научих от приятели една инте-
ресна новина: Министърката на културата и образованието на 
Гърция с декрет, одобрен от цялото гръцко правителство, е от-
менила преподаването на еволюционната теория в гръцките 
училища и университети. Мотивът е, че тази теория противо-
речи на научните факти и наблюденията. Смела стъпка! Аз 
вярвам, че този пример скоро ще бъде последван и от други 
правителства по света. В разговор с един английски професор 
аз споделих този интересен факт. Неговата реплика бе, че това 
всъщност представлява възвръщане към тъмнината на Сред-
новековието, към невежеството и безплодието на науката, до-
минирана от религията. На което аз му отговорих, че днес в 
науката и най-вече във физиката съществуват теории, които 
потвърждават съществуването на Бога, показвайки с научни 
методи несъстоятелността на еволюционната теория, затова 
този процес съществено ще се различава от случая със Сред-
новековието. Изразих съжалението си пред него, че една тол-
кова скъпа за всеки английски учен теория е показала редица 
недостатъци и несъответствия с наблюдаваните факти в обек-
тивната реалност. Казах, че с такъв учен като Ч. Дарвин наис-
тина би могла да се гордее всяка нация, а още повече повече 
английската нация, защото създателят на тази теория е англи-
чанин. Но фактите вече натежават съвсем не в нейна полза, 
въпреки че в английските научни среди се предприемат много 
опити за реабилитацията на тази теория. Но човешките теории 
имат ограничена валидност. Тяхната достоверност обаче не за-
виси от популярността им. Така че новата тенденция, която се 
разкрива чрез декрета на гръцката министьрка, съвсем не е 
възвръщане към мрачното Средновековие, а е прогрес, разви-
тие, дори еволюция в нашето разбиране за битието на Бога, 
подкрепено от научни теории, въз основа на които вече е раз-
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работена и съответна технология. Английският професор ме 
погледна с недоверие, казвайки ми: „В течение съм на факти-
те и логическите аргументи, които разкриват несъстоятелност-
та на еволюционната теория. Моето мнение обаче е, че и Кре-
ационизмът не издържа критика. Вярвам, че има друг, трети 
път в нашето разбиране за устройството на Вселената и произ-
хода на човечеството. Това е въпрос на бъдещето". 

Различни хора, различни мнения. Аз лично считам, че тре-
ти път към решаването на тези важни въпроси няма. Няма до-
ри и симптоми за появата на такъв подход в науката. Това е са-
мо празна надежда на тези, които все още упорито отхвърлят 
съществуването на Бога. Всъщност някои учени и дори вярва-
щи християни споделят идеята за един своеобразен трети път, 
известен като теистична еволюция. Според този възглед Бог е 
създал света преди милиарди години и го е оставил да се раз-
вива самостоятелно, по еволюционен път, въз основа на зако-
ните, които Той Самият е създал. Тази хипотеза ние опровер-
гахме в том 3 от поредицата ФБ. За вярващите в теистичната 
еволюция християни подходящо е да се цитира пророческият 
стих от Библията, чиито автор е св. Апостол Петър: „Понеже 
по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, 
отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предаде-
ната на тях света заповед"9. 

Теорията на еволюцията лежи в основата на псевдонаучни-
те направления на атеизма, политеизма, пантеизма, хуманизма, 
марксизма, комунизма, фашизма и глобализма, чиито филосо-
фии се основават на КР, както и на всички окултни и езически 
религии, включително и модерното езичество, наречено OP. Не 
всички хора, които вярват в еволюцията, обаче, са атеисти, ко-
мунисти или пантеисти, но всеки, който се придържа в своята 
философия към КР, е по необходимост еволюционист. Систе-
мите, основаващи се на КР, се придържат неотклонно към 
предположението, че Вселената, пространството, времето и ма-
терията са крайната реалност и действителната причина за 
всичко. Религиите, основаващи се на КР, също достигат неиз-
бежно до идеята за теистичната еволюция, отдалечавайки по 
този начин битието на Бога в безбрежния океан на Космоса, от-
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реждайки Му незавидната роля единствено на Създател, Който 
е изоставил Творението Си на произвола на случайностите, 
обуславящи процеса на еволюцията. Ученият-креационист X. 
Морис пише по този повод: „... еволюцията се обявява за обос-
новка на много от злите и вредни практики, които избуяха в XX 
век. Расизмът е очевиден пример за това. Под заглавието на 
Дарвиновия „Произход на видовете" е „Запазването на избрани 
раси в борбата за живот". В последната си книга „Родословие-
то на човека" Чарлс Дарвин твърди, че естественият подбор ще 
премахне в крайна сметка тъй наречените от него „дивашки ра-
си" в полза на „цивилизованите човешки раси". Не само Дар-
вин, но и Томас Хаксли, Хърбърт Спенсър и практически всич-
ки еволюционни учени и социолози на постдарвиновия век са 
били расисти. Това положение преобладаваше до Втората све-
товна война, когато Адолф Хитлер и неговата геноцидна поли-
тика в крайна сметка даде на расизма лошо име сред интелек-
туалците. Самият Хитлер е бил пламенен еволюционен панте-
ист, дълбоко свързан както с окултизма, така и с империалис-
тичния социален Дарвинизъм10." 

Бог, в схващането на креационизма, е създал хората равни. 
Пред лицето на Бога-Творец ние всички сме еднакви - от пос-
ледния дивак в джунглата до президента на САЩ. Истинската 
теория за справедливостта в обществото следователно е креа-
ционизмът. 

От друга страна, корените на упадъка в морала на общест-
вото могат да се открият единствено в еволюционната теория. 
Опитът на еволюционистите да заменят или да омаловажат вя-
рата в Бога най-често има за последствие забравянето от стра-
на на хората, че един ден те ще трябва да се изправят пред Съ-
да на Създателя им. Затова и КР е тази, която ражда културата 
на наркотиците, както и културата на замяната на религиозни-
те традиции и опитности, които произтичат директно от бити-
ето на Бога, и които еволюцията обявява за отживели своето 
време. Произволът в сексуалните връзки, който е в основата на 
много болести и разочарования, е на път да обезличи моногам-
ното семейство. Свободата на секса според еволюционистите е 
позволена, защото човек е просто еволюирало животно и зато-
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ва на него е естествено присъщ сексуалният безпорядък, харак-
терен за животинския свят. 

Един от най-гнилите плодове на еволюцията обаче откри-
ваме в широко разпространеното източно религиозно схващане 
за историята на човечеството на земята. Неотдавна се сдобих с 
четирите книги на известния руски хирург-офталмолог Ернст 
Мулдашев. Някога аз имах проблеми с очите и очното ми стра-
дание ме накара да прочета много книги за тези болести. В ня-
кои от тях открих и информация за изумителните достижения 
на руската офталмологична школа начело с Е. Мулдашев. Мо-
ето уважение към него като лекар остава и до ден днешен. Ос-
танах обаче изумен от неговите схващания по важните пробле-
ми за произхода ни, изложени във въпросните книги. В тях 
Мулдашев показва подобно на учените В. и Т. Тихоплав влече-
ние към еволюцията, както и едно пълно неразбиране достиже-
нията на съвременната физика. 

Всичките му книги са пропити със стремеж да се предста-
вят духовните явления и Божествените сили в светлината на ед-
но своеобразно интерпретиране на еволюцията напълно в духа 
на източната религиозна философия. Просто не вярвах на очи-
те си. Как е възможно, се питах аз, един толкова талантлив и 
културен руски учен, който изхожда при това от една правос-
лавна християнска среда, да не познава изобщо Библията, да не 
споменава никъде името на нашия Господ Иисус Христос и да 
възприема едни съвършено противоречащи на новата физика 
идеи, интерпретирайки ги изцяло в псевдонаучния дух на ево-
люцията. Ще цитирам някои от неговите идеи: „Древните са 
считали, че материята е възникнала от пустотата. Така смята и 
гениалният руски физик Генадий Шипов, който изведе уравне-
ние (това не се удава на А. Айнщайн), характеризиращо физи-
ческия вакуум, т. е. Абсолютното нищо, или Абсолюта... 

Какво е Абсолютьт? Той не е просто Нищо, а е пустота, 
напълнена с Нещо. Засега не е известно на науката с какво. Спо-
ред Г. Шипов атомът и антиатомът винаги възникват от Абсолю-
та. Образуват се, сблъскват се и се самоунищожават. Така Абсо-
лютьт поддържа равновесието и съществуването си. Веднъж оба-
че на много милиарди години настъпва момент, когато образува-
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лите се атоми и антиатоми в пространството се разминават. Така 
от Абсолюта възниква физическа материя. 

Пак от Абсолюта се появяват торзионните (усуканите) и 
антиторзионните (усуканите различно) полета на свръхвисоки-
те честоти, които също взаимно се унищожават и поддържат 
Абсолюта. До момента, когато унищожаващите се взаимно тор-
зионни полета се разминат. Така от Абсолюта възниква финият 
свят. 

Според хипотезата на Шипов между торзионните полета 
на финия свят и съзнанието съществува пряка връзка, тъй като 
торзионните полета са материалните носители на душата и ду-
ха. Оттук следва, че от Абсолюта възникват два свята - физи-
чески и фин. 

Физическият свят постепенно се усложнява. Появяват се 
звезди, планети, галактики и т.н. 

Финият свят, състоящ се от различни торзионни полета, съ-
що се усложнява. Трудно е да се каже по какъв път върви ус-
ложняването и усъвършенстването му. Но може да се предпо-
ложи, че полетата на усукване на пространство-време (торзи-
онните полета) стават все по-информационно запълнени, т.е. 
включват все повече и повече информация. Може би се появя-
ват все по-многослойни торзионни полета (ако се подходи от 
геометрична гледна точка), а може би усложняването им е от 
друг характер. Постепенно в хода на еволюцията във финия 
свят (подчертаното е от мен - бел. авт.) се появява духът - кон-
центрат на психична енергия под формата на торзионни поле-
та, който може вечно (безсмъртно) да съхранява голям обем ин-
формация. Множество духове създават помежду си информа-
ционни връзки и Всеобщо информационно пространство, т. е. 
Онзи свят, център за управление, който ние наричаме Бог. 

По този начин възниква животът във финия свят. По също-
то време, когато върви процес на усъвършенстване, съхранява-
не и пренасяне на информация, паралелно съществуващият фи-
зически свят остава мъртъв и безличен. 

Известно е, че новопоявилият се живот се старае да се 
разпространи, като завладява нови сфери на обитаване. Усвоя-
ването на живота във физическия свят би могло да стане чрез 
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уплътняването на жизнената материя на торзионните полета на 
финия свят до равнището, присъщо на физическия свят. Така 
започва уплътняването на духа, резултат на който е създаване-
то на човешкото тяло във физическия свят"". 

В този текст, може да се каже, просто „бъка" от най-различ-
ни еволюции. Тук откриваме еволюция на финия свят, и еволю-
ция на физическия свят, откриваме, че нашето физическо тяло 
е резултат на постепенното уплътняване на духа (разбирай ево-
люцията на духа). Духът, от своя страна, е еволюционен конце-
нтрат на психична енергия, макар че съвсем не е ясно какво 
представлява самата „психична енергия". Твърди се също, че 
духът може да живее вечно, съхранявайки голям обем инфор-
мация. С две думи, това е пълно невежество както от гледна 
точка на физиката на торсионните полета (на български език е 
прието да се пише торсионни полета, а не торзионни, както е 
употребено това понятие в превода на книгата на Е. Мулдашев 
- бел. авт.), така и от гледна точка на теорията на информация-
та, на традиционното богословие и теологията, и дори на оби-
чайната теория на еволюцията. От теорията на информацията, 
например, е известно, че променящи състоянието си системи 
не могат да служат като хранилища на информация. Духът, ка-
то съхраняваща информацията на физическия свят субстанция, 
не може да бъде резултат на еволюция по принцип, иначе той 
би загубил качеството си на агрегат, акумулиращ големия обем 
информация, едно качество, приписвано му и от Е. Мулдашев. 
В традиционното богословие се приема като аксиома непроме-
нящият се характер на духовния свят, обуславящ битието на 
Бога, което е и основното Му отличие от физическия свят. В 
Псалм 33:11 дори е казано изрично: „Намеренията на Господа 
стоят твърди до века". Има и още много стихове в Библията, от 
които става ясно, че духовната реалност е също сътворена от 
Бога, а не е резултат на еволюция. Бог е Създател на всичко ви-
димо и невидимо. Това се подчертава на много места в Свеще-
ното писание. 

Аз бих запитал Мулдашев дали еволюцията на духа също 
се подчинява на закона за естествения отбор? Еволюцията оз-
начава ли за него движение от по-прости форми към по-слож-
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ни форми? Ако ли да, тогава как да интерпретираме следните 
негови думи: „Без съмнение, равнището на живот във финия 
свят (онзи свят) е значително по-високо в сравнение с живота 
във физическия свят"12. 

От гледна точка на традиционната теория на еволюцията 
това твърдение е логически противоречиво на описаната от 
Мулдашев схема на еволюцията във финия и физическия свят. 
От една страна, той твърди, че физическите тела са резултат на 
уплътняването на финия свят (т. е. на еволюцията на финия 
свят) и следователно би трябвало да се очаква, че животът във 
физическия свят като продукт на еволюцията във финия свят е 
по-висш от живота във финия свят. Но излиза, че не е така. Т. е. 
еволюцията на Мулдашев е регресивна, следваща обратен на 
обичайните ни представи за еволюционното развитие ход. Па-
радоксите в това виждане обаче не спират до тук. Например 
Мулдашев продължава разсъжденията си по следния начин: 
„Човек се отличава от животните по това, че мисловният му 
апарат е призван да усъвършенства духа (да влага в него пове-
че съзидателна информация) и така да подобрява формата на 
живот във финия свят. С други думи, човекът, физическата 
рожба на финия свят, е призван чрез физическия свят да спома-
га за прогреса във финия свят. Точно затова е и създаден. 

... Ако човешкото тяло би могло да живее не 70-80, а 1000-
2000 години и повече, биха възникнали повече възможности за 
усъвършенстването на духа посредством физическия свят, тъй 
като процесът на напускане на едно тяло и преминаването в 
друго е свързан с продължителен слабо активен мисловен пе-
риод (детство, старост). Затова развитието във физическия свят 
явно върви и ще върви по пътя на увеличаване продължително-
стта на човешкия живот. И наистина, преди няколко века сред-
ната продължителност е била 30-40, а сега е 70-80 години"13. 

Тук отново се откроява ясно същият парадокс: От една 
страна, животът в духовния свят според Мулдашев е с по-висо-
ка степен на съвършенство от живота във физическия свят, но 
от друга страна, авторът ни уверява, че физическата форма на 
живот спомага за прогреса във финия свят. С други думи, по-
нисшите форми на живот допринасят, стимулират развитието 
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на по-висшите форми във финия свят. Все едно да кажеш, че 
развитието на диваците в джунглата допринася за развитието 
на високотехнологичната цивилизация на Запад. Пълен абсурд! 

Такива разсъждения според мен могат да се приемат един-
ствено чрез вяра, но в никакъв случай те не могат да претенди-
рат за научност. Затова аз не виждам никакви основания Мул-
дашев да свързва своите разбирания със строгата наука, която 
развива Шипов. 

От друга страна, нови парадокси можем да открием и във 
възгледа на автора по въпроса за произхода на човешката циви-
лизация. Този възглед е широко разпространен сред мистиците 
и окултните среди по света. Приписват го на източната религи-
озна философия, като най-често го свързват с будизма. Добро 
изложение на този крайно еволюционистичен възглед може да 
се намери в книгата на Боб Фрисъл „Нищо в тази книга не е 
вярно, но всичко е точно така". Приносът на Мулдашев е, че 
той свързва това схващане с теорията на Шипов. 

Ето как вижда той произхода на живота на земята: „Преди 
милиони години вследствие на уплътняването на духа на Земя-
та се появяват ангелоподобни създания с ръст около 60 метра. 
Тези хора са толкова неплътни, че свободно преминават през 
стени и други препятствия. Природата (растения, животни) съ-
що не е плътна. При тях обаче вече е формиран неплътен гене-
тичен апарат, който им позволява да се възпроизведат чрез пъп-
куване и делене (примитивна форма на биологическата сила за 
възпроизводство, характерна за растителния свят - бел. авт.). 

Ангелоподобните хора все още живеят по законите на фи-
ния свят и са свързани пряко с Онзи свят. Още им е трудно да 
променят и да вършат каквото и да било в значително по-плът-
ния физически свят. Затова в малка степен се усъвършенства 
духът, което е пряко свързано с активността на човека... 

В процеса на еволюцията се осъществява постепенно 
уплътняване и намаляване размерите на физическото тяло на 
човека и от ангелоподобни (първата раса) хората се превръщат 
в призракоподобни (втората раса)'"4. 

Забележителното тук е, че отново и отново се повтаря 
споменатият от нас парадокс: По-примитивни форми на жи-
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вот влияят и допринасят за развитието на по-висшите и сле-
дователно по-съвършени форми на живот във финия свят. 
Оставаме с впечатлението, че растителният свят е по-висш 
от животинския, тъй като ангелоподобните хора се размно-
жават като растенията (чрез пъпкуване и делене). И това са 
първите форми на живот, характерни за човечеството. Пъл-
но противоречие с картината на Сътворението, дадена ни в 
Битие 2:7: „И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, 
и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана 
жива душа". 

Картината на еволюцията, която ни рисува Мулдашев, 
противоречи и на астрономическите наблюдения. Той твър-
ди, че Природата в онзи период също не е плътна. Не знам 
дали под „Природа" авторът разбира цялата Вселена или са-
мо биологическия свят, но ако в тази Природа се включва ця-
лата материя, то това е в пълно противоречие с астрономи-
ческите наблюдения. Ранната Вселена съвсем не е безплътна 
и прозрачна, лишена от динамизъм и структурност. Точно об-
ратното! 

По-късно, според Мулдашев и източните мистици, се поя-
вява цивилизацията на лемурийците: „След още по-голямото 
уплътняване на телата на призракоподобните хора се появяват 
ранните лемурийци, с ръст около 20 метра, с четири ръце и две 
лица. Ранните лемурийци вече не могат да преминават през 
стени, но с помощта на четирите си ръце са в състояние да 
действат активно във физическия свят. Те пълноценно използ-
ват енергията на финия свят (влияние върху гравитацията, пси-
ховъздействие върху животни и т. н.), но вече и енергията на 
физическия свят (мускулна сила, огън, вода и др.). Генетични-
ят апарат при тях достига такова съвършенство, че се разделят 
на мъже и жени, а децата започват да се раждат. Създава се впе-
чатлението, че ранните лемурийци живеят по времето на дино-
заврите. 

Процесът на уплътняване на тялото продължава, във връз-
ка с което късните лемурийци (лемуро-атлантите) са по-ниски 
(около 10 метра)... Продължителността на живота им достига 
1000-2000 и повече години. 
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Късните лемурийци използват всестранно енергията на 
физическия свят, но технологиите им се базират преди всичко 
върху законите на финия свят. Всеки лемуриец има връзка с 
Онзи свят, ползва знания оттам, а дейността му (наука, добри 
деяния) попълва Отвъдното с нови знания"15. 

Интересно е да се отбележи фактът, че еволюцията според 
Мулдашев тук следва нормалния си ход - от несъвършенство 
към съвършенство. Тя изисква също така и дълги периоди от 
време. Това проличава по-добре от следния текст: „Най-нап-
редничавите от късните лемурийци успяват да постигнат дема-
териализация и материализация. Те усвояват левитацията (пре-
одоляване на гравитацията и издигане на собственото тяло над 
повърхността) и мигновеното пренасяне в пространството. 
Постигнати са дори дематериализация и материализация на ле-
тателни и други апарати. 

Има с какво да се гордее Онзи свят, създал човека. В пери-
ода на лемурийската цивилизация той не само усвоява физичес-
кия свят и утвърждава физическата форма на живот, но с изс-
ледванията и добрите си деяния обогатява с нова информация 
торзионните полета на Всеобщото информационно простран-
ство. Постигната е целта за създаването на високо жизнено рав-
нище във физическия свят, което да спомага за усъвършенства-
нето и прогреса на живота във финия свят. 

Лемурийският период е най-дългият и прогресивен в чо-
вешката история. В продължение на милиони години тържест-
вува култът към доброто и знанията, които водят към прогрес и 
заради които Онзи свят създава човечеството"16. 

Идеалът, за който мечтае днешното човечество на земята, 
следователно, е реализиран в етапа на еволюцията на лему-
рийската раса, съществувала милиони години назад. Но неиз-
вестно по какви причини (Мулдашев и никой от източните мис-
тици не могат да обяснят точно) в живота на лемурийците 
настъпват коренни промени и тогава ходът на еволюцията по 
Мулдашев отново придобива регресивен вид: „Въпреки всичко 
в недрата на тази цивилизация култът към знанията постепен-
но се измества от култа към властта, поради което се нарушава 
великият култ към доброто и се появява злото. Стига се до про-
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изводство на оръжие, лемурийците се разделят на групи и си 
отправят взаимни заплахи... От лемурийците във Всеобщото 
информационно пространство вече постъпват не с;амо знания и 
положителна психична енергия от добри съзидателни деяния, 
но и отрицателна психична енергия, която действа разрушител-
но върху торзионните полета на Онзи свят. „Базата от данни" за 
живота на Земята, създадена за целия период на еволюция на 
човека и затворена в торзионните полета на Онзи свят, започва 
да се разрушава. 

Защо все пак култът към знанията при лемурийците се 
сменя от култа към властта? Трудно е да се каже. Можем само 
да предполагаме, че те, достигнали невиждани висоти и до 
съвършенство познаващи законите на физическия и финия 
свят, започват да се изживяват като пълновластни господари на 
природата. С други думи, извършват огромен грях - чувстват 
се богове, като забравят, че Бог и управляваният от него Отвъ-
ден свят са ги създали. А тъй като от всички лемурийци „Бог" 
може да бъде само един, започва борба за власт"17. 

Тук Мулдашев отново си противоречи, твърдейки, че ле-
мурийците са били създадени (т. е. сътворени) от Бога и уп-
равлявания от Него Отвъден свят, а не че те са резултат на 
еволюция. Освен това бунтът срещу властта на Бога е започ-
нал първоначално сред хората, а не сред висшите среди на 
живота във финия свят. Пълна противоположност на това, ко-
ето знаем от Библията18, според която бунтът срещу властта на 
Бога започва от висшата форма на ангелите. Освен това забе-
лежете, че лемурийците имат в случая пълни знания както за 
финия, така и за физическия свят. Ако те са разумни индиви-
ди, които разполагат с такава широка гама от знания, дори 
програмиращи „компютъра" на Онзи свят, те никога не биха 
предприели въпросния бунт, знаейки много добре, че един от 
основните закони на финия свят е законът на Любовта към 
Всевишния, който гласи: „Не проявявай горделивост и никога 
не закоравявай сърцето си срещу твоя Създател". Как тогава 
разумните лемурийци биха допуснали такова драстично нару-
шение на този основен във финия свят закон, който според 
Мулдашев те добре познават. 
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Бунтът срещу Бога сред хората, според Библията, започва 
по внушение от „тъмнината" във висшия фин свят в контакта с 
първата двойка хора Адам и Ева. Тези сили са символно предс-
тавени в образа на змията. Това е и отправната точка, от която 
се оформя цялата последвала история на човечеството, както и 
програмата на Бога за спасението на човечеството, допуснало 
греха да навлезе да се развива и да се предава през вековете от 
поколение на поколение. Програмата за спасението на човече-
ството според Мулдашев, обаче, е съвсем друга: „Най-развити-
те сред лемурийците (владеещи дематериализацията и матери-
ализацията, левитацията и пренасянето в пространството) раз-
бират, че Бог няма дълго да допуска разрушителното въздей-
ствие на отрицателната психична енергия, която „изтрива база-
та от данни" за живота на Земята в торзионните полета на Он-
зи свят. Те са наясно, че финият и физическият свят възникват 
от едно начало - Абсолюта, че финият свят прогресира преди 
физическия и затова може да окаже голямо влияние върху Аб-
солюта, чийто резултат ще бъде промяна в положението на кос-
мическите обекти (планети, астероиди и др.) с последваща гло-
бална катастрофа на Земята. 

След като схващат неизбежността на катастрофата, мнози-
на от лемурийците отиват в пещери, изпадат в състояние на со-
мати (медитативно достигнато състояние на вцепенение и съх-
ранение на физическото тяло - бел. авт.) и организират Гено-
фонда на човечеството. Най-развитите сред тях, като използват 
феномена „дематериализация - матерализация", също слизат 
под Земята и организират Шамбала и Агарти, (форми на разви-
тие на човешката цивилизация в резултат на самостоятелна 
инициатива от страна на хората, съсредоточена в земните нед-
ра - бел. авт.), за да съхранят и развият технологиите на лему-
рийската цивилизация и да пазят Генофонда на човечеството. 

Космическата катастрофа не се забавя, в резултат на което 
хората на земната повърхност загиват. Такава е цената на смя-
ната на култа към знанията с този към властта. Висшият разум 
не може да допусне пълното разрушаване на „базата от данни" 
за живота на Земята в торзионните полета на Онзи свят. И са-
мо Шамбала и Агарти остават като демонстрация на великата 
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лемурийска цивилизация и досега продължават да попълват 
със знания Онзи свят"". 

Условията за живот в дълбините на земните недра обаче, 
съвсем не са подходящи за живота и съхранението на една ви-
соко развита цивилизация, каквато е лемурийската. Хората от 
тази цивилизация вече имат физически тела и следователно, те 
в никакъв случай не могат да живеят в условията на високите 
температури, характерни за нагорещената магма и лавата, с ко-
ито са изпълнени земните недра. 

Но да видим какво казва Мулдашев за следващата цивили-
зация - тази на атлантите: „Атлантите по време на лемурийска-
та цивилизация (атлантите се появяват още при съществуване-
то на лемурийците - бел. авт.) във всичко се опират на знания-
та и технологиите на „по-големите братя", които смятат за Си-
нове на Боговете (тук Мулдашев говори за малки богове, въп-
реки че защищава гледната точка на теорията на торзионните 
полета, където Бог е представен като единен Абсолют). На тях 
им е много трудно да си представят самостоятелен живот... Но 
лемурийската цивилизация не бърза да разкрива пред тях зна-
нията, „записани" в торзионните полета на Онзи свят. Затова 
полудивият етап на Атлантида продължава твърде дълго". 

По-нататък Мулдашев обяснява неудачите на цивилизаци-
ята на атлантите с помощта на известния в източните религии 
принцип SoHm, т. е. реализирай се сам. Такъв принцип е поло-
жителен, защото в резултат на задълбочаващата се криза в об-
ществото на тези хора Висшият разум се вижда принуден да 
прекъсне връзката им с Всеобщото информационно простран-
ство (Онзи свят). Следователно в условията на действието на 
принципа SoHm човечеството остава „само със себе си", лише-
но от знанията за Онзи свят. За хората на земята финият свят е 
вече затворен, за да не би разрушителната отрицателна енер-
гия, идваща от атлантите, да „зарази" с негативизма си идеал-
ното Всеобщо информационно пространство. И само за пред-
полагаемите Шамбала и Агарти този достъп остава открит. 

Мулдашев предприема дълги и скъпо струващи експедиции 
до Тибет, за да открие следите на сомати в пещерите на този ог-
ромен планински масив, хранейки надежда, че по този начин 
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той ще открие и следите от реалния свят на Шамбала и Агарта. 
Той вярва, че човечеството в днешния му вид рано или късно ще 
навлезе в т. нар. „Златен век", когато пред хората ще се открият 
древните знания. И това ще бъде времето, когато за човечество-
то ще отпадне блокиращият принцип SoHm и хората ще полу-
чат достъп до древните знания на лемурийците, възстановявай-
ки връзката с Всеобщото информационно пространство. 

Но еволюцията съгласно тази гледна точка не спира до тук. 
Във фазата на атлантическата цивилизация еволюцията по вре-
мето на действие на принципа SoHm придобива вид на регрес, 
на движение от по-висши към по-низши форми на съвършен-
ство на живота. Но изведнъж в живота на атлантите настъпва 
неочакван обрат и заслуга за това имат въпросните Шамбала и 
Агарта. Мулдашев описва този момент, развихряйки неимовер-
но фантазията си: „Шамбала и Агарти, отбелязвайки този прог-
рес, информират центъра за управление на Всеобщото инфор-
мационно пространство за възможността да се премахне прин-
ципът SoHm, за да се съдейства (чрез овладяване силите на фи-
ния свят) за още по-голям напредък. Със знанието на Онзи свят 
това действително е сторено и за атлантите настъпва „Златен 
век". Усвоени са телепатията, психовъздействието върху грави-
тацията, силата на мантрите (заклинанията) и други видове 
енергия на финия свят. Градовете започват да се строят, като те-
жестите се пренасят с поглед, лечението става чрез вътрешна 
енергия, въздухоплаването се осъществява чрез силата на 
мантрите. Създадени са огромни градове, над земята се реят 
летателни апарати - вимана, под водата са създадени прекрас-
ни плантации, огромни монументи (достигнали и до нас) сви-
детелстват за могъществото на тогавашната цивилизация. 
Светът живее в червено-пурпурни тонове. 

През този период култът към доброто и любовта е основно 
правило. Култът към знанията обаче не получава пълното си 
утвърждаване, тъй като атлантите с помощта на „третото око" 
(това е органът на хората за връзка с Всеобщото информацион-
но пространство, разположен върху челото малко над очите -
бел. авт.) се настройват на вълните на Всеобщото информаци-
онно пространство и лесно получават по телепатичен път зна-
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нията на предишната цивилизация - на лемурийците. Децата 
на атлантите не учат в училища и институти, а с развитието на 
мозъка им знанията сами влизат в него"21. 

В писаната и познатата от научните факти човешка исто-
рия има редица периоди на възход и упадък на много достиг-
нали високи показатели в своето развитие цивилизации. Та-
кива са например Асиро-Вавилонската цивилизация, Пер-
сийската, Египетската, Римската, Империята на монголите 
(Чингиз хан), Китайската, Отоманската, Руската, Британската 
и Американската империи. Всички тези империи и цивилиза-
ции обаче, са следвали строго хода на една непрекъснато 
прогресираща еволюция. В такова развитие винаги по-слож-
ните форми на социален живот следват след по-примитивни-
те форми, въпреки кратките периоди на отстъпление и спад в 
темповете на развитие. Никъде обаче не е наблюдаван регрес, 
подобен на регреса, приписван на прехода от лемурийци към 
атланти. Освен това древните, високо развити цивилизации са 
оставили многобройни следи от своето съществуване - разру-
шени градове, заровени съкровища, паметници, дори отделни 
предмети на изкуството и писмени документи. От споменати-
те от Мулдашев въображаеми цивилизации обаче няма никак-
ва открита досега следа. Мулдашев твърди, че лемурийците, 
които имат вече физически тела и ръст 20 м, са живели по вре-
мето на динозаврите. В археологическите разкопки обаче не 
могат да се намерят никакви скелети на такива човеци гиган-
ти, въпреки че вкаменени скелети на динозаври има безброй. 
Няма данни и за открити скелети - гиганти с размери от 10 м, 
приписвани на атлантите. Пирамидите в Египет и Мексико 
историците отнасят към периода на езическите цивилизации, 
които са се покланяли на Слънцето. Всички специалисти днес 
са единодушни и за начина, по който те са били построени. 
Построени са с човешки труд чрез непосилна работа на десет-
ки хиляди роби, а не с местене на камъни с мисъл и поглед. 
Чисто и просто картината на еволюцията, която ни рисува 
Мулдашев, няма никаква подкрепа в научните данни. Тя няма 
подкрепа и в най-авторитетните религиозни книги по света, 
такива каквито са Библията, Талмудът, Коранът. 
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Нека проследим и по-нататък картината на еволюцията на 
човечеството от гледна точка на Мулдашев. Това представлява 
определен интерес за целите, които сме си поставили в настоя-
щата книга, защото последните достижения на теоретичната 
физика в областта на изучаването на невидимия свят не само че 
опровергават по най-категоричен начин подобен възглед, но та-
зи картина освен това може да служи като най-добрата илюст-
рация на несъстоятелността и на другата картина на еволюци-
ята, която все още претендира за научност и е позната в науч-
ните среди като теория на Дарвин. 

Трябва да отбележим също така, че законът за еволюцион-
ното развитие следва кривата на експоненциалната функция. 
Този закон е открит от традиционната наука и в известен 
смисъл се потвърждава от научните данни и наблюденията в 
случая на някои ограничени във времето еволюции. "Неговата 
същност се заключава в това, че с течение на времето всяка 
еволюция се ускорява все повече и повече. Например човечест-
вото е постигнало много повече в своето развитие през послед-
ните няколко десетилетия, отколкото през целия предходен пе-
риод от човешката история. В картината на Мулдашев няма и 
помен от действието на този неумолим еволюционен закон. 

По-нататък картината на еволюцията на автора се развива 
по следния път: Шамбала и Агарта не могат да попречат на дег-
радацията на цивилизацията на атлантите, вследствие на поя-
вилия се в нея култ към властта. Силата на лемурийците, които 
живеят рамо до рамо с атлантите, не е достатъчна да спре тази 
деградация, а идеалният остров за съхранение на цивилизаци-
ите Шамбала „не може да приложи военни средства поради 
утвърдените в нея култове към доброто и знанията... 

Катастрофата се разразява преди 850 000 години. Оста на 
Земята измества положението си, полюсите се разместват, 
настъпва Всемирен потоп. Отново е въведен блокиращият 
принцип SoHm"22. 

Цивилизацията на атлантите не изчезва моментално, а 
постепенно се разпръсква в различни райони на Земята. От 
недрата на тази цивилизация се заражда и последната днешна 
цивилизация, тази на арийците. Това са дребни на ръст хора 
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(само 2-3 метра високи), агресивни и глупави. Атлантите ги 
обучават да използват много от прогресивните технологии, ко-
ито те са наследили от лемурийците. „Те обучават древните 
египтяни на много от технологиите си и заедно с тях построя-
ват пирамидите, използвайки за пренасяне на тежестите (ка-
менните блокове) психоенергийното въздействие върху грави-
тацията. Пирамидите са изградени преди 75 000 - 80 000 годи-
ни. След приключване на строителството част от атлантите, а 
и някои египтяни слизат в подземните жилища под пирамиди-
те, изпадат в състояние на дълбоко сомати и попълват Гено-
фонда на човечеството"23. 

Неотдавна гледах един филм по втори канал на английс-
ката телевизия, който третираше историята, структурата и 
различните теории за произхода и възрастта на египетските 
пирамиди. Бяха описани и резултатите от изследванията по 
метода на радиоактивния въглерод, както и една нова теория 
за възрастта на пирамидите, която ми направи силно впечат-
ление. Въглеродният метод даваше определено следния ре-
зултат - пирамидите са не по-стари от 4000 години. Новата те-
ория, която ме заинтересува много, се базира върху научните 
методи за изследването стареенето на различните скални 
структури, употребени при строителството на пирамидите. 
Изложени на постоянно действащи природни явления и въз-
действия като слънчева радиация, високи температури, силни 
ветрове и пясъчни бури, поройни дъждове и др. пирамидите 
постепенно променят външния си облик и по тези промени 
учените могат еднозначно да съдят за възрастта им. Нещо по-
вече, ученият от Кеймбридж, който излагаше тази теория, 
спомена изрично за митовете и легендите, според които пира-
мидите били на възраст 70-80 хиляди години (изумително 
съвпадение с данните на Мулдашев), като изтъкна, че те не 
издържат никаква критика, защото за такъв дълъг период от 
време материалът, от който те са построени, днес би изглеж-
дал по съвсем друг начин. Той дори показа компютърна симу-
лация на процеса. Картината беше впечатляваща. Ако пира-
мидите биха били на възраст 70-80 хиляди години, те биха би-
ли днес съвсем не тези красиви и горди творения на човешка-
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та ръка, които ние виждаме, а полуразрушени и неясни струк-
тури, имащи съвсем печален в/ид. 

Освен това, от неговия разказ стана ясно, че пирамидите ни-
кога не са били използвани за обитаване, а подземието и кори-
дорите, които са били открити от археолозите, по-скоро са 
изпълнявали функции на гробници на великите фараони, предп-
риели тяхното строителство. С други думи, не са открити следи 
от живот под пирамидите нито под формата на сомати, нито под 
формата на някакво запазване Генофонда на човечеството. 

Но да продължим по-нататък с картината на еволюцията 
на Мулдашев: Арийците се появяват в лоното на атлантическа-
та цивилизация преди около един милион години. Тук двете 
теории за еволюцията - тази на Мулдашев и онази на Дарвин 
- започват да се доближават и дори да си приличат една на 
друга. С тази разлика само, че в теорията на Дарвин хората 
възникват от еволюцията на един общ за маймуните и човека 
прародител, докато според Мулдашев днешният човек е резул-
тат на регресията на по-висшата цивилизация на атлантите. Т. 
е. едната еволюция върви нагоре, а другата - надолу. 

Арийците „са по-приспособени към земния начин на жи-
вот, поради което имат някои предимства пред атлантите. Тези 
необичайни на вид хора са активни и работоспособни, но в ду-
ховно отношение и особено в умението да оказват психоенер-
гийно въздействие са много по-слаби от тях. Все пак обаче рав-
нището на духовното им развитие е доста по-високо от това на 
съвременния човек... 

В крайния етап от цивилизацията на атлантите, когато пър-
вите арийци вече са налице, блокиращият принцип SoHm още 
не действа. Затова и те като атлантите ползват знанията на Он-
зи свят"24. 

Този период от картината на еволюцията на Мулдашев в 
днешно време би могъл да се сравни с процеса на еднопосоч-
ното налагане и утвърждаване на „цивилизацията" на дивите 
племена, населяващи джунглите на Африка, поречието на река 
Амазонка, Австралия и Индонезия, които постепенно би след-
вало да изместват изчезващата напреднала западна високотех-
нологична цивилизация. Пълен абсурд! 
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та ръка, които ние виждаме, а полуразрушени и неясни струк-
тури, имащи съвсем печален в/ид. 

Освен това, от неговия разказ стана ясно, че пирамидите ни-
кога не са били използвани за обитаване, а подземието и кори-
дорите, които са били открити от археолозите, по-скоро са 
изпълнявали функции на гробници на великите фараони, предп-
риели тяхното строителство. С други думи, не са открити следи 
от живот под пирамидите нито под формата на сомати, нито под 
формата на някакво запазване Генофонда на човечеството. 

Но да продължим по-нататък с картината на еволюцията 
на Мулдашев: Арийците се появяват в лоното на атлантическа-
та цивилизация преди около един милион години. Тук двете 
теории за еволюцията - тази на Мулдашев и онази на Дарвин 
- започват да се доближават и дори да си приличат една на 
друга. С тази разлика само, че в теорията на Дарвин хората 
възникват от еволюцията на един общ за маймуните и човека 
прародител, докато според Мулдашев днешният човек е резул-
тат на регресията на по-висшата цивилизация на атлантите. Т. 
е. едната еволюция върви нагоре, а другата - надолу. 

Арийците „са по-приспособени към земния начин на жи-
вот, поради което имат някои предимства пред атлантите. Тези 
необичайни на вид хора са активни и работоспособни, но в ду-
ховно отношение и особено в умението да оказват психоенер-
гийно въздействие са много по-слаби от тях. Все пак обаче рав-
нището на духовното им развитие е доста по-високо от това на 
съвременния човек... 

В крайния етап от цивилизацията на атлантите, когато пър-
вите арийци вече са налице, блокиращият принцип SoHm още 
не действа. Затова и те като атлантите ползват знанията на Он-
зи свят"24. 

Този период от картината на еволюцията на Мулдашев в 
днешно време би могъл да се сравни с процеса на еднопосоч-
ното налагане и утвърждаване на „цивилизацията" на дивите 
племена, населяващи джунглите на Африка, поречието на река 
Амазонка, Австралия и Индонезия, които постепенно би след-
вало да изместват изчезващата напреднала западна високотех-
нологична цивилизация. Пълен абсурд! 
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По-нататък историята според Мулдашев продължава с опи-
санието на последователно сменящи се въздигания и падения 
на смесената лемурийско-атлантско-арийска цивилизация, като 
общата тенденция е към регрес. Регресът обаче, не е качество 
на никоя човешка цивилизация. Регресът според автора се дъл-
жи най-вече на въвеждането на блокиращия принцип SoHm, 
което лишава хората от познанията, натрупани във Всеобщото 
информационно пространство в Онзи свят. Мулдашев се опит-
ва да обясни с това и появата на религиите: „Шамбала и Агар-
ти не остават безучастни в тази ситуация. Преди около 2000 го-
дини се появяват група пророци (Буда, Исус Христос, Моха-
мед, Мойсей, Озоастър и др.), които започват да насаждат на 
човечеството елементи от знанията на Онзи свят. Успехите са 
налице създадени са религиите: будистка, индуистка, христия-
нска, мюсюлманска, юдейска и т.н. Култовете към доброто и 
знанията се засилват, но не могат да се преборят с култа към 
властта. Междуособните войни се сменят с религиозни. Започ-
ва преразпределяне на териториите по религиозен принцип. 
Човечеството отново се отклонява от истинската линия на раз-
витие и причината е в култа към властта. Дори и дума не може 
да става пред арийската цивилизация да се разкриват древните 
знания на лемурийците"25. 

Това е може би единственото място в книгите на Мулда-
шев, където се споменава името на нашия Господ Иисус Хрис-
тос. Той обаче забравя, че християнската религия в съдружие с 
двете други големи монотеистични религии - юдеизма и исля-
ма, - разпространяват сред хората идеята за Сътворението на 
света от Бога. Авторът вероятно не познава Библията, защото 
никъде не споменава за тази фундаментална разлика между не-
говата гледна точка и тази на християнството. Сътворението 
обаче е една много съществена алтернатива на идеите за ево-
люция, които Мулдашев защитава. Интересно е и обяснението, 
което той дава за по-късното развитие на човечеството: „През 
XVIII-XIX век обаче в някои части на света (главно в Европа) 
се появява необичаен култ към знанията, който се основава на 
изучаването на физическия свят (технически прогрес, дарви-
низъм и т.н.), без опити да се осмислят божествените знания. 
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Прогресът тръгва с бързи темпове, независимо от блокиращия 
принцип SoHm. Арийците с^каш показват, че може да същест-
вува технически прогрес и без знанията на Онзи свят. Но подо-
бен култ към знанията крие последици, тъй като те се придоби-
ват преди всичко в угода на властта. Назрява катастрофа, която 
не закъснява и се изразява в две световни войни. 

След Втората световна война човечеството е под влияние-
то на разрушителната сила на оръжието, създадено на основа-
та на новите знания. То започва да се замисля над това, че 
култът към знанията и култът към властта са несъвместими. 
Броят на войните на планетата намалява. 

При все това трябва да се признае, че различните религии, 
създадени преди около 2000 години, вече са спирачка, тъй като 
създават прецедент на войни за сфери на религиозно влияние. 
Досега процъфтяващият култ към властта прави опасно нали-
чието на различни религиозни течения. Хората дори не се за-
мислят, че коренът на религиите е един и същ. Настъпва време-
то те да се обединят и да се създаде Единна религия. Дали то-
зи процес ще мине без войни и катаклизми? Не мога да кажа"26. 

Аз лично имам няколко много съществени забележки към 
този текст от книгата на Мулдашев. Първо, че необичайният 
култ към знанията възниква не къде да е, а именно в христи-
янска Европа. И това не е случайно! Във ФБ6 ние проследя-
ваме подробно историята на благоприятното влияние на 
християнската религиозна философия, изиграла решаваща 
роля за оформянето на този култ, породил поразителния тех-
нически прогрес на западноевропейската цивилизация. Мно-
го от учените, допринесли за този прогрес, са искрено вярва-
щи християни, които приемат Сътворението на света като ис-
тинския произход на човечеството. Нещо повече, близкият 
по дух на Мулдашев дарвинизъм се оказва една твърде заб-
луждаваща и както изглежда ненаучна теория. В книгите ФБЗ 
и ФБ4 ние подробно описваме всички научни съображения, 
които отхвърлят до голяма степен достоверността на тази те-
ория. Описваме и основите на новата научна дисциплина -
научния креационизъм, - който може да се разглежда като 
отправна точка за отхвърлянето достоверността и на еволю-
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цията, възприета от Мулдашев. Оказва се, че теорията на ево-
люцията е последният бастион на материализма изобщо и за-
щитата й под каквато и да е форма, дори и под формата, 
представена от Мулдашев, по своята същност представлява 
една потенциална защита на безбожната наука. Всъщност от-
ново и отново в случая на Мулдашев ние виждаме красноре-
чив пример за проявите на КР, изявени по един характерен за 
източния стил на религиозно мислене начин. Това ясно про-
личава и от защищаваната от този автор идея за Единна рели-
гия, която ние подробно разглеждаме в почти всички наши 
книги'. 

Днес в света съществуват няколко десетки движения за 
Единна религия, наречена още ОР. Възниква дори проблемът за 
самото обединение на всички ОР. Но в това понятие се съдър-
жа голяма доза парадоксалност. Например възгледите на Мул-
дашев могат да се отнесат еднозначно към религията на будиз-
ма. Ако допуснем, че тази религия трябва да се обедини с хрис-
тиянството, тогава идеите за еволюцията на финия и физичес-
кия свят биха били поставени под въпрос, защото в християнс-
ката религия ръководна роля играе идеята за Сътворението. 
Как бихме могли да примирим тези две толкова различни рели-
гиозни философии? 

От друга страна, в християнската религия определено се 
възприема и вярата в края на света! Имаме това уверение от чо-
века, който е стоял най-близко до нашия Господ Иисус Христос 
- св. Апостол Петър: „А Господният ден ще дойде като крадец, 
когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се 
стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат... 
небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се 
разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова 
земя, в която да живее правда"27. 

Мулдашев, както и високоуважаваните от мене В. и Т. Ти-
хоплав обаче вярват в един друг Спасител на света - Сатия 
Сай Баба, който казва, че е доволен „от развитието на човече-
ството, че няма да настъпи краят на света, а ще се върви неп-
рекъснато към обединяването на всички религии и създаване-
то на Единна религия"28. Това схващане за бъдещето на чове-
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чеството изумително точно съвпада с пророчествата, разпро-
странявани от религиозните водачи на всички без изключение 
движения за ОР, които аз познавам. Нещо повече, всички тези 
водачи, включително и въпросният Сатия Сай Баба, се предс-
тавят за богове, за спасители на човечеството, изрично под-
чертавайки, че именно те са Месията, а не Божият Син Иисус 
Христос. В Лондон преди около година гледах един филм за 
Сай Баба, представен по канал 4 на британската телевизия. 
Този източен светец беше показан като опитен магьосник, 
който ловко измъкваше от ръкавите на дрехата си златни ча-
совници и ги подаряваше на хората, които го наблюдаваха. То-
ва бяха европейци, към които Сай Баба се обърна с думите: 
„Както виждате, Бог ме е надарил с умение да вадя златни ча-
совници от нищото. Аз съм Спасителят на света, а не Иисус 
Христос! Аз съм бог!" 

Неволно си припомних тогава думите на пророк Даниил, 
казани преди повече от 2500 години: „... ще действува според 
волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и 
ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете;... И ня-
ма да зачита боговете на бащите си,... защото ще направи себе 
си по-велик от всички тях. А вместо Него ще почита бога на 
крепостите; да! със злато и сребро, със скъпоценни камъни и с 
желателни вещи ще почита един бог, ,.."29. Пророчески думи, 
които много напомнят образа на този религиозен водач! 

Самият Мулдашев обаче е раздвоен по въпроса за бъдеще-
то на човечеството: „Ще настъпи ли краят на света? - отправя 
той риторично този въпрос към читателите на книгата си. Труд-
но е да се отговори еднозначно, гласи отговорът му. Хората, 
продължава той, които предсказват бъдещето, очевидно се опи-
рат на знанията на Всеобщото информационно пространство, 
където имат способността да влизат. Струва ми се обаче, че бъ-
дещето не е определено като неизбежна верига от предстоящи 
събития, тъй като би противоречало на основния принцип при 
създаването на човека като саморазвиващо се начало. Мнение-
то ми е, че бъдещето във Всеобщото информационно простра-
нство е представено като положителна и отрицателна прогноза 
за развитието на човечеството. 
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Коя от тях ще се окаже вярна? До голяма степен зависи от 
нас самите. Трябва да помним, че доброто и знанията ще спо-
магат за положителната прогноза, докато злото и властолюбие-
то могат да доведат до глобални катаклизми, включително и до 
края на света, или да създадат условия за регресивния фактор 
на еволюцията, водещ до подивяване"30. 

Въпреки всичко Мулдашев остава докрай последователен 
защитник на еволюцията като регрес. И съвсем естествено е, 
вървейки по този път, да достигне до идеята за неизбежното 
подивяване на човешкия род, една логична последица от неп-
рекъснатия ход на регреса. Такава идея се защищава и от вид-
ния теософ Рудолф Щайнер, който в известната си книга „Хро-
никата на Акаши" достига до извода, че маймуната е произляз-
ла от човека, а не обратното. По този повод той пише следното: 
„Може да се каже, че човекът по пътя си оставя зад себе си част 
от своите братя, за да се издигне самият той по-високо. Такива 
хора от предишна епоха, преминали обратно развитие, са май-
муните. Както човек някога е бил по-несъвършен отсега, така и 
маймуните някога са били по-съвършени отсега"31. 

Нека да видим какво казва науката по въпросите, повдигна-
ти от Мулдашев. По мнението на един от авторите на теорията 
на торсионните полета Г. И. Шипов, на чийто авторитет се позо-
вава този автор, идеята, че Всеобщото информационно простра-
нство се програмира от човечеството, живеещо на Земята, е фун-
даментално погрешна. По този въпрос Шипов пише следното: 
„Деликатната роля на Бога (или на Абсолютното първично съз-
нание) би могла да бъде разбрана само в случай, че не се допус-
ка намесата на механизми, заимствани от грубата физическа ре-
алност, възникваща в по-горните нива на йерархията на света. 
Затова първото и единствено действие на „Абсолютното първич-
но съзнание" би следвало логически да се приеме като следствие 
на някакъв информационен блок, съдържащ се в „Абсолютния 
вакуум", с помощта на който активните действия на това Съзна-
ние, непонятни за човешкия ум, довеждат до появата на една 
универсална компонента на физическото пространство-време, 
което се наслоява върху геометричната структура на първичното 
псевдоевклидово пространство. Тази компонента отразява каче-
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ствата, които притежава по всяка вероятност това първично „Аб-
солютно Съзнание". И именно „вибрациите", идващи от това 
универсално поле, което ние наричаме първично торсионно по-
ле, са в състояние да въздействат върху съзнанието на човека, 
предавайки му по особен начин заключената в него информация, 
в резултат на което възникват явленията на вербализация на на-
учното, религиозното и философското знание, а може би и на ця-
лостното човешко мислене като явление и като процес"32. 

По мнението на Шипов, следователно, погрешно е да се 
смята, че Всеобщото информационно пространство се програ-
мира или дори само се влияе по някакъв начин от информаци-
ята във физическия свят независимо от формата, в която пос-
ледният съществува. Това информационно пространство ние 
нарекохме във ФБ 1 и 2 СПС (Световно поле на съзнанието). 
Това поле не трябва обаче да се смесва с Бога. СПС, според 
Шипов, може да се програмира единствено и само от „Първич-
ното съзнание", от Абсолюта, т.е. от Бога. В настоящата книга 
ние ще се опитаме да представим една по-разширена версия на 
теорията на торсионните полета (ТТП), от която това твърде-
ние придобива още по-ясни и убедителни очертания. 

Строгата наука ни казва определено, че финият свят не мо-
же да еволюира по принцип. Той е сътворен от Великия Създа-
тел на всичко видимо и невидимо веднъж и завинаги. Този не-
видим за нас свят е бил създаден в окончателна форма, която не 
може да се променя по никакъв начин от импулси, външни въз-
действия или информация, идваща от физическия свят, населя-
ван от хората. Той може да се променя единствено по Волята на 
Бога. „Научните" доказателства на Мулдашев следователно ви-
сят във въздуха. 

Аз лично винаги съм си задавал следните въпроси: Ние, 
хората, като творци никога не сме в състояние да създадем 
(сътворим) неща, които биха могли да еволюират от само себе 
си. Например, ако конструкторът на леки коли създаде някакъв 
модел, то неговото ефективно реализиране на практика никога 
не претърпява, само по себе си, еволюционни изменения. Та-
кива изменения възникват единствено в съзнанието на човека-
творец, но не и в самите произведения. В това се състои и 
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проблемът за несъвършенството ни като хора. Нашият Създа-
тел се отличава от нас по това, че Той не се нуждае от еволю-
ция на творението Му, защото моделът Му винаги е в оконча-
телен, завършен вид. Ако Творецът би бил като нас, несъвър-
шен, нуждаещ се от натрупване на опит за сътворяваните от 
Него неща, то тогава нито Вселената, нито ние като Негови 
създания не бихме били толкова съвършени, колкото сме. Слу-
чайното сляпо лутане на творческия човешки разум никога не 
би довело до такова съвършено творение, каквото е самият чо-
век. За такова творение методът на пробите и грешките не ра-
боти по принцип. 

От друга страна, единствените клетки, които не се делят в 
нашето тяло, са клетките на мозъка. Делението на клетките оз-
начава еволюция, развитие. Всички други клетки на тялото ни 
имат това свойство. Мозъчните клетки обаче имат отношение 
към духовните информационни процеси, инициирани от Тво-
реца с помощта на духовните сили в торсионния вакуум, съсре-
доточени в СПС. Липсата на деление в клетките на мозъка по-
казва, че информационните процеси във финия свят не могат 
да бъдат основани на променящи се и следователно на еволю-
иращи във времето системи. Стабилността е фундаментално 
качество на финия духовен свят. В противен случай самото по-
нятие „информация" загубва своя смисъл. Информацията сле-
дователно като аспект на битието на Бога има смисъл единстве-
но и само в непроменящи своята структура реалности, които 
ние съотнасяме към финия свят. Еволюцията за този свят е не-
мислима. Характерът на творческия акт на човека проличава от 
наличието на различни модели, които постепенно се усъвърше-
нстват (напр. старите и нови модели на автомобила). 

Оказва се обаче, че еволюцията е немислима и за реалния 
физически свят. Има вече множество факти, които говорят Е 
полза на хипотезата за Сътворението на Вселената и на целия 
биологически свят. Много от тези факти излагаме систематич-
но в някои от книгите1. В книгата ФБ6 например ние разглеж-
даме най-важните аспекти на вековно установените взаимоот-
ношения между науката и религията. В далечното минало нау-
ката е включвала по своеобразен начин знанията, идващи пс 
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линията на богословието и теологията. Така например теория-
та на Птоломей за устройството на Вселената е почивала явно 
върху теологичния постулат за централното място, заемано от 
човека във всемира. Тази идея е била неправилно третирана по 
онова време поради ниското ниво на научното развитие. Наука-
та, от своя страна, също е оказвала своето влияние върху тео-
логията. Например учението на Аристотел дълго време се е 
считало за меродавно за средновековната католическа църква. 
И в двата случая взаимното влияние между науката и религия-
та е довело до дълбоки заблуждения. 

С появата на т. нар. антропен принцип (АП), както и на на-
учните дисциплини НК, НТИ и разширения вариант на ТТП, 
който ние нарекохме ФБ и който възнамеряваме да изложим 
системно и последователно в настоящата книга, посочените 
по-горе заблуждаващи взаимоотношения между науката и ре-
лигията отпадат, постепенно изяснявайки се и придобивайки 
точна, смислена логическа основа. На времето Коперниковата 
теория остави впечатлението, че въз основа на нея механистич-
но заеманото централно място на човека във Вселената се оп-
ровергава. Научните дисциплини НК, НТИ, ФБ и АП обаче, ре-
абилитират в известен смисъл централната позиция на човека 
във всемира по един нов начин, въз основа на информационни 
съображения. Оказва се, че Творецът ни е отредил централно 
място не чрез структурата на движенията на небесните тела, а 
чрез вложената от Него информация в единството и целостта 
на материята, пространството, времето и на Неговото всеобх-
ватно Съзнание, частица от което сме и ние, човеците. 

От такава гледна точка може да се разглежда и констатира-
ното в известен смисъл противоречие между традиционните 
космологични теории и наблюденията, провеждани от астроно-
мите". Оказва се, че основната картина на Вселената, включва-
ща качества като размери, форма, възраст и законите за нейна-
та същност трябва да бъдат от такова естество, че да могат да 
включват и развитието на надарени с разум наблюдатели, защо-
то във всяка друга възможна Вселена, където няма подобно 
уникално стечение на благоприятни за интелигентната форма 
на живот условия, не би било възможно да се поставя изобщо 
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въпросът за смисъла на единството на всички тези обстоятел-
ства. Този факт, както се оказва, има далеч отиващи послед-
ствия за физиката като наука. Неговата същност се заключава в 
това, че всяко наблюдаемо свойство на Вселената, което би 
могло да ни се стори като съвършено невероятно, може да бъде 
отнесено единствено до единната съвкупност на свойствата, 
необходими за благоприятното развитие и съществуването на 
наблюдателите изобщо. Този факт, както ще видим от изложе-
нието в настоящата книга, е от особено значение за разбиране-
то и интерпретирането на измерваните стойности на известни-
те космологически и физически константи, които характеризи-
рат нашата Вселена като подредена и организирана същност, 
обуславяща необходимостта тя да бъде наблюдавана от място, 
където условията благоприятстват разгръщането на разумен 
живот34. 

Както ще видим по-нататък, тази изключително точна и 
сполучлива формулировка на АП, която дължим на двама изве-
стни философи на физиката - Бароу и Типлър, - може да бъде 
съгласувана единствено и само с идеята за Сътворението. 

Твърде много хора днес мислят, че могат да вярват еднов-
ременно и в Сътворението, и в еволюцията. Вероятно едни от 
тях са и уважаваните от мен, въпреки всичко, автори и учени 
като Е. Мулдашев и В. и Т. Тихоплав. Това по мое мнение е 
фундаментално погрешно. 

Еволюционният модел например, предполага, че Вселена-
та може да се обясни напълно, поне по принцип, с естествени-
те закони и процеси, като затворена система, която не се нуж-
дае от външна свръхестествена намеса. Следователно самите 
закони трябва да са се развили някак на същата естествена ос-
нова. По същия начин и енергията, и материята трябва да са 
еволюирали като същност и структура от едно първоначално 
хаотично (безразборно) състояние до днешното по-сложно ни-
во на организираност. 

Моделът на Сътворението, напротив, предполага, че Все-
лената се е появила чрез действието на всемогъщ и същевре-
менно всезнаещ Творец. Не само материята и енергията, но съ-
що и законите, на които те се подчиняват, са създадени специ-
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ално ех nihilo или по-скоро ех Deo (от нищото или от Бога -
бел. авт.)... 

По-научен е подходът да се сравняват предвижданията на 
двата модела, да се провери тяхната относителна способност 
да обяснят това царство на основните природни закони. Логич-
но е еволюционният модел да предсказва, че материята, енер-
гията и законите на природата все още еволюират, тъй като те 
трябва да са еволюирали в миналото, и няма външен агент, кой-
то да сложи край на тази еволюция. 

Креационистите пък предсказват, че основните закони, 
както и фундаменталната същност на материята и енергията, 
днес вече изобщо не се променят. Тяхното сътворение е завър-
шило - имаме завършен акт в миналото и принцип на запазва-
не в настоящето"35. 

Тези идеи, изказани от видния креационист X. Морис могат 
да се допълнят още и със следните съображения: Първо, ако 
еволюцията предполага развитие и следователно промяна на ос-
новните природни закони, то от тук следва и невъзможността за 
научно изследване изобщо. Науката във вида, който хората по 
принцип разбират, предполага, че природните закони са стабил-
ни и непроменящи се. В противен случай се губи изобщо 
смисълът на понятието за научност. Хипотезата за променяща-
та се същност на природните закони, от друга страна, обезсмис-
ля до голяма степен и самите закони за запазване, валидни за 
физическата реалност, най-важният от които е законът за запаз-
ване на енергията. Ако естеството на материята и енергията се 
променят с времето, то всякакъв закон за запазване губи своя 
смисъл. Основното условие за запазването на нещата в структу-
рата на света е стабилността на законите, които го управляват. 

Много учени биха възразили на това съображение с твър-
дението, че природните закони са вечни и поради това те са 
стабилни в своята същност. Това твърдение обаче противоречи 
на наблюденията и произтичащото от тях.разбиране за характе-
ра на еволюцията на Вселената като цялостна система. Днес 
повечето учени приемат за достоверна хипотезата за началното 
състояние на сингулярност в състоянието на ранната Вселена, 
в което природните закони загубват своя смисъл, обуславяйки 
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по този начин възможността и за тяхната радикална промяна. 
Този въпрос ще разгледаме подробно в настоящата книга. 

Идеята за Сътворението, от своя страна, е освободена 
напълно от тези притеснения. Може да се каже, че „моделът на 
Сътворението изглежда по-добрият до този момент. Единстве-
ното възражение, което може да се отправи срещу него тук, е 
постулирането на един свръхестествен Творец. Еволюцио-
нистът често задава контравъпроса: „Но, тогава, кой създаде 
Бога?" 

Но такъв въпрос предизвиква неизбежно друг въпрос. Ако 
еволюционистът предпочита да не вярва в Бога, той трябва все 
пак да вярва в някаква непричинена Първопричина. Той трябва 
да постулира или материята като произлязла от нищото, или ка-
то съществуваща винаги в някаква примитивна форма. И в два-
та случая материята винаги става Причина сама за себе си и 
креационистът може спокойно да запита: „Но тогава кой създа-
де материята?" 

Следователно и в двата случая човек трябва просто да вяр-
ва - или във вечната, всемогъща Материя, или във вечния все-
могъщ Създател Бог. Човек може да избира кое смята за по-ра-
зумно, но трябва да признае, че такова решение така или иначе 
не е изцяло научно"36. 

За вярващия в Бога християнин обаче е непростимо всякак-
во, дори и най-малкото, предразположение към еволюцията. 
Еволюцията е идейното оръжие на всяка КР. Каквито и увере-
ния за вяра в Бога да ни дават различните вярващи едновремен-
но и в Него, и в еволюцията, такива хора винаги в своето сърце 
ще запазват тлееща искрата на неверието в Твореца. Всяка вя-
ра в еволюцията, била тя еволюция на финия свят, или еволю-
ция на физическия свят, обезсмисля в една или друга степен 
искрената, от сърце вяра в Бога. Всяка вяра в еволюцията вина-
ги държи отворена вратата към идейното пространство на ма-
териализма, който отрича съществуването на Бога изобщо. 

И накрая ще споменем за съществуването на един неумо-
лим природен закон, който единствен може да претендира за 
пълна и недвусмислена достоверност. Това е вторият закон на 
термодинамиката, който гласи, че всички процеси и явления в 
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една затворена система са свързани с промяна и преобразуване 
на енергията и структурата на тази система, в смисъл, че струк-
турата неизбежно загубва своя порядък, понижавайки посте-
пенно нивото на своята организираност, в същото време, кога-
то частта от преобразуваната енергия в нея, която можем да из-
ползваме за извършване на полезна работа, е по-малка, откол-
кото в началото на нейната еволюция. Този закон е известен и 
под названията: „закон за енергийната рецесия", или още като 
„закон за нарастване на ентропията (безпорядъка)". 

Този закон, може да се каже, е един от тръните в очите на 
всички защитници на еволюцията. Аз лично винаги си поста-
вям следния въпрос, когато разсъждавам върху същността на 
Втория принцип на термодинамиката: Еволюционистите твър-
дят, че този закон не е валиден за живите биологически систе-
ми, защото последните приемат непрекъснато от околната сре-
да различни вещества и енергия, което ги прави принципиално 
неподчиняващи се на условието за затвореност. Този постоянен 
приток е факторът, който поддържа на постоянно равнище ор-
ганизационния порядък и функциите на живите организми. В 
такъв случай, бих отбелязал аз, по какво тези системи се отли-
чават от неживата природа, където вкарването на вещества и 
енергия в затворените небиологически системи в никакъв слу-
чай не води до поддържането на техния първоначален органи-
зационен порядък, а тъкмо обратното, в типичния случай тези 
системи най-често загубват част от своята подреденост и сле-
дователно те по-скоро се хаотизират вместо да задържат на съ-
щото ниво своята организационно подредена структура. Явно 
е, че в живите организми съществува някакъв допълнителен 
фактор, който допринася за поддържането на порядъка в тези 
системи. Именно съществуването на този фактор, както ще ви-
дим от изложението на настоящата книга, прави този своеобра-
зен закон за упадъка изключително важен при изследването 
произхода на почти всичко, както и приехме това название в 
подзаглавието на книгата. От всестранния анализ на този фак-
тор ще стане ясно, че еволюционният модел не е в състояние да 
предложи логическо обяснение за неговото съществуване и за-
това този модел се нуждае от допълнителни, често пъти произ-
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волни, предположения. Моделът на Сътворението, от своя 
страна, обяснява и дори предсказва съществуването на този 
фактор. И това е, защото само в сътворените системи насочени-
те промени в тяхната първоначално съвършена подреденост 
могат да бъдат обърнати в посока на упадъка в това съвършен-
ство и никога в обратна посока, което би било в нарушение на 
основния закон за ентропията. В тези анализи обаче ние ще се 
сблъскаме неизбежно с една особеност, свързана с използване-
то на изключително сложния математически апарат, характерен 
за споменатите нови теории във физиката. Ще стане ясно, че 
именно в безбрежния и объркващ лабиринт на все по-усложня-
ващото се математическо моделиране на физическото позна-
ние, постепенно се откроява сянката на една нова научна пара-
дигма, която по своите мащаби, всеобхватност и дълбочина на 
знанието е без прецедент в историята на познанието. За описа-
нието на това голямо изпитание на математическата ни интуи-
ция и способност, с което ни предстои да се сблъскаме в тази 
книга, е удачно да цитираме великия английски физик П. Ди-
рак: „Сякаш едно от фундаменталните свойства на природата е, 
че фундаменталните физични закони се описват с езика на ма-
тематическата теория с голяма красота и мощ, но изискват дос-
та високо ниво на математическите познания, за да бъдат разб-
рани. Може да се зачудите: защо природата е направена по то-
зи начин? Човек може да отговори само, че настоящите ни поз-
нания изглежда показват как е изградена природата. Ние тряб-
ва просто да приемем това. Може би човек би описал ситуаци-
ята с думите, че Бог е математик от висока класа и е използвал 
доста сложна математика, когато е конструирал Вселената. 
Слабите ни математически постижения ни помагат да разберем 
една малка част от Вселената и колкото повече се развива мате-
матиката, толкова повече можем да се надяваме, че ще разбира-
ме Вселената по-добре"37. 

И наистина, само един велик, всезнаещ и всемогъщ Тво-
рец, Който използва изключително сложен математически 
апарат, за да твори, може да бъде отговорен за съществуване-
то както на видимата, така и на невидимата реалност, както 
това ни разкриват и новите теории във физиката. Както ще ви-
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дим от анализа в тази книга, изключително сложната матема-
тика, която може би Всевишният използва, за да конструира 
Вселената, притежава една особеност: Към нея винаги ще се 
доближаваме с много труд и усилия и въпреки това ние нико-
га няма да можем да я разберем истински и докрай, в цялата 
пълнота и яснота. В тази именно математическа сложност 
обаче най-добре изпъкват предимствата на модела на Сътво-
рението, който е единствено верният път към изграждането на 
въпросната ТПВ. 

/ 
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РАЗДЕЛ ПЪРВИ. 

Кратко описание на теориите, довели до възникването на 
физиката, опитваща се да обясни невидимия свят. 

ГЛАВА ПЪРВА. 

Новите възгледи върху естеството на пространството и 
времето, които възникват в СТО, ОТО и КМ. Приносът на А. 
Айнщайн. Характер на новите идеи във физиката на невиди-
мия свят. 

§ 1.1.1. Развитие на представите за пространството и 
времето в Древна Гърция и в класическата физика. Философс-
ко-методологическото значение на принципа на Мах. Идеята 
за инерцията на телата в класическата механика. Анализ на 
понятието инерция в теориите на Шипов и ФБ. 

Представите за пространството и времето оказват огромно 
влияние върху начина, по който ние възприемаме и обясняваме 
устройството на света. Тези понятия преди всичко служат за 
подреждането на нещата и явленията, които наблюдаваме в 
обкръжаващата ни действителност, но също така спомагат не-
имоверно за нашето научно и философско обяснение на реал-
ността. Повечето природни закони са формулирани на езика на 
понятията за пространство и време. Най-впечатляващата рево-
люция в историята на науката бе предизвикана от теорията на 
относителността на Айнщайн, която внесе значителна промяна 
в разбиранията ни за естеството на тези понятия. 

Класическата физика се основава върху разбирането за аб-
солютността на тримерното пространство, съществуващо 
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извън и независимо от съдържащите се в него материални 
обекти и техните взаимодействия, и подчиняващо се на аксио-
мите и принципите на Евклидовата геометрия. Времето, от 
своя страна, се разглежда като самостоятелно измерение, има-
що също абсолютен характер, изразен в неговото протичане с 
еднаква скорост във всички точки на пространството, незави-
симо от материалния свят. Ясното разграничение на тези две 
абсолютни същности бе дълги векове характерна черта, обус-
лавяща естеството на западната аналитична мисловна култура. 

Това схващане за пространството и времето възниква в 
рамките на древногръцката философия, над която особено 
влияние оказва един от основните раздели на гръцката матема-
тика - геометрията. Древногръцката философия възприема от 
нея най-вече дедуктивния метод за построение на знанието, 
изразен в изграждането на известните теореми, основани на 
възприетите на вяра и без доказателства изходни твърдения, 
наречени аксиоми. Гърците виждат в геометрията идеалния 
модел за всякаква мисловна дейност, затова образованието по 
философия включвало в себе си и геометрията. За това говори 
красноречиво и надписът, който стоял на входа на Платонова-
та Академия в Атина: „Тук не може да влиза този, който не 
знае геометрия". 

Гърците възприемат и идеята, че математическите истини 
изразяват вечните универсални истини, а геометричните фор-
ми въплъщават в себе си красотата и хармонията в природата. 
Геометрията се възприема като съвършеното съчетание на ло-
гическото и прекрасното и затова на нея се гледа като на боже-
ствено откровение. С други думи, Богът за гърците е преди 
всичко идеален геометър, а самата геометрия - Негово най-
важно средство за създаване на Вселената. 

Гръцката гледна точка има и една друга много важна харак-
теристика. Двете главни доктрини в древногръцката филосо-
фия - атомизмът на Демокрит и системата на Аристотел, опре-
делят едно традиционно възприето разграничение във филосо-
фския подход към анализа на понятията за пространство и вре-
ме, което, от една страна, издига идеята за субстанциалния ха-
рактер на пространството (т.е. то да се разглежда като абсолют-
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на пустота, така, както това се приема от школата на Демокрит) 
и, от друга страна, издига идеята за релационната свързаност 
на пространството (т.е. пространството се интерпретира като 
система от отношения, което е възприето от школата на Арис-
тотел). 

Това разграничение във философския подход към простра-
нството и времето в Древна Гърция наложи представата, че 
различните философски системи и физически теории могат да 
бъдат класифицирани единствено въз основа на разбиранията, 
които в тях се възприемат по отношение на тези две основни 
понятия, сведени до двете фундаментални техни интерпрета-
ции-субстанциалната и релационната. И наистина такова раз-
биране за нещата може да се открие във всички по-късни епо-
хи от развитието на философията и физиката. Така например 
методолозите на науката отнасят еднозначно теорията на И. 
Нютон до субстанциалната концепция, докато идеите на Г. 
Лайбниц те съотнасят до релационната такава. В рамките на та-
зи класификация често се анализират и съвременните физичес-
ки теории. Например теориите на класическата физика се 
свързват със субстанциалната концепция за пространството и 
времето, а теорията на относителността на Айнщайн - с рела-
ционната. 

Интересно е да отбележим, че докато в Европа идеите на 
древните гърци за геометрията намират особено благоприятна 
почва за признание и развитие, за тяхното прилагане с цел изг-
раждането на полезни за живота неща, то в Далечния Изток съ-
битията се развиват неблагоприятно за геометричното знание. 
Например в един древен будистки текст, приписван на филосо-
фа М. Карика Върти, се казва следното: „Буда учеше, о монаси, 
че... миналото, бъдещето, физическото пространство... и инди-
видите не са нищо друго освен имена, форми на мислене, об-
щоприети думи, просто повърхностни реалности"38. 

Древноизточните философи и религиозни мислители нико-
га не можаха да достигнат до изящните модели на Вселената, 
построени на базата на твърдата схема, състояща се от прави 
линии и окръжности. Те не можеха да достигнат и до съвърше-
ната за тогава картина, която рисува теорията на Птоломей, ос-

60 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

нована на възгледа за фундаменталната роля на кръга в устрой-
ството и системата на движенията във всемира. Дори в своите 
астрономически наблюдения източните учени не успяват да за-
бележат изключителната хармония на геометричните форми, с 
които е изпълнена Вселената около тях. По мнението на изве-
стния изследовател на китайската култура Дж. Нийдъм, ки-
тайските астрономи „не считат за необходимо да обясняват яв-
ленията геометрически: по тяхно мнение всички организми, 
съставящи всеобщия организъм, следват своето Дао (път - бел. 
авт.) в съответствие със своята природа, а техните движения 
могат да бъдат описани в термини на „неизобразителната", по 
своята същност алгебра. По този начин на китайците не било 
познато такова отношение към окръжността, каквото било ха-
рактерно за Европа, както и средновековния (в европейското 
схващане - бел. авт.) затвор на кристалните сфери"39. 

Следователно, още от най-дълбока древност източните фи-
лософи и религиозни мислители възприемат редица некон-
структивни идеи и концепции, които по-късно ще послужат ка-
то основа за оформянето на крайните представи относно роля-
та на еволюцията, защищавани от Е. Мулдашев. 

Въпреки това, както ще видим от по-нататъшното изложе-
ние в настоящата книга, в източните идеи и философии могат 
да се открият редица рационални зърна, които ние ще използ-
ваме съществено за изясняване на идеите, залегнали в основа-
та на новата физика. 

Конструктивните качества на западноевропейската фило-
софска и научна мисъл проличават и от постепенно оформени-
те в нейната система две ясно различими, но също така и вза-
имно свързани нива на познанието: теоретическото (т.е. пости-
ганото чрез усилията на разума ни познание) и емпирическото 
(т.е. познанието, реализирано в чувствения, оформен от 
възприятията и усещанията познавателен комплекс). Първото 
ниво служи за изходна база на мощното и твърде ефективно 
абстрактно знание, характерно за европейската наука. Тази кла-
сификация на познанието, от друга страна, съответства и на 
спецификата на човешкото възприятие и мислене, отразяващо 
в известен смисъл и двойствения характер на представите ни за 
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характера на пространството и времето: Едното от тях е свър-
зано с функциите на дясното полукълбо на главния мозък, 
възприемащ конкретното пространство и време. Второто, свър-
зано с особеностите на функциите на лявото полукълбо на 
главния мозък, обуславя абстрактните познавателни форми на 
пространството и времето. Последните са основа и на мощни-
те съвременни теории във физиката, такива, каквито са напри-
мер релативистката квантова теория на полето, ОТО, теорията 
на струната, теорията на С. Хокинг, теорията на Шипов, теори-
ята на ФБ и др., всички те боравещи с такива силно абстракт-
ни пространствено-времеви структури като напр. 10-мерното 
пространство на Шипов, 10-, а в някои случаи и 11-мерното 
пространство, възприето в теорията на струната и др. 

Силата на абстрактното мислене обаче, никога не намери 
подходяща оценка и развитие в източната философия и наука и 
това е също така една от основните причини за нейното зали-
тане в неправилната посока, откривана днес в редица псевдо-
научни разработки и направления, за някои от които споменах-
ме в увода. 

Но да се върнем към анализа на понятията за пространство 
и време, възприети в рамките на класическата физика. Корени-
те на тази наука трябва да търсим в древногръцката атомистич-
на доктрина, развита от философите Левкип и Демокрит. Може 
да се каже, че тяхното учение преодолява редица трудности и 
парадокси, характерни за предходните етапи в развитието на 
гръцката концепция за пространството и времето. С появата на 
възгледите на тези двама философи се преодоляват трудности-
те, разкрити в критическите анализи на школата на елейците, 
както и трудностите, свързани с известните апории на Зенон и 
др. Насоката, дадена от школата на атомистите, е благоприятна 
и за развитието по-късно на някои рационални тенденции в 
древногръцката философия и наука, като например математи-
ческата философия на школата на Питагор, концепцията за 
множествеността на Анаксагор, идеята за динамичното разви-
тие на Хераклит и др. 

Съгласно идеите на Левкип и Демокрит реалността се със-
тои от малки частици на материята (атоми), които се движат, 
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сблъскват се и се комбинират в празното пространство (кенон). 
Съвкупността на всички атоми гърците наричат битие, а пусто-
тата (празното пространство) те наричат небитие. Аристотел 
приема, че тези две категории съществуват на равни начала в 
обкръжаващата ни действителност. Те, от само себе си, изигра-
ват важна роля в развитието на философската наука, превръщай-
ки се в едни от основните категории за описание на философс-
кото знание. В тази картина пустотата се възприема като прояв-
ление на субстанциалната концепция за пространството, предс-
тавяща това понятие не като структура на света, а като изначален 
негов фон, на който се разгръща динамиката на материалните 
атоми. Атомите, от своя страна, не възникват, не се делят и не се 
унищожават и тяхната вечност произтича от безкрайното безна-
чално време. Левкип нарича „вечното" в същността на атомите 
актуално, за разлика от потенциалните същности в природата, 
които имат начало и край в своето съществуване. Той, както и 
Демокрит, приемат, че безкрайното многообразие по форма, ве-
личина и порядък на атомите образуват в съчетание с пустотата 
цялото съдържание на реалния свят. 

От особена важност за нашите разглеждания в настоящата 
книга е и схващането на древногръцкия философ Епикур. Той 
приема, че в основата на атомите лежат америте. Те са особе-
ни форми на реалността, които се съдържат в атомите, но пос-
ледните не се разпадат на амери. Америте са прототип на мате-
матическата неделимост. Те не могат да съществуват в свобод-
но състояние. „Тези представи на античната атомистика са съз-
вучни с идеите на съвременната физика, която, в частност, дос-
тига до извода, че елементарните частици се състоят от кварки, 
които по всяка вероятност не съществуват в свободно състоя-
ние"40. 

„Амер, по мнението на руския философ на науката М. Д. 
Ахундов, е нещо като пространствен минимум на материята, 
„атом" на дискретното пространство, на който се основава ця-
лата „атомистическа" математика. Функциите на амера в ато-
мистическата философия е разкрил Епикур"41. 

Този гръцки възглед се доближава много повече до същно-
стта на съвременните физически идеи по отношение на кварко-
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вата структура на елементарните частици, отколкото източно-
философската концепция за „коана", която Ф. Капра се опитва 
да свърже с идеята за симетрията в света на кварките42. 

Всъщност подходът на Епикур към понятието „амер" е 
метрическо (т.е. чисто геометрично). Америте, в неговото раз-
биране, изпълняват „ролята на абсолютен мащаб и представля-
ват първични елементи на атомистичната геометрия..."43. 

Представата за амера обаче представлява и първата стъпка 
към осъзнаването на особена категория истини, достигани 
единствено с помощта на разума. Истината, по мнението на 
древногръцките философи, се постига единствено чрез усили-
ята на нашия ум. Мисленото предпоставяне на науката в света 
в разбиранията на Демокрит например, се отнася и до реално-
стта на америте. В това се заключава една от фундаменталните 
разлики в начина на мислене на древните гърци (по-късно 
възприет и от западноевропейците), от една страна, и начина на 
мислене на древноизточните философи, от друга страна. Това е 
начинът на мислене, дължащ се на древногръцката философия, 
който даде най-обилните плодове в цялостната история на чо-
вешкото познание. 

„По същество тук е представена първата форма на разделя-
нето на познанието на теоретически и емпирически моменти, и 
тя е дадена във формата на отделяне на умопостижимото от 
чувственото познание"44. 

„Установяването на качественото различие между разума и 
чувствеността, пише философът Ф. X. Кесиди, (между) мисле-
нето и усещането, между логическото и емпирическото предс-
тавлява велико философско откритие. И честта за това велико 
откритие принадлежи на Парменид от Елея. Това беше откри-
тие на разума в историята на европейската и световната фило-
софия, в историята на теоретическото мислене изобщо. Откри-
тието на разума означаваше падение на митологията, отвръща-
нето от нея и утвърждаването на новия светоглед"45. 

„Разграничението на двете нива на познанието и самата 
атомистическа концепция бяха възприети от Платон, който съ-
ществено ги преобразува. Така например, той допуска, че обек-
тите на умодостижимия свят по същество не са материални, и 
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ги отдели в особен клас - трансценденталния свят на идеите 
(т.е. светът отвъд опита и наблюдението - бел. авт.). При това, 
ако материално неделимите атоми на Демокрит се намираха 
вътре в нещата, и съставяха тяхната същност и субстанция, то 
идеите на Платон макар и съставящи същността на нещата, се 
намираха извън тях, подобно това както проекта за дома ни се 
намира извън самия дом"46. 

Интересно е разбирането на древните гърци и по въпроса 
за характера на движенията на телата в празното пространство. 
Например, Епикур разглежда свойствата на механическото 
движение, изхождайки от идеята за дискретния характер на 
пространството и времето47. Този философ предлага и идеята за 
изотахията, която означава движение на атомите в пустотата с 
една и съща скорост. Древният историк Лукреций ни осведомя-
ва, че в едно свое писмо до Херодот Епикур отбелязва, че „ато-
мите се движат с еднаква бързина, когато те се носят през пус-
тотата, ако на тях не им противодейства нищо"48. Тази идея оче-
видно е едно гениално предугаждане на първия закон на меха-
никата на Нютон, формулиран почти 2000 години по-късно по 
следния начин: всяко тяло запазва състоянието си на покой или 
на равномерно праволинейно движение, ако на него не 
действат външни сили. 

Във философията на Аристотел откриваме и някои други 
полезни за нашите разглеждания идеи. Например този фило-
соф се опитва да докаже умозрително, че пространството и 
времето изобщо не съществуват като такива, че времето има 
дискретен характер, че пространството е крайно и ограничено, 
което той обосновава с факта на съществуването на сферата на 
неподвижните звезди, пространствено затваряща в себе си це-
лия космос и др. По отношение на пространството Аристотел 
твърди, че когато някое тяло или атом напуска дадено място 
(топос), то неговото място веднага се заема от друго тяло (или 
атом). Така че, във всеки един момент в цялата пространствена 
шир не може да се открие никакво свободно място и по този на-
чин понятието пустота губи своя смисъл. 

Всички тези идеи, както ще видим по-нататък, в една или 
друга степен намират отражение в много от най-новите физич-
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ни идеи, обусловили появата на новата физика. Усилията на 
философите и методолозите на физиката да разберат от една 
по-обща гледна точка идеите за същността на пространството 
и времето в класическата физика обаче, са особено полезни и 
за изграждането на много от основните твърдения и положения 
в ТТП и ФБ и затова ние ще спрем вниманието си на тях мал-
ко по-подробно. 

На първо място, ще споменем за разликата между физичес-
ката динамика на Аристотел, от една страна, и механиката на 
школата на атомистите, от друга страна. „В основата на дина-
миката на Аристотел бяха положени не абстрактните и умозри-
телни начала или принципи, а, обратното, някои факти, възпри-
ети от действителността: например, обектът (каруцата) се дви-
жи, докато към него е приложена сила (докато я тегли конят). 
Това наблюдение не е достатъчно фундаментално, но то оче-
видно е вярно и на негова основа е била построена съответ-
стващата за определения свят механика (в който няма пустота, 
прескачания и т.н.), прослужила на хората хилядолетия. Тя бе 
заместена от механиката на Галилей-Нютон, която отново се 
възвърна към абстрактните представи за движение на телата в 
празно пространство, послужило като основа на класическата 
механика... 

Въпреки че механиката на Аристотел е била развита пре-
димно на качествено равнище, тя може да бъде представена ка-
то строга физическа динамика"49. За разлика от класическата 
механика на Галилей-Нютон „в динамиката на Аристотел има 
смисъл да се говори за абсолютно разстояние между две съби-
тия в пространството, даже ако разликата във времената между 
тях не е равна на нула"50. 

Заслуга на Аристотел е и неговото учение за логиката, за 
силогистиката и т.н. На тяхна основа може да се каже, че се раз-
виват и първите научни теории (например, геометрията на Евк-
лид). Научния труд „Начала" на Евклид много учени разглеж-
дат не само като аксиоматично изложение на древногръцката 
геометрия, но още и като първа физическа теория (Айнщайн, 
Бор) или като космологическа теория (К. Попър, И. Лакатош). 
Истините, които се разкриват на базата на аксиомите в геомет-

66 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

рията на Евклид, се достигат посредством логическите опера-
ции на мисълта ни, законите на които са описани в логическо-
то учение на Аристотел. Много учени в наши дни свързват ус-
пеха на геометрията на Евклид и с включването в операционал-
ната сфера на тази теория на идеята за твърдо тяло (неизменни-
те и идеални геометрични форми) и идеята за оптиката (идеал-
ното разпространение на светлинните лъчи по права линия). 
Именно тези съображения и обстоятелства служат като основа 
за формирането на пространствено-време вата същност на ре-
алния макросвят, считат последователите на класическата фи-
зика. 

Но как би изглеждал светът в рамките на една друга 
действителност, където условията за твърдо тяло (неизменни 
геометрични форми) и оптическите прави линии на светлинни-
те лъчи липсват. Да си представим например, че нашата плане-
та плува в бушуващ океан от различни енергии, блъскана без-
разборно от вълните му във всеки момент от своето движение. 
Всъщност това е картината на нещата в квантовия свят. В мак-
росвета, от своя страна, можем да усложним тази ситуация, 
включвайки въображаемо наличието на множество „черни дуп-
ки", на флуктуациите в топологията на пространство-времето и 
т.н. С други думи, това е свят, „който не може да се характери-
зира с помощта на твърди тела и светлинни лъчи. Да си предс-
тавим, че изследователят от Земята се опитва да ги използва 
при изучаването на такъв свят (по друг начин земният жител и 
не може). За жителя на подобна планета такъв подход би се 
оказал странен, доколкото избраните от него обекти (твърди те-
ла и лъчи) не биха изпълнявали основополагаща роля в проце-
са на познанието на жителите на такава планета - тяхната ло-
гика, математика и естествознание биха се основавали на дру-
ги обекти и взаимодействия"51. 

Може би това е и причината за неуспеха на класическата 
физика при описанието на явленията и процесите в микросве-
та. Дори и наложилото се вероятностно описание, възприето в 
КМ, изглежда се дължи на интуитивното ни предпочитание 
към представите за твърдо тяло и светлинни лъчи, на чиято ос-
нова бе изградена геометро-оптическата система на Евклид. И 
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именно под влияние на тази система в представите на хората 
започва постепенно да се формира една своеобразна картина за 
висшия свят на Твореца, която господства и до ден днешен във 
въображението на много хора. И това е защото идеалните обра-
зи в геометрията на Евклид са лишени от случайности, харак-
терни за реалните обекти в природата. „Геометрически идеал-
ните обекти (например сферата) са изобразени в създадения от 
Бога космос, който се представя пред нас като хармония на 
сфери, а математическите доказателства се разглеждат като 
притежаващи най-висша достоверност (изключвайки открове-
нието). Обожествя ваната геометрия се разглеждала в единство 
с оптиката"". 

Следователно, още от най-дълбока древност хората започ-
ват да разглеждат висшата реалност на Твореца като една неп-
роменяща се, лишена от неудобствата на случайностите и при-
тежаваща висша степен на хармония сфера, в която понятието 
за еволюция е лишено от всякакъв смисъл. 

Съществен пробив в разбирането за ролята на идеалните 
геометрични форми в устройството на Вселената са работите 
на астронома И. Кеплер. В двете известни негови книги „Нова-
та астрономия" и „Хармонията на света" той формулира трите 
основни закони за движенията на планетите около Слънцето: 1) 
всяка планета се движи по елипса, в един от фокусите на която 
се намира Слънцето; 2) елипсите, по които се движат планети-
те, са разположени върху плоскости, минаващи през центъра 
на Слънцето, при което площта на сектора от орбитата, описан 
от радиус-вектора на всяка планета, се променя пропорционал-
но на времето; 3) квадратът на времената на обикалянето на 
планетите около Слънцето се отнасят едни към други както от-
ношението между третата степен на техните средни разстояния 
до Слънцето. 

Тези закони опровергават в явен вид догмата за съвършен-
ството на кръговите орбити в структурата на движенията на те-
лата във Вселената, което има голямо философско-методологи-
ческо значение за развитието на идеите във физиката. По този 
начин И. Кеплер отхвърля схващането за божествения характер 
на един от елементите на геометрията на Евклид, обожествя-
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вайки от друга страна цялостната система на геометрията, разг-
леждайки я като основа на математическото и физическото уче-
ние за пространството. Както ще видим по-нататък тази кон-
цепция господства и до ден днешен във физическото знание, 
което ни даде повод да обособим това схващане в отделна фи-
лософска категория, наречена „геометрична картина на све-
та'" (ГКС)". Кеплер, от своя страна, твърдял, че „геометрията е 
самият бог". 

В работите на Кеплер обаче започва да се откроява сянката 
на едно друго много важно понятие за физиката, а именно по-
нятието за инерция. По мнението на руския философ Ахундов 
„динамическите представи на Кеплер са все още определено 
под влиянието на Аристотеловата доктрина. Така, той считал 
че ако не се поддържа движението на обекта чрез външно въз-
действие, то той би спрял движението си. Кеплер не съумя да 
достигне до идеята за инерцията. Тя била формулирана от Га-
лилей, който има огромен принос за обосноваването на хелио-
центричната система"54. 

Идеята за инерцията на телата преминава през множество 
перипетии, оформени от схващанията на трима големи учени -
Галилей, Декарт и Нютон. „В техните трудове могат да се отк-
рият различни способи за индуктивни обобщения на експери-
менталните факти в съответствие с различните картини на све-
та: Галилей приема (за основа - бел. авт.) празното простран-
ство и кръговото инерциално движение, Декарт достига до иде-
ята за праволинейното инерциално движение, но отрича праз-
ното пространство и едва в натурфилософията на Нютон се 
извършва обединението на двете необходими съставки на кла-
сическата механика празното пространство и праволинейното 
инерциално движение"55. 

Този момент от развитието на класическата физика и 
възприетите в нея схващания за пространството и времето е от 
особена важност за нашите разглеждания. Нека спрем внима-
нието си на него малко по-подробно. 

Картините на света, които се оформят в разбиранията на 
тези трима велики учени, крият в себе си загадката на прогре-
са във физиката изобщо. Нейната същност, която ще се опита-
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ме да разкрием чрез усилията на физиците от онова време да 
разберат естеството и ролята на инерцията, има пряко отноше-
ние към формирането на новата физика, насочена към изслед-
ванията на невидимия свят. 

В своята формулировка на законите за движенията на тела-
та във Вселената Декарт придава особено значение на поняти-
ето „инерцията на телата", формално съвпадащо със схваща-
нето на Нютон, което е и общоприетото във физиката разбира-
не. Първият закон на природата, според Декарт, гласи: Всяко 
нещо, доколкото това зависи от него, винаги запазва своето 
състояние и ако веднъж е приведено в движение, то това дви-
жение продължава да се следва. Вторият закон, според Декарт, 
е следният: Всяко движение, само по себе си, е праволинейно и 
поради тази причина нещата, движещи се по окръжност, вина-
ги се стремят да се отдалечат от центъра на кръга, който те 
описват56. 

В тези формулировки Декарт изобщо не споменава за праз-
ното пространство и ролята му за разбирането на ясно очерта-
ното свойство на телата да следват движенията, в които те 
веднъж са приведени (явен намек за инерцията). И това е защо-
то Декарт, който е искрено вярващ християнин, интерпретира 
това свойство като следствие на разбирането му за Бога, в ли-
цето на Който той вижда някаква неизменна, вечна същност, 
чиято форма се копира от физическия свят чрез запазването на 
количеството на материята и нейните движения във Вселената. 
Тази форма на запазването на определени свойства в материал-
ния свят, следователно Декарт интерпретира като проявление 
на идеалната природа на Бога. 

Версията на Нютон има по-голям успех сред физиците, за-
щото в нея ролята на Бога е изместена от един друг Абсолют -
този за Абсолютното празно пространство. Парадоксът обаче 
се заключава в това, че Нютон, отхвърляйки идеята за ролята 
на Абсолюта в разбирането на Декарт, фактически достига до 
същата формулировка на закона за инерцията, с тази разлика, 
че Нютоновската натурфилософска система е изведена в рам-
ките на една конкретна физическа механика, близка до усеща-
нията и възприятията, характерни за сетивното човешко позна-
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ние, което съществено се осланя на интуицията за празно 
пространство и свободно движещи се в него тела. Както ще ви-
дим от по-нататъшното изложение в книгата, тенденцията за 
издигане ролята на геометричните Абсолюти в обясненията на 
картината на физическата реалност се запазва през вековете, 
претърпявайки редица видоизменения, съхранявайки обаче не-
изменно формата, възникнала от прецедента със случая на 
инерцията. 

Съвпадащата формулировка на законите за движенията на 
телата на Декарт и Нютон е обект на анализите на известния 
английски философ на науката Блекуел. Анализът на този забе-
лежителен факт в историята на физиката довежда този учен до 
извода, „че научният закон включва в себе си не само описание 
на фактическото състояние, а и нещо повече. В частност, то 
съдържа и разбирането за това, защо възниква посоченото фи-
зическо състояние. Този фактор Дж. Блекуел нарича „теорети-
ческо значение" на научния закон. Оттук става ясно, че могат 
да съществуват две версии на един закон, описателните значе-
ния на който съвпадат, но те съществено се различават по „те-
оретическото значение". Такава е била ситуацията в случая на 
законите за движението на Декарт и Нютон"57. 

Аз лично бих добавил, че всяка формулировка във физика-
та, било то на закон, теория, принцип или хипотеза, има своя 
дух. Духът на закона във формулировката на Нютон например, 
се*определя от ясното намерение на търсещия човешки ум за 
откриване на физическата причина на свойството инерция на 
телата, което Блекуел нарича „теоретическо значение". Духът 
във формулировката на Декарт, от друга страна, откриваме в 
неговото разбиране за ролята и естеството на Бога, пренебрег-
ващо търсенето на конкретна физическа причина за това свой-
ство. Затова на Декарт е чужда Нютоновската трактовка на ма-
сата на телата като мярка на тяхното инерциално съпротивле-
ние на измененията в заобикалящата ги реалност. И докато Аб-
солютьт на Нютон предпоставя намирането на „теоретическо 
значение" с ясна физическа интерпретация, това липсва във 
формулировката на Декарт. В съвременната физическа наука 
заслугата на Шипов, например, може да се отнесе до същите 
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мотиви за формулиране на законите на физиката чрез едно по-
дълбоко теоретическо познаване на причините за инерцията 
на телата. Това е и отправната точка, от която този учен факти-
чески започва да изгражда своята ТТП. 

Но нека да видим сега как стои въпросът със самото изяс-
няване на физическите причини за свойството инерция на тела-
та - доколко това е постигнато ефективно в последователното 
развитие на физическите теории, започвайки от теорията на 
Нютон и стигайки до теорията на Шипов, теорията на струна-
та, теорията на С. Хокинг, теорията на ФБ и т.н. 

Може определено да се каже, че теорията на Нютон не да-
ва ясно и определено обяснение на това свойство. Макар че 
формулираните от този учен закони на механиката допринасят 
съществено за осъзнаването и систематичното отчитане на от-
носителността на движенията на телата, което се улеснява от 
въведената от него идея за абсолютното пространство, причи-
ната за инерцията на телата остава забулена в мъгла. Въпреки 
това математическата яснота и красотата на логическите умо-
заключения, следващи линията на неговата версия за законите 
на движението на телата, създава прецеденти в теоретическата 
физика. В своя труд „Математически начала на натуралната 
философия" Нютон развива една логически самосъгласувана 
по форма физическа теория, която става каноническа за физи-
ката. „Построяването на своята система Нютон започва с опре-
делянето на базисните физически понятия, такива като „маса", 
„количество на движение", „инерция", „сила" и т.н. След тези 
определения той въвежда понятието за абсолютно и относител-
но пространство, време и движение, на което е посветено „По-
учение", завършващо първата глава на „Началата". Втората 
глава е посветена на аксиомите, ролята на които изпълняват 
трите закона за движението. На базата на тази аксиоматическа 
основа се развива дедуктивно цялата система на „Началата"58. 

В схващанията на Нютон за естеството на пространството 
и времето обаче, има една особеност. И тя е следната: Тези по-
нятия се въвеждат от Нютон в началото на изложението на „На-
чалата" и впоследствие получават своето физическо съдържа-
ние с помощта на аксиоми, които се описват чрез формулира-
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ните от него закони за движението. Обаче понятията за прост-
ранство и време предшестват формулировката на аксиомите не 
само поради това, че последните се определят от тях, но и за-
това, че тези понятия служат като фон за реализирането на са-
мите аксиоми, най-важната от които гласи следното: законите 
на движението на класическата механика са валидни в инер-
циални отправни системи, които се определят като особен 
клас системи, движещи се равномерно и праволинейно по от-
ношение на абсолютното пространство и време. Следовател-
но, свойството инерция на телата тук служи, за да се определи 
една специална категория от отправни системи (т.е. системи, в 
които се отчита геометричното положение на телата в простра-
нството). По този начин качеството абсолютност се снема от 
пространството (но не и от времето), прехвърляйки се върху 
особения клас на инерциалните отправни системи. Това уточ-
нение в смисъла и ролята на понятието инерция на телата оба-
че не допринася ни най-малко за изясняването на неговото ес-
тество от една разумна физическа гледна точка. Напротив, как-
то ще видим по-късно от събитията, свързани с формулировка-
та на СТО, този смисъл още повече потъва в мрака на неясно-
тата. Единствената придобивка от теорията на Нютон остава 
само фактът, че инвариантният характер на законите на класи-
ческата механика в различните отправни инерциални системи 
разкрива един нов, физически смисъл на пространството, него-
вият относителен характер. В класическата физика обаче свой-
ството относителност играе подчинена, второстепенна роля. И 
това е, защото законите за движението в класическата механи-
ка са валидни в особената категория на инерциалните отправ-
ни системи, които се определят като системи, движещи се 
инерциално (т.е. равномерно и праволинейно) в относително 
абсолютното пространство и време. Инерциалното движение 
на телата постепенно измества и централната роля на кръгово-
то движение, което гърците обожествяват. 

Религиозната интерпретация на понятието абсолютно 
пространство и време по времето на Нютон се заключава в раз-
бирането, че посредством тази присъща на Абсолюта категория 
Бог „чувства" едновременно всички точки от безкрайната Все-
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лена. Следователно, абсолютното пространство и време са 
форма на някаква универсална инерциална система за отчита-
не движенията на физическите тела. Свойството инерция, по 
този начин, следва да се отнесе единствено и само до божест-
вената природа на нещата. 

Веднага трябва да почертаем, че в такова едно твърдение 
има много дълбок смисъл и това се потвърждава от всички пос-
ледвали събития във физиката, включително и до наши дни. 

Впечатлението, което остави въпросното разбиране за аб-
солютното пространство и време, се усилва още повече, след 
като физиците откриват, че законите за запазване на такива 
фундаментални физически величини като енергията, импулса 
и момента на количеството движение, са свързани с някои от 
свойствата на това пространство (и време), а именно свойства-
та изотропност и едноредност (известните теореми на Еми Нь-
отер). 

В историята на физиката има много случаи, при които вид-
ни учени възприемат възгледите на Нютон за абсолютното 
пространство и време като противоречиви и следователно като 
логически неприемливи. Особена, конструктивна форма на кри-
тиките, отправени към този възглед, обаче откриваме единстве-
но във философията на Е. Мах. Този учен и философ отхвърля 
идеята на Нютон, откривайки един друг много важен аспект на 
понятието относителност в класическата физика. Той правилно 
забелязва, че експериментално могат да се наблюдават само от-
носителните движения, временни интервали, скорости и др. 
Всички измервани величини във физиката, твърди той, имат от-
носителен характер. Никоя физическа величина не може да се 
отнесе към абсолютното пространство и време и следователно 
тези понятия не представляват интерес за науката. Това твърде-
ние съставлява една от формулировките на известния „принцип 
на Мах", направил силно впечатление на самия Айнщайн, който 
твърди, че идеите на Е. Мах са един от източниците на вдъхно-
вението му за изграждането на СТО и ОТО. 

В много книги по философия на физиката обаче аз откри-
вам едно огромно разнообразие от различни по форма форму-
лировки на принципа на Мах. Най-известната от тях може да се 
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открие в книгата на В. Хюз „Принципът на Мах и експеримен-
тите по анизотропията на масата", който гласи следното: „... 
инерциалната отправна система се определя от разпределение-
то на масите във Вселената, силата на инерцията, действаща на 
тялото, е резултат на гравитационното въздействие върху това 
тяло от страна на отдалечената материя, и инертната маса на 
тялото се определя от цялата материя във Вселената"59. Руски-
ят философ на физиката М. Д. Ахундов посочва, че известният 
на Запад философ Р. Дике обръща вниманието върху въпросно-
то разнообразие във формулировките на принципа на Мах, счи-
тайки, „че този принцип се основава на философски идеи и е 
интуитивно изведен, затова той трудно може да се сведе до ни-
вото на количествена теория. Всичко това влече след себе си 
„многоликостта на принципа на Мах", в него има почти толко-
ва лица, колкото са били и изследователите, разглеждащи този 
принцип"60. 

Формулировката, която откриваме в книгата на В. Хюз оба-
че е забележителна и представлява особен интерес за нашите 
разглеждания в настоящата книга. Въпросът се заключава в то-
ва, че законът за инерцията р валиден в инерциални отправни 
системи (т.е. системи, движещи се равномерно и праволиней-
но). Но, както правилно отбелязват повечето изследователи на 
принципа на Мах, за да се изясни коя от системите е инерциал-
на, е необходимо да имаме някакъв абсолютен ориентир, спря-
мо който да се определи и инерциалността на конкретните отп-
равни системи. С други думи, всяка „относителност" във фи-
зиката се нуждае от някаква надеждна опора, която може да се 
открие само в лицето на определен абсолют, имащ по необхо-
димост физически или най-малкото философски смисъл (Бог, 
абсолютно пространство и време и др.). Понятието „относи-
телно" не може в никакъв случай да играе ролята на абсолют. 
„Абсолютната относителност" е понятие, лишено от смисъл. И 
това е, защото понятието относителност е отрицание на поня-
тието абсолютност. Твърдението „А" и „не-А" не могат да бъ-
дат разглеждани като едновременно верни. Това е основен за-
кон на логиката и на природата. Както ще видим по-нататък, 
това е една много важна констатация, която откриваме в извес-
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тен смисъл и в самата теория на относителността на Айнщайн. 
Учените, възприели формулировката на принципа на Мах в 

смисъла, който откриваме в книгата на В. Хюз, отхвълят идея-
та за абсолютното пространство, мотивирайки се, че отдалече-
ните от Земята звезди и галактики във Вселената са видимо не-
подвижни и следователно само те могат да бъдат отнесени към 
„покоя" на абсолютното пространство. Оттук може да се нап-
рави изводът, че законът за инерцията е валиден само по отно-
шение на неподвижните маси, разположени по безкрайно отда-
лечените от нас места във Вселената. Това дава основание да се 
отхвърли самата идея за абсолютно пространство. Никой от 
тези изследователи на принципа на Мах обаче, не забелязва, че 
в смисъла на „покоя " на безкрайно отдалечените от нас маси 
във Вселената може да се открие един нов Абсолют - този на 
вечно покоящата се материя в света. 

Нека обаче за момент да предположим, че масата на звез-
дите в безбрежния океан на Вселената наистина е неподвижна. 
Може ли тогава силата на инерцията да се счита като сила на 
гравитационното привличане, упражнявано от страна на отда-
лечените маси на звездите. Едва ли! Силата на гравитацията е 
еднопосочен вектор. Дори и да се счита, че този вектор е резул-
тантен от наслагването на множество такива вектори, той би 
бил винаги ориентиран случайно в пространството (та нали 
движенията на телата са случайно ориентирани). Следовател-
но, такава сила никога не би могла да се появи в една изотроп-
на и еднородна среда, каквато е масата на безкрайно отдалече-
ните звезди. Още повече, че днес ние вече знаем, че Вселената 
непрекъснато се разширява и следователно такова едно преме-
стване в пространството на огромната маса на отдалечените от 
нас звезди и галактики би променяло непрекъснато и посоката 
на тяхното резултатно гравитационно въздействие върху тела-
та, намиращи се в непосредствена близост до нашето полезре-
ние. Свойството инертност на телата в схващането на тези уче-
ни по-скоро напомня за свойствата хомогенност и изотропност 
на абсолютното пространство, които например използва руски-
ят учен Фридман, за да изгради математическия модел на раз-
ширяващата се Вселена, основан на уравненията на ОТО. С 
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други думи, гравитационното привличане на близките до нас 
тела от страна на безкрайно разположените звезди и галактики 
в този смисъл е едно и също във всяка една точка и във всички 
посоки на пространството, заемано от видимата Вселена и сле-
дователно то не може в никакъв случай да се прояви като сила. 

За съжаление това противоречие във виждането ни по въп-
роса за инерцията на телата дълги години остана настрана от 
вниманието на научната общественост, привлечено по-силно 
от предпочитанията на някои от философите към едно друго, 
не толкова съществено тълкуване на въпросите, породени от 
принципа на Мах, а именно към отричането изобщо на обек-
тивността на пространството, времето и движенията на телата 
(а оттам и на самите тела като материални същности). Съглас-
но това виждане „в природата не съществува друга реалност, 
освен нашите собствени усещания, и всяко изучаване на при-
родата представлява в крайна сметка само едно икономично 
приспособяване на нашите мисли към нашите усещания, до ко-
ето ние достигаме под влияние на борбата за съществуване. 
Разликата между физичното и психичното е чисто практическа 
и условна; единствените съществени елементи на света, това са 
нашите усещания"61. Въпреки тези философски спекулации по 
отношение на проблема за интерпретацията на принципа на 
Мах, все пак може да се каже, че последният остави трайна 
следа в научното познание, окачествена по много сполучлив 
начин от руския учен Н. П. Коноплева по следния начин: „... 
всички опити да се използва принципа на Мах не просто в ка-
чеството си на общо методологическо твърдение, но и като ма-
тематически строго положение, на което можем да припишем 
конкретно съдържание и да проверим експериментално, завър-
шиха с неуспех. Принципът на Мах се съпротивлява както на 
математизацията, така и на експерименталната проверка. При-
чината за това, както на нас ни се струва, е, че бе невъзможно 
да се построи каквато и да е теория без абсолютни, т.е. без ак-
сиоматически елементи, ползвайки се само от измерими експе-
риментално величини"62. 

Тази оценка на руската методоложка на физиката може да 
бъде допълнена и от следните съображения: във физическото 
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знание трябва да се прави разлика между умозрително устано-
вените теоретически постановки и твърдения, които обикнове-
но нямат почти никакво отношение към физиката, но без които 
не може да съществува никоя физическа теория, от една стра-
на, и твърденията, произтичащи директно от експериментални-
те данни, от друга страна. Твърденията от първия тип са поня-
тията абсолютно пространство време. Те не могат да бъдат 
констатирани експериментално по никакъв начин, но тяхното 
допускане води до някои полезни, а в редица случаи и експери-
ментално проверими положения. Например въз основа на при-
писваните симетрии на абсолютното пространство и време се 
извеждат фундаменталните закони за запазване в класическата 
физика, без които научното познание изобщо във физиката би 
било немислимо. Но от друга страна, руската методоложка е 
права, като твърди, че във всяка една физическа теория от ран-
га на класическата механика трябва да се въвеждат по необхо-
димост и някакви абсолюти, които имат по-скоро някакъв ме-
тафизически, философски и дори религиозен смисъл. Това е и 
смисълът на понятието метафизична натовареност на знанието, 
което ние въведохме във ФБ6. 

По друг начин обаче стои въпросът с инерцията на телата. 
Това е едно конкретно физическо понятие, това е експеримен-
тално наблюдаема сила, която всеки един от нас е изпитал на 
собствения си гръб, блъскайки при внезапното спиране на 
транспортните средства съседите си, в пътуванията по транс-
порта в лошо организираните градски транспортни системи, 
каквато е напр. софийската (но не и лондонската). За разлика от 
високо абстрактните и твърде отдалечени от сетивното ни поз-
нание понятия на абсолютното пространство и време, поняти-
ето инерция на телата е едно съвсем осезаемо и експеримен-
тално достъпно физическо качество. То не може да бъде поста-
вено по никакъв начин на равна нога с метафизически натова-
реното понятие за абсолютност на пространството и времето. 

След всички тези перипетии около проблема с изясняване-
то на физическата природа на инерцията на телата, въпросът 
остава открит до момента на появата на новата теория на Ши-
пов. Плахи и твърде неопределени опити за изясняването му се 
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предприемат и в рамките на СТО и ОТО, но както се оказва, по-
нятието инерция в тези теории навлиза в още по-дълбока фаза 
на неопределеността. По този начин проблемът с инерцията на 
телата в класическата физика се прехвърля с цялата си острота 
и в системата на модерната физика. Ето и мнението на извест-
ните философи на физиката В. и Т. Тихоплав по този въпрос: 
„И до сега проблемът с инерционните сили и полета в класи-
ческата механика и другите раздели на физиката е един от пар-
ливите проблеми за съвременната наука. Инерционните сили 
не удовлетворяват третия закон на Нютон, те се явяват еднов-
ременно и външни, и вътрешни по отношение на изолирана 
система; техният произход винаги е бил най-тъмният въпрос в 
теорията на частиците и полетата... Този проблем винаги се 
оказва толкова сложен за физиката, че знанието за инерционни-
те сили почти не се е променило от Нютон насам. 

В нашата страна периодично възникват обществени диску-
сии по проблемите на инерционните сили. Основните въпроси 
винаги са: реални ли са инерционните сили? Кой е техният из-
точник? Външни ли са те или вътрешни по отношение на изо-
лирана система? Така и не се е стигнало до единно мнение по 
тези въпроси. 

По принцип, едно явление във физиката се счита за реално, 
ако може да се наблюдава експериментално. Инерционните си-
ли се наблюдават добре в опити с ускорени отправни системи, 
затова Нютон, Ойлер, Мах, Айнщайн и много други приемат 
тези сили за реални. От опита също така следва, че при ускоре-
но движение в тялото възниква поле на инерционни сили, чия-
то равнодействаща е приложена в центъра на тежестта на тяло-
то. Тъй като реалността на полето и на инерционните сили се 
потвърждава от опитите, разумно е да се постави въпросът за 
изучаването на физическите свойства на инерционното поле, 
пораждащо инерционни сили"63. 

В своята теория на относителността, която ще разгледаме 
подробно в следващия параграф, Айнщайн допуска, че свой-
ството инерция на телата е форма на гравитационната сила в 
смисъла, в който това се приема в ОТО. Инерцията съгласно 
неговата идея се проявява при движението на телата по огъна-
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тата от масите им метрика на пространството и следователно 
самото огъване на метриката (т.е. полето на метричния тензор, 
задаван с неговата функция) всъщност представя едновремен-
но и полето на инерционните сили. Инерционно проявяващата 
се кориолисова сила например се получава от факта на преми-
наването на телата през различни точки от огънатото от други 
тела пространство, при което техните движения по мировата 
им линия постепенно започват да се влияят и от постоянно про-
менящата се картина на метриката. Кориолисовите сили са 
причината изтичащата вода в каналите на мивките в Южното 
полукълбо на Земята да става в посока на движението на часов-
никовите стрелки, а в Северното полукълбо в обратна на това 
движение посока. 

Идеята на Шипов за инерцията е подобна на Айнщайнова-
та идея. През 1979 г. този учен успява да въведе в теорията 
усукването на пространството в явен вид чрез изведените от 
него уравнения, с които той се опитва да опише и полето на 
инерционните сили64. Подробно описание на теорията на Ши-
пов ще направим в една от следващите глави на книгата. 

По-късно този учен усъвършенства своя модел, като успява 
да намери обединение на теориите на Хайзенберг-Иваненко, на 
Янг и Милс за калибровъчните полета и на теорията на Риман-
Картан. По този начин се получава едно своеобразно обобщение 
на ОТО, реализирано в 10-мерно псевдориманово многообразие, 
съдържащо шест променливи в повече от обичайно възприетите 
4 в теорията на Айнщайн. С цел да отчете в явен вид усукването 
на пространството Шипов допълва 4-те пространствени коорди-
нати в пространството на Минкавски (трите Евклидови плюс 
времето) с 6 ъглови координати: трите обичайни Ойлерови ъгли 
и три пространствено-времеви ъглови параметъра, отчитащи ъг-
лите между оста на времето и пространствените оси на базисна-
та отправна система. Физиците, специалисти по моделните схе-
ми на ОТО, лесно биха се ориентирали в математиката на този 
модел, който по същество представлява едно многомерно обоб-
щение на традиционната ОТО на Айнщайн. 

Функцията на метриката в това усложнено моделно предс-
тавяне на ОТО, Шипов интерпретира като описание на инер-
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ционните сили в природата и го издига в качеството на единно 
(т.е. обединяващо всички останали взаимодействия) физичес-
ко поле. 

Аз лично успях да повторя тези изчисления на Шипов и 
ги намирам за съвсем коректни и твърде интересни. Забеля-
зах обаче единствения недостатък, който е характерен и за 
ОТО, а именно, че тук също възникват в известен смисъл 
трудности, свързани с определянето в теорията на най-основ-
ните физически величини - енергията и импулса. Оказва се, 
че както и в случая на ОТО, тези величини в теорията на Ши-
пов зависят от избора на координатната система. В най-общ 
смисъл, може лесно да се покаже, че дори простият преход от 
правоъгълни декартови координати към произволна система 
от криволинейни координати, каквато е например тази на 
Шипов, води до парадоксалното обстоятелство, според което 
гравитационната енергия на вакуума може да бъде направена 
различна от нула, а в усложнения модел на Шипов, дори и 
безкрайно голяма. Разбира се, това е общо качество на всич-
ки теории, които се опитват да обобщят ОТО, изграждайки 
моделите си върху хипотезата за фундаменталния характер 
на метриката и нейните променящи се във времето конфигу-
рации, включвайки в тях и усукването. Този факт може да се 
отнесе и до особеностите на нашата физическа интуиция, 
привикнала да свързва локално изявените енергийни харак-
теристики на материята единствено и само със същността на 
движенията на корпускулите на веществото в празно прост-
ранство. Никога никой обаче не смееше дори и да допусне, че 
те са свойство и на самото празно пространство, дори и кога-
то то е изкривено и усукано, както това се приема в ОТО и те-
орията на Шипов. 

Намирам също така за полезна и хипотезата, издигната в 
новата теория на Шипов, според която в известен смисъл при-
писваната структура на физическия вакуум получава свойства, 
характерни за обичайната веществена форма на материята. В 
нея се предполага, например, че субстанцията във физическия 
вакуум изпитва гравитационно въздействие от страна на мате-
риалните тела, като самото поле се привлича от телата. От своя 
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страна, полето упражнява гравитационно въздействие върху ма-
терията от физическата реалност, привличайки я също към себе 
си. Във физиката този модел може да бъде отнесен към катего-
рията на нелинейните теории. Неудобствата в моделните разг-
леждания от типа на Шипов могат да възникнат от обстоятел-
ството, че в случая субстанцията на полето, която е компонента 
на физическия вакуум (т.е. на празното пространство, надарено 
с някаква структура), придобива качествата на материята във 
физическата реалност, при което тя става част от самата тази ре-
алност. Този парадокс се отстранява естествено в квантовите те-
ории на полето, в които квантите на взаимодействията придоби-
ват чертите на материалните частици и следователно могат да 
участват на равна нога във взаимодействията. В ОТО този пара-
докс се отстранява с допускането, че енергията и импулсът на 
гравитационното поле, което се задава с функциите на метрич-
ния тензор, имат по-скоро глобален, а не локален характер. В 
такъв случай на самото гравитационно поле може да се припи-
ше енергиен аспект, описван от тензора на масите и енергиите, 
който, от своя страна, допринася за огъването на пространстве-
ната метрика. С други думи, самото гравитационно поле, съсре-
доточено в празното огънато пространство, допринася за 
собственото си оформяне чрез приноса му към общото огъване 
на пространството, предизвикано от страна на масите на телата. 

Помня работите на един мой колега в Ядрения Институт, 
където работех преди години. Той разработваше т. нар. модел 
на колебанията на електрона, поместен в пространството на 
собственото му поле. Този модел в науката е известен като мо-
делът „Zittelbewegung". При определени допускания за харак-
тера на тези колебания, които напомнят много характера на вза-
имодействието със субстанцията във физическия вакуум, 
възприет в рамките на ОТО и теорията на Шипов, моят колега 
получаваше точни стойности за масата, спина и заряда на 
електрона. Този колега беше твърде ентусиазиран от тези ре-
зултати и дори намекваше, че може би това е и подходът към 
единната теория във физиката. 

Подобен подход може да се открие и в опита на Хайзенберг 
за построяване на „единната теория на полето". Той изхожда от 
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предположението, че съществува „световно уравнение на дви-
жението" на някаква първична субстанция, наречена прамате-
рия, която взаимодействайки със самата себе си (уравнението 
за нейното движение се предполага, че е нелинейно) поражда 
устойчивия спектър на възбудените състояния, а тези възбуде-
ни състояния се възприемат от нас като елементарни частици. 
За съжаление, следвайки такава програма, на Хайзенберг не се 
отдаде построяването на „единната теория". Трудностите се 
оказаха толкова значителни, че работите по същество не изля-
зоха от стадия на началните пресмятания65. 

Трудностите, които възникват в теорията на Шипов, обус-
ловени от горепосочените обстоятелства, се преодоляват с по-
мощта на редица допълнителни допускания. Този факт, от своя 
страна, намалява достойнствата на теорията. С тяхна помощ 
обаче, Шипов успява да изведе коректните от физическа глед-
на точка нулеви средни вакуумни стойности за момента, им-
пулса и някои други физически характеристики. 

В своята теория Шипов прави и други допълнителни до-
пускания, които спомагат да се отстранят повечето от труднос-
тите, появяващи се и на други нива в тази програма. Може би 
това е и една от причините теорията му да претендира за обяс-
нението на почти всички противоречиви факти, които възник-
ват в съвременната фундаментална физика. Ето някои от тях: 

1) С тази теория е реализирана старата мечта на Айнщайн 
за изграждането на по-съвършена квантова теория по пътя на 
разширение на принципа на относителността. Постигната е 
целта на великия учен за построяването на една пълна детер-
минирана квантова теория чрез обобщение на уравненията на 
общата теория на относителността, намерило въплъщение в те-
орията на физическия вакуум66. Проблемът с вероятностния ха-
рактер на квантовите обекти обаче остава същия. 

2) Вълновата функция в уравненията на Дирак и Шрьодин-
гер се интерпретира като физическо поле на инерционните си-
ли. 

3) Формулиран е всеобщ принцип на относителността, 
включващ в явен вид усукването на пространството. Този 
принцип заедно с новата теория на физическия вакуум 
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„свързват помежду си проблема за инерционните сили и по-
летата от класическата механика, проблема за разходимости-
те в електродинамиката и проблема за завършеността на 
квантовата механика"67. Въпросният принцип също така 
обуславя идеята за релативизирането на въртеливите движе-
ния в природата. 

4) Физическото инерционно поле се проявява в ролята на 
единно поле, вътрешно обединяващо всички физични полета. 
Това е и полето, което е търсел на времето Айнщайн. Инерци-
онните полета, от своя страна, се определят от усукването на 
пространството, което характеризира еластичните му свойства 
и имат локална природа. Силите на инерцията са едновремен-
но и външни, и вътрешни по отношение на всяка произволно 
взета изолирана система68. 

5) Открит е нов тип фундаментално взаимодействие на ма-
терията, основано на точното решение на уравненията на физи-
ческия вакуум, наречено торсионно взаимодействие. Тази нова 
физическа сила е свързана с усукването на пространството. 

Теорията на Шипов има и много други достойнства, както 
и други резултати от фундаментална значимост за физиката. 
Върху тях ще се спрем по-подробно в една от следващите гла-
ви на книгата. Тук споменаваме само тези, които касаят проб-
лема за инерцията на телата. 

Когато описах теорията на Шипов пред мои английски ко-
леги, един от първите им коментари бе дали тази теория не по-
пада под удара на принципа за фалшификационизма на Попер, 
който гласи, че една теория, която успява да реши такъв широк 
кръг от фундаментални проблеми във физиката, не може да бъ-
де вярна по принцип. 

Това възражение на английските учени ме накара да се за-
мисля върху проблемите, които моето собствено разбиране за 
характера на торсионните полета пораждаше. Започнах да се 
вглеждам по-внимателно и в програмата, изпълнена от руската 
школа на Шипов и Акимов и постепенно открих, че в нея мо-
гат да се въведат редица подобрения, които биха придали по-
приемлив за критично настроените англичани вид. Освен това, 
въпреки уверенията на Шипов, аз намирам за неудовлетвори-
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телно неговото обяснение на инерцията. Очевидно, опитът му 
да свърже полето на инертните сили с едно от свойствата на 
пространството и времето представлява значителен напредък в 
търсенето на една реалистична гледна точка по въпроса. Въп-
реки това, по мое лично мнение, свойството усукване на прост-
ранството има много по-дълбок физически, философски и до-
ри метафизичен смисъл. 

От друга страна, забелязах също, че всички теории от типа 
на ОТО и тази на Шипов са по своята същност и теории на фи-
зическия вакуум. ОТО например третира структурата на праз-
ното пространство, изхождайки от принципа за еквивалент-
ност, формулиран от Айнщайн. Тази теория започва и завършва 
с описанието на поведението на метриката на пространство-
времето, свързвайки в едно цяло чрез уравненията на Айнщайн 
геометрическите свойства и празното пространство с физичес-
ките характеристики на реалния свят. Всъщност една от мета-
физическите идеи, залегнали в основата на ОТО, е идеята за 
размиването, преодоляването, премахването в познанието на 
границата между видимия реален физически свят и невидима-
та реалност на празното пространство. ОТО, по този начин, бе 
първият успешен опит да се представи картината на видимия и 
невидимия свят от единна гледна точка. По същия начин могат 
да се разглеждат и някои други теории във фундаменталната 
физика, като например теорията на струната, която също ще 
разгледаме подробно в настоящата книга. Всички те могат да се 
нарекат с еднакъв успех и „теория на физическия вакуум". Сле-
дователно, теорията на физическия вакуум на Шипов е само 
една от възможните теории на понятието за празно простран-
ство, надарено с някаква структура и следователно третирано 
като субстанциална същност. Така че теорията на единното по-
ле, от такава гледна точка, е всъщност теория на единството на 
видимия и невидимия свят. 

Освен това, колкото и да усложняваме картината на физи-
ческия вакуум, въвеждайки различни пластове в неговата 
структура, както това прави например Шипов, всяка математи-
чески приписвана закономерност на вакуума може да се отнесе 
до някакъв принципно непознаваем от нас източник- Абсолют, 
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който някои наричат Бог. От такава гледна точка всичките въз-
можни теории на физическия вакуум могат да се нарекат и фи-
зика на Бога. Въпросите, които си поставях във връзка с тази 
особеност в ТТП обаче, се базираха и на факта, че аз не можех 
да открия никакъв физически принцип, мотивиращ въвеждане-
то на свойството усукване в теорията на физическия вакуум. 
Шипов въвежда това свойство, изхождайки от математически 
съображения (модела на геометрията на Риман-Картан, включ-
ваща усукването в явен вид, въвеждането на допълнителни из-
мерения в базисното пространство, които имат математически 
смисъл на ъглови координати, удобни за описването на върте-
нията в геометричната структура на пространството и т.н.). 
Ясен и убедителен аргумент, който да има определен физичес-
ки смисъл, подобен на принципа за еквивалентността в ОТО, аз 
не видях в теорията на Шипов. 

Дълги години усилията ми бяха насочени да открия такъв 
принцип. Аз вярвах, бях убеден, че такъв принцип съществува. 
И накрая успях! За съжаление в България подобни идеи се 
отхвърлят категорично от официалната наука, въпреки техните 
широки технологични приложения. Моите научни статии ос-
вен това не се приемат от никое научно или академично изда-
телство. Опитах да направя това на една научна конференция, 
проведена през септември 2000 г. в гр. София. Предадох стати-
ята си за отпечатване в сборника на конференцията с надежда-
та тя да получи все пак някакво обществено достояние. За съ-
жаление, организаторите на конференцията се оказаха някакви 
мошеници, които изчезнаха с парите, отпуснати за организира-
нето и така моята статия не видя бял свят. Намерих за уместно 
да представя едно популярно нейно изложение в една от поре-
дицата книги на тема „Физика на Бога". Това направих в том 5 
от тази поредица. Там въпросният принцип бе наречен „прин-
цип на неутрализирането на топологическите различия" или 
съкратено ПНТР. Върху неговата същност ще се спрем по-под-
робно в една от следващите глави на настоящата книга. 

Мене обаче ме измъчваше и един друг важен въпрос, свър-
зан с начина на въвеждането на понятието за Абсолюта в тези 
теории. Възможно ли е, се запитвах аз, с напредъка на развити-
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ето на теорията на физическия вакуум (ФВ), обогатена с наг-
ледни и физически смислени принципи от типа на ПНТР, да се 
изгради една по-убедителна картина за ролята и намесата на 
Абсолюта, който някои отъждествяват със святото за мен име 
на Бога? Възможно ли е да се придаде един по-смислен и съг-
ласуван с общоприетите религиозни разбирания начин за роля-
та на Твореца в изграждането както на видимия, така и на не-
видимия свят? В поредицата от книги „Физика на Бога", от ко-
ято настоящата книга е осма по ред, аз непрекъснато търсех от-
говора на този въпрос. Мисля, че донякъде успях да формули-
рам едно съгласувано с такава идея описание на достиженията 
на ТТП в съчетание с принципа ПНТР, което се оказа напълно 
съответстващо на представите в християнската религия (но не 
и с представите в източната религиозна философия, както това 
твърдят Е. Мулдашев, Ф. Капра и В. и Т. Тихоплав). В книгата 
ФБ том 1 и 2, която бе написана през средата на 90-те години 
на миналия век, аз набелязах една програма за изследването на 
този важен въпрос. Едва в последно време ми се отдаде да пос-
тигна известен напредък в разработването на тази програма, 
подробното изложение на която възнамерявам да направя в 
настоящата книга. 

Някои по-критично настроени читатели могат да отбеле-
жат, че връзката между свойството усукване на пространството 
и инерцията на телата всъщност може да изпълнява ролята на 
въпросния физически съдържателен принцип в теорията на 
Шипов, който съответства по значимост на принципа на екви-
валентност в ОТО. Аз лично обаче не виждам никаква физи-
чески смислена връзка между тези две понятия. Във физиката 
няма никакъв физически експеримент или дори факт, който да 
говори в полза на такава връзка. Идеята за нея, следователно, е 
чисто умозрителна. Затова ще си позволя да причисля свой-
ството инерция на телата към един специален списък от разно-
образни загадъчни свойства, факти, явления и процеси, които 
изобилстват във фундаменталната физика, и който списък ние 
постепенно ще попълваме в течение на настоящата книга. Ис-
ка ми се да припомня във връзка с това и урока, който човече-
ството получи от Коперниковата революция в науката. Тази ре-
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волюция показа, че колкото и правдоподобна да ни се струва 
видимостта на нещата в обкръжаващата действителност, въп-
реки това, тя винаги може да се окаже в рязко противоречие с 
реалното положение на нещата, с непосредствено наблюдаеми-
те факти, както и с наложилите се представи на здравия смисъл 
и т.н. Нещо повече, оказва се, че в обкръжаващата действител-
ност могат да се открият реални, конкретни свойства, явления 
и процеси, които не могат да се съгласуват по принцип с предс-
тавите и логиката на здравия смисъл. Както неведнъж сме пра-
вили това за улесняването на нашето изложение, този факт ние 
ще формулираме като „принцип за нарушението на здравия 
смисъл" или накратко ПНЗС. С негова помощ занапред ще кла-
сифицираме всички необясними и загадъчни свойства, проце-
си и явления, които наблюдаваме както във видимия, така и в 
невидимия свят на нещата, едно от които е и разглежданото ве-
че от нас свойство „инерция на телата". 

Събитията, свързани с развитието на класическата механи-
ка, постепенно събуждат в човешките представи интуицията за 
обединение на физическата наука. Това обстоятелство спомага 
за нарастването на онтологическата и философско-методологи-
ческата редукция (свеждането) към механиката, която се 
превърна в основно ядро за обединението на физическите зна-
ния през вековете. С течение на времето класическата механи-
ка се преобразува в своеобразна единна теория, която започва 
да измества постепенно геометрията на Евклид от нейната пър-
востепенна роля във физиката. Този процес, разгледан подроб-
но от нас в книга", ние нарекохме ,гмеханистична картина на 
света" (МКС). В такава методологическа рамка се разработват 
и отделните области от физическото знание, като например ди-
намиката на точковидната маса, динамиката на твърдото тяло, 
хидродинамиката, акустиката, оптиката, термодинамиката, тео-
рията на електричеството и др. В МКС Вселената се представя 
като гигантски часовников механизъм. Човекът в такава предс-
тава се разглежда като саморегулираща се просветена машина, 
наподобяваща функциите на една перфектна машина. В тази 
наглед всеобхватна картина на класическата физика възникват 
определени трудности по отношение на оптиката, които посте-
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пенно нарастват с времето. 
Първата трудност, възникваща във взаимоотношенията 

между класическата механика и оптиката, е свързана с т. нар. 
принципи за екстремалност. Още през XVII в. „се развива под-
ход към обяснението на оптическите явления въз основа на 
принципа на екстремалност, пише руският учен М. Д. Ахундов. 
В своето време към подобен метод прибягва и Херон Алекса-
ндрийски, който предлага идеята за пространствената екстре-
малност в разпространението на светлината: светлината при 
отражение се разпространява от една точка в друга по най-
краткото разстояние. Обаче когато през XVII век П. Ферма се 
опитва да приложи този принцип към анализа на явленията за 
пречупването на светлината, то се изяснява, че в този случай 
принципът за пространствената екстремалност не работи. То-
гава Ферма въвежда в оптиката принципа за времевата екстре-
малност: ако светлината се разпространява от една точка в дру-
га, то тя избира такъв път, за изминаването на който се изисква 
най-малко време (в двата принципа за екстремалност определе-
ната величина се устремява към минимума, но екстремалност-
та може да се прояви и в максималността). По-нататък се раз-
виват и други принципи за екстремалност, които лежат в осно-
вата на разнообразни оптико-механистични аналогии и които 
били пренесени от оптиката в механиката (П. Мопертюи, У. Р. 
Хамилтон), което съществено повлиява върху развитието на 
цялата физика. Но при това трябва да помним, че между сама-
та идея за принцип на екстремалност и класическата механика 
на Нютон съществуват сериозни несъответствия"69. 

Един от основните принципи в класическата механика е 
принципът за причинността. Съгласно този принцип движе-
нието на телата се осъществява от точка в точка на простран-
ството, което дава възможност от състоянието на движението в 
даден момент от времето, разглеждано като причина на проце-
са, да се извежда състоянието, непосредствено следващо след 
него, разглеждано като следствие на същия процес. Заслуга на 
Нютон е и разработването на математическия апарат на дифе-
ренциалното смятане, който представлява единствената форма 
за причинното обяснение не само в механиката, но и във физи-
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ката изобщо. В случая на действието на принципите за екстре-
малност в оптиката обаче имаме съвършено друга ситуация. 
„Вместо причинна обусловеност, когато от едно наше действие 
произтича друго естество и т.н., този принцип (принципът за 
екстремалност - бел. авт.) говори за следното: в дадената ситу-
ация светлината избира пътя с най-малкото или екстремално 
време. Но как се отдава на светлината да избира своя път? Пре-
дусеща ли тя съседните пътища и след това ги сравнява един с 
друг?"70 

Механиката на Нютон е основана на принципа за причин-
ността, а явленията в оптиката, основани на принципите за 
екстремалност, говорят в полза на концепцията за наличие на 
някаква трайна причина, известна като телеологизъм. От така-
ва гледна точка въпросните явления в оптиката могат да се 
обяснят по-скоро с помощта на алтернативната Аристотелова 
концепция за естеството на пространството и времето, според 
която в реалността съществуват естествени места, всяко от ко-
ето съответства на определен обект, който в своето естествено 
движение винаги се стреми да достигне естественото си поло-
жение. Тази концепция за естеството на пространството и вре-
мето е известна като финитизъм. От друга страна, някои за-
щитници на екстремалния подход виждат в тези явления наме-
сата на Бога. Те считат, че принципът на телеологизма налага 
по необходимост намесата на теологическите и метафизичес-
ките съображения, от които най-ясно проличава естеството на 
крайната причина, интерпретирана в случая като цел, оформе-
на в активността на някакъв Висш Разум. 

Тези особености в интерпретацията на принципите за 
екстремалност в оптиката определено могат да бъдат отнесени 
към аспекта на действието на ПНЗС. Това ни дава повод да 
включим тези принципи към набелязания специален (особен) 
списък, в който вече фигурира свойството инерция на телата. 

За механиката обаче трудностите, свързани с оптиката, не 
свършват до тук. Постепенно се изяснява, че светлината има 
вълнова природа. В последната ясно се открояват и някои дру-
ги свойства като грамадната скорост на светлината, отсъствие 
на взаимодействие между отделните светлинни лъчи, минава-
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щи през една и съща точка в определен момент от времето, ин-
терференция, дифракция и др. По аналогия с акустиката, в ко-
ято звуковите вълни се разглеждат като колебания на определе-
ни среди (въздух, вода, твърди тела и т.н.), физиците започват 
да възприемат съществуването на особена среда в простран-
ството, наречена ефир, в която вълните на светлината се разп-
ространяват. Под влияние на идеите в механиката първоначал-
но се оформя т. нар. атомарна представа за ефира, съгласно ко-
ято всяка частица (атом) в него представлява от само себе си 
източник на вторични елементарни вълни, които, наслагвайки 
се една върху друга, образуват фронта на разпространение на 
вълновия светлинен сноп. Огромната скорост на светлината 
обаче може да се съгласува с механистичния възглед само при 
положение, че на ефира могат да се припишат и свойствата ог-
ромна твърдост и еластичност. Това обстоятелство определено 
не може да се съгласува с механистичната идея за простран-
ството като вместилище, в което няма никакви прегради, пре-
пятствия и др., които да пречат на движението на телата. Висо-
ката твърдост на ефира обаче се явява като едно такова непре-
одолимо препятствие. 

От друга страна, в лицето на ефира много физици виждат 
възможност за една своеобразна материализация на абсолют-
ното пространство71, при което средата на ефира би следвало да 
бъде разглеждана като една неразривно свързана с и вечно съ-
ществуваща в абсолютния покой на пространството материал-
на субстанция. 

С издигането на идеята за ефира започва и процесът на ре-
визирането на пространствено-времевите представи в класи-
ческата физика. А. Айнщайн много точно определя този важен 
момент по следния начин: „... светлинните вълни представля-
ват от само себе си нищо друго, освен колебателни състояния 
на празното пространство, и, следователно, последното загуби-
ло своята пасивна роля на проста страна на физическите явле-
ния"72. Ефирът следователно се превърнал в очите на физиците 
в някаква своеобразна форма на субстанциално съществуване 
на празното пространство. 

След появата на хипотезата за ефира във физиката възник-
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ват редица модели, представящи тази среда като абсолютно 
несвиваем флуид (Френел), като някаква желеобразна форма, 
като среда, в която светлинните вълни се разпространяват или 
само напречно или само продолно по посока на разпростране-
нието на вълните или и двете заедно и т.н. Всички тези модели 
обаче, в една или друга степен се оказват противоречащи на 
МКС. През 1728 г. астрономът Бредли открива и явлението абе-
рация на светлината, идваща от звездите, което представлява 
следствие от наслагването на скоростта на светлината от небес-
ните обекти с тази на орбиталното движение на Земята. Теоре-
тичните оценки на това явление разкриват ролята на параметъ-
ра р = - , където ,,v" е орбиталната скорост на Земята, а „с" -
скоростта на светлината. В стремежа си да изяснят естеството 
на това явление, астрономите и физиците провеждат разнооб-
разни експерименти с цел измерването на ефектите от първи и 
втори порядък на тази величина, т.е. р и р2. Тази величина иг-
рае важна роля в известните преобразования на Лоренц, които 
довеждат до откритието на СТО на Айнщайн. 

В опитите по изследването на аберацията на светлината 
постепенно се изяснява, че скоростта на светлинните лъчи не 
зависи от движението на източника (или на приемника-наблю-
дател). Това обстоятелство е в пълно противоречие с МКС, в 
която е в сила принципът за относителност на Галилей. От то-
зи принцип се извежда и правилото за събиране на скоростите 
в механиката, което гласи: ако източникът на движението, пре-
даващ на дадено тяло някаква скорост V или, което е все също-
то, средата, в която това тяло се движи със скорост Vl5 имат в 
едно и също направление скорост V2 спрямо външен наблюда-
тел, който считаме за неподвижен, то скоростта на тялото V 
спрямо този наблюдател, се определя от формулата V=V1+V2, 
която представлява и правилото за събиране на скоростите в 
механиката. 

Опитите, свързани с аберацията на светлината, поставят с 
особена острота въпроса за верността на правилото за събира-
не на скоростите в оптическите явления. Същевременно се ус-
тановява, че скоростта на светлината във водна среда е v = -
=225000 км/сек, където „с" е скоростта на светлината в празно 
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пространство, с=300000 км/сек, а „п" е показателят на пречуп-
ване на водата, п=1,33. 

През този период от развитието на идеите във физиката се 
оформят три основни хипотези за естеството на ефира като 
среда, свързана с геометричната структура на абсолютното 
пространство: О. Френел предлага идеята за частичното увли-
чане на ефира от движещите се тела, което той прави с цел да 
обясни явлението аберация. В такъв случай пространството 
придобива едно ново, необичайно качество, а именно, че мате-
риализираното абсолютно пространство (т.е. ефирът) частич-
но загубва своето качество на абсолют в рамките на обема, за-
еман от движещите се тела, докато те се намират в движение. 
Втората хипотеза е свързана с идеята за напълно неподвижния, 
неувличащия се ефир, предложена от X. Хюйгенс. Третата хи-
потеза описва ефира като напълно увличаща се при движение-
то на телата среда, т.е. увличането в случая е както вътре в те-
лата, така и вън от тях. Тази идея е предложена от О. Коши и 
Дж. Стокс. В този последен случай обаче нещата се усложня-
ват от факта, че тук трябва да се отчита въздействието на дви-
жещите се тела не само върху обкръжаващия ги ефир, но и вър-
ху ефира, съдържащ се в самите тела. В такъв случай могат да 
се предвидят различни съчетания: например, може да се пред-
положи, че външният ефир е неподвижен, а ефирът вътре в 
движещите тела е частично увлечен, или че както външният, 
така и вътрешният ефир са частично увлечени, но в различна 
степен и т.н. 

През 1851 г. френският физик А. И. Физо успява да пост-
рои такова устройство, което му позволява да провери верност-
та на трите предложени хиротези. За целта той използва две 
дълги тръби, по които пуска светлинни лъчи във водни струи, 
движещи се в различни посоки в тръбите със скорост от по-
рядъка на 10 м/сек. Неговият експеримент се базира на явлени-
ето интерференция на светлината, което накратко ще опишем: 
Това явление възниква при наслагването на две или повече въл-
ни в пространството, при което в различни точки от него се по-
лучава усилване, а в други точки - отслабване на амплитудата 
на резултантната вълна. Явлението интерференция се наблюда-
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ва във всички без изключение вълнови процеси, срещани в 
природата: звукови, електромагнитни (радиовълни, светлина, 
инфрачервени вълни), вълните по водната повърхност и др. Ин-
терференцията възниква само в случая на кохерентни вълни, 
т.е. на вълни, имащи еднакви скорост и фазова разлика във вре-
мето. Кохерентни вълни могат да се получат например от един 
и същи източник, когато светлината от него се разделя на два 
различни снопа, след което събирането на тези снопове в опре-
делена точка от пространството създава условия за възникване-
то на интерференцията. Ако разликата във фазите на трептене 
отговаря на цяло число дължини на вълната, става събиране на 
амплитудите на тези вълни и в съответната точка се получава 
максимално светла ивица светлина. Ако тази разлика е равна на 
нечетно число дължини на вълната, амплитудите на вълните 
взаимно се компенсират (унищожават) и в точката от простра-
нството се появява тъмна ивица. 

В опита на Физо светлинен лъч, изпускан от един и същи 
източник, се разделя на два лъча с помощта на полупрозрачна 
пластинка. Единият от лъчите, отразявайки се от огледало, се 
насочва към течащата вода в посока на нейното движение, а 
вторият - обратно на движението на водата. Дължината на въл-
ната на светлината в този опит е в интервала от 0,4 до 0,7 мик-
рона, а скоростта на водата се променя от 0 до 7 м/сек. Двата 
светлинни лъча, излизащи след преминаването им през тръби-
те с течаща вода, се насочват по-нататък към специален уред -
интерферометър, в който се получава картината на тяхната ин-
терференция. По отместването на светлите и тъмните ивици в 
интерферометьра се определя и разликата във времето за пре-
минаване на светлинните лъчи през движещата се в двете по-
соки вода по тръбите, което позволява да се определи и тяхна-
та скорост. Резултатът е, че изместване на ивиците на светлина-
та в интерференчната картина наистина има и че това измест-
ване е в съгласие единствено с хипотезата за частичното ув-
личане на ефира на Френел. 

В този резултат, по наше мнение, се крие много дълбок фи-
зически смисъл. Всички коментарии около този факт са свърза-
ни обикновено с твърдението, че той показвал несъстоятелно-
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стта на правилото за събирането на скоростта в механиката: 
V=V +V . В случая с опита на Физо това правило се оказва, че 
има друг вид, а именно, че V=V+V2 (1--) , където „п" е показа-
телят на пречупване на водата. " 

Изводът е, че скоростта на светлината не се подчинява на 
правилото за събирането на скоростите в механиката, от което 
следва и, че „класическата физика при големи скорости, срав-
ними със скоростта на светлината, не е вярна"73. 

Но не само това, бихме добавили ние! На първо място, то-
зи резултат показва, че ефирът все пак може да се открие екс-
периментално, че той е реален, че той се проявява в явления-
та на неговото частично увличане при движенията на тела-
та. Едва след това бихме могли да приемем и формулирания 
по-горе извод. Този факт, обаче, се подминава тихомълком от 
повечето коментирали досега резултата на Физо учени. Напри-
мер, показателен в този смисъл е коментарът, който правят по 
дадения въпрос, В. и Т. Тихоплав: „За да спасят класическата 
физика, учените приемат хипотезата, че светлината се движи в 
ефир, намиращ се между частиците на водата и въздуха. Ако се 
предположи, че ефирът не се увлича от частиците на вещество-
то при тяхното движение или се увлича частично, в зависимост 
от големината на показателя на пречупването, обяснението на 
опита на Физо става ясно (курсивът е мой - бел. авт.) от пози-
циите на класическата физика. Скоростта на движение на час-
тиците на веществото не се предава напълно на намиращия се 
между частиците ефир и затова не се събира със скоростта на 
светлината в ефира, съгласно правилото за събиране на скорос-
тите и за среда с показател на пречупване, близък до единица, 
ефирът остава неподвижен. 

По такъв начин се приема хипотезата за съществуването на 
неподвижен световен ефир, съгласно която всички тела във 
Вселената се движат в неподвижен световен ефир. Такава хи-
потеза обяснява опита на Физо и спасява класическата физика. 

Изпреварвайки събитията, ще покажем допуснатата в тази 
хипотеза съдбоносна грешка. Опитът на Физо, проведен на Зе-
мята, свидетелства за това, че движещото се на Земята вещест-
во не увлича околоземния ефир. Достатъчно е било да се пред-

95 



Божидар Палюшев 

положи, че само околоземният ефир е неподвижен спрямо Зе-
мята, а не да се издига хипотеза за неподвижността на целия 
световен ефир. 

Но тъй като хипотезата бива приета, сред учените възник-
ва въпросът за нейното експериментално потвърждение. Изве-
стно е, че Земята се движи около Слънцето със скорост v=30 
км/сек. Затова, ако се постави опит за измерване на скоростта 
на движение на Земята в световния неподвижен ефир, по такъв 
начин може да се потвърди верността на хипотезата. Техничес-
кото осъществяване на такъв опит е трудно и едва през 1881 г., 
30 години след опита на Физо, американският учен А. Майкел-
сон прави своя уникален опит"73. 

В тези разсъждения на двамата известни руски учени има 
няколко неточности. Първата от тях е, че резултатът от опита 
на Физо показва преди всичко верността на хипотезата на Фре-
нел за частичното увличане на етера от движещите се тела. С 
такъв извод например е съгласен и известният руски философ 
на науката М. Д. Ахундов, който пише по този въпрос следно-
то: „Положителният резултат (т.е. преместването на ивиците 
светлина в интерферометъра при опита на Физо - бел. авт.) би 
свидетелствал за увличането на ефира от движещата се вода. 
Измерванията показаха, че преместването на ивиците е налице 
и величината му е в съгласие с предсказванията на теорията за 
частичното увличане на ефира на Френел"74. Следователно, 
твърдението на В. и Т. Тихоплав, „че ефирът не се увлича (?) от 
частиците на веществото (водата) при тяхното движение или се 
увлича частично", от което и става ясно (?), че класическата 
физика е спасена, е най-малкото невярно. Ако ефирът се увли-
ча от движението на телата, макар и частично, то той загубва 
автоматически качеството си на абсолют, тъй като вече не мо-
же да бъде отнасян към свойствата на абсолютното простран-
ство и време. По този начин класическата физика съвсем не е 
спасена. Единствената правомерна хипотеза, удовлетворяваща 
идеята за естеството на ефира като някаква материална субс-
танция, свързана с абсолютното пространство и време, е хипо-
тезата за абсолютно неподвижния ефир в цялото световно 
пространство. Ако приемем, че в това пространство, разглеж-
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дано като абсолютно неподвижно, съществуват отделни негови 
части, които могат да се движат, увлечени частично от движе-
нието на телата, то такова пространство автоматически загуб-
ва геометричните си свойства и своята абсолютност. Стабилно-
стта и неподвижността на отделните пространствени структу-
ри е основата на всяко геометрично описание в абсолютното 
пространство. Опитът на Физо по наше мнение показва, че 
ефирът все пак съществува и че неговата същност може да 
се разглежда като нещо отделно, независимо от естеството 
на абсолютното пространство и време. Както ще видим от из-
ложението на теорията на ФБ (разширен и модифициран вари-
ант на ТТП на Шипов) частичното увличане на ефира означа-
ва, че тази субстанция притежава своеобразна инертност. И 
именно това свойство на ефира има връзка със свойството 
инерция на материалните тела, а не че последното е свързано 
със свойството усукване на пространството, както това предпо-
лага Шипов. 

Частичното увличане на ефира при движението на телата, 
по наше мнение, е въпрос, който може да бъде отнесен към 
действието на ПНЗС. Това ни дава основание да го включим в 
особения списък, който бе оглавен от свойството инерция. 

Частичното увличане на ефира, което става вътре в движе-
щите се тела, обаче оставя открит въпроса за неговото увлича-
не във външната за телата част от пространството. След опита 
на Физо учените продължават да вярват в абсолютната връзка 
между ефира и абсолютното пространство и време, забравяй-
ки за неговото частично увличане във вътрешната част на дви-
жещите се тела. Сляпата им вяра в устоите на класическата 
физика ги кара да игнорират този изключително важен факт. 
Постепенно учените прехвърлят вниманието си върху непод-
вижността на външния за телата ефир. Но както вече споме-
нахме, по въпроса за естеството на ефира е издигната и една 
трета хипотеза - хипотезата за пълното увличане на ефира, 
включващо и външната за телата негова част. Тази хипотеза 
очевидно съвсем обезсмисля статута на ефира като субстан-
ция, неразривно свързана с абсолютното пространство и вре-
ме. Освен това от нея възникват различни варианти, свързани 
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с начина, по който движещите се тела могат да въздействат на 
обкръжаващия ги ефир, увличайки го или частично, или 
напълно, или оставяйки го в пълен покой. Както ще видим от 
анализа в следващия параграф, постулатите на СТО могат да 
бъдат успешно интерпретирани и от гледна точка на един от 
вариантите на хипотезата за увличането и на външната за те-
лата част от ефира. Такава хипотеза обаче може да има далеч 
отиващи последствия, засягащи фундамента на съвременната 
физика. 

Съдбоносната грешка, допусната от физиците при опитите 
им да интерпретират резултата от опита на Физо, следователно, 
съвсем не е в допускането, че веществото, движещо се заедно 
със Земята по нейната орбита (въздух, телата, опитната поста-
новка на учените и т.н.) не увлича околоземния ефир, както 
твърдят В. и Т. Тихоплав. В следващия параграф от настоящата 
книга ние ще се опитаме да изтъкнем някои аргументи в полза 
дори и на обратното твърдение, а именно, че веществото (и 
най-вече въздушната атмосфера на планетата ни), може би, ув-
личат също в известна степен ефира, както това става в опита 
на Физо. Този факт обаче няма почти никакво значение за твър-
денията, които изказахме по-горе. По-важното е, как бихме ин-
терпретирали резултата от опитите на Майкелсон от такава 
гледна точка. 

Въпросът се заключава в това, че идеята за съществуване-
то на абсолютно неподвижен ефир, свързан с абсолютното 
пространство и време, всъщност би следвало да се счита за оп-
ровергана от резултата, получен в опита на Физо. Явлението 
„частично увличане на ефира" би трябвало да даде повод на 
физиците още тогава да възприемат идеята, че субстанцията на 
ефира, прикрепена към неподвижното пространство и време, е 
една невярна хипотеза. Вместо тази разумна гледна точка оба-
че, във физиката от втората половина на XIX в. се случват ре-
дица събития, които говорят за един дълъг, труден и мъчителен 
процес на освобождаване от тази идея. Историята на този про-
цес е от голямо значение за нашите изследвания, затова на нея 
ще се спрем малко по-подробно, което ще направим в следва-
щия параграф. 
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§1.1.2. Относно един нов възглед върху естеството на 
ефира. Опитът на Майкелсон-Морли. Преобразованията на 
Лоренц. Принципът за относителност и електромагнитната 
теория на Максуел. Специална теория на относителността 
на Айнщайн. Преход към нов тип „абсолютност" в геомет-
ричната интерпретация на пространството и времето - аб-
солютното пространство на Минковски. 

Идеята за ефира в класическата физика включва в себе си 
две основни качества на тази специфична субстанция: непод-
вижност (в абсолютен смисъл), свързана с абсолютното 
пространство и време и безтегловност (от тук и названието 
ефир, от ефирен, т.е. безтегловен). Тези две качества са логи-
чески свързани. От едното следва другото и обратното. Опитът 
на Физо обаче поставя под съмнение тези качества. Нека се 
вгледаме по-надълбоко в естеството на явлението „частично 
увличане на ефира при движението на телата". Ако следваме 
пътя на логиката, можем да заключим, че ефирът в това явле-
ние проявява качества, подобни на светлинния фотон, а имен-
но, че той, както и фотонът, съществува само в движение. Не-
подвижен фотон, както и неподвижен ефир, не съществува в 
природата. В случая на фотона този факт се изразява с поняти-
ето „маса в покой нула". Очевидно може би същото се отнася и 
за ефира. Последният, както и в случая на фотона, придобива 
известна инертност (и следователно някаква маса) само в слу-
чай, че има движение движещият се фотон има енергия, на ко-
ято отговаря някаква маса, а ефирът се увлича от (и само) дви-
жещи се тела, макар и частично, при което би следвало да му 
се припише някаква маса. Аналогията в този смисъл е почти 
пълна. С тази разлика, че ние не знаем нищо за това какво 
представлява увлеченият от телата ефир. Някъде дълбоко в 
подсъзнанието ни обаче проблясва идеята, че, може би, това 
свойство на ефира има отношение към свойството „инерция на 
телата". Но какво? 

Както вече отбелязахме, учените необосновано игнорират 
явлението „частично увличане на ефира", допускайки, че дви-
жението на телата може да се констатира по отношение на не-
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подвижния вън от телата ефир. За потвърждаването на тази 
представа се предприема опит за констатирането движението 
на Земята относно неподвижния около нея ефир. Технически 
идеята се свежда до провеждането на опит, при който намиращ 
се на Земята наблюдател се стреми да измери скоростта на 
светлинен лъч, движещ се в посока, съвпадаща с посоката на 
движението на Земята (т.е. в посока на движението спрямо 
ефира) и скоростта на насрещния светлинен лъч, движещ се об-
ратно на посоката на движението спрямо ефира. Разликата 
между тези две скорости, измерена по същия начин, както и 
при опита на Физо (т.е. с интерферометьр), би могла да бъде 
указание за движението на Земята спрямо неподвижния ефир. 
С такава именно цел през 1881 г. Майкелсон предприема и своя 
прочут експеримент. 

Резултатът от опита на Майкелсон се оказва отрицателен. 
Отначало физиците се опитват да го обяснят със систематичес-
ката грешка при измерванията, допускайки, че предсказваното 
преместване на интерференъчните ивици интерферометьра би 
трябвало да бъде много малко, тъй като теоретически ефектът 
е пропорционален на величината / ? 2 = \ (известен още като 
ефект от втори порядък р2) . с 

За да проверят тези оценки през 1887 г. Майкелсон, подпо-
могнат от своя колега Морли, повтаря експеримента. Резул-
татът се оказва същият: не е констатирано никакво движение 
на Земята спрямо неподвижния световен ефир. 

Нашето мнение е, че при тези обстоятелства и най-вече 
имайки предвид резултата от опита на Физо, твърде прибърза-
но би било да се заключи веднага, че движение на Земята през 
ефира няма, и следователно хипотезата за неподвижния свето-
вен ефир, на която защитниците на класическата физика възла-
гат особени надежди, не е вярна. Съображения в полза на едно 
такова твърдение ще изложим малко по-нататък. Ще отбеле-
жим само, че физиците през всички времена проявяват учудва-
ща упоритост и готовност да прибягват до услугите на ПНЗС 
винаги, когато техните основни концепции и фундаментални 
принципи са застрашени. Този факт особено ярко проличава от 
събитията, свързани с интерпретацията на резултата от опити-
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те на Майкелсон-Морли, както и от игнорирането на резултата 
от опита на Физо, което продължава и до днес. 

Въпреки всичко опитът на Майкелсон изкара на повърхно-
стта едно основно противоречие в класическата физика, което 
разклати фундамента на МКС, едно противоречие между екс-
периментален факт и принципите на механиката, което, в край-
на сметка, постави под съмнение и представата за абсолютно-
то пространство и време. 

Отрицателният резултат в опита на Майкелсон може да се 
интерпретира и в термини на хипотезата за увличането на ефи-
ра от движещите се тела. Този резултат показва, че външният 
ефир, за разлика от ефира вътре в телата, е напълно увлечен 
при тяхното движение. От такава гледна точка възниква нео-
бяснима несъгласуваност между частичното увличане на ефи-
ра вътре в движещите се тела и неговото пълно увличане вън от 
тях. От друга страна, явлението „външно пълно увличане на 
ефира" е в противоречие и с явлението аберация на светлината, 
което по-скоро свидетелства за неподвижността на ефира75. 

В случая с опита на Майкелсон обаче могат да се изтъкнат 
и някои други съображения: Въпросът се заключава в това, че, 
по всяка вероятност, резултатът от този опит може да се инте-
рпретира и като някои форми на „ пълно увличане на ефира от 
страна на движещите се тела ". За да поясним по-добре това 
наше твърдение, ще си послужим със стария изпитан метод на 
мисления експеримент във физиката. Нека си представим, че 
наблюдател, намиращ се на неподвижна гарова платформа, сле-
ди движението на минаващ покрай него влак. Да допуснем, че 
във влаковата композиция са закачени закрити пътнически ва-
гони. Въпросът е, как ще изглежда скоростта на звука от глед-
на точка на наблюдател, стоящ вътре в закрития вагон и каква 
ще бъде величината на тази скорост от гледната точка на непод-
вижния върху перона наблюдател. Звукът, както знаем, се разп-
ространява във въздушната среда на земната атмосфера с опре-
делена скорост. Вътре в купетата на затворените пътнически 
вагони въздушната среда е увлечена напълно в движението на 
влака и това ние разбираме от факта, че вътре във вагоните ня-
ма никакъв вятър. Следователно въздушната маса вътре във ва-
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гоните е в покой спрямо вътрешния наблюдател. Вятъра при 
движението на влака усещаме само ако подадем ръка навън 
през прозореца на купето. Вътре в купето, следователно, звукът 
ще се разпространява със същата скорост, с каквато скорост 
той се разпространява и във външната среда на земната атмос-
фера, ако приемем, че последната е неподвижна спрямо въртя-
щата се около оста си Земя. Нека с vo отбележим скоростта на 
звука в спокойна въздушна среда, с v - скоростта на влака и с 
v - скоростта на звука по посока на движението на влака, коя-
то отчита наблюдателят, стоящ на неподвижния гаров перон. 
Нека отбележим с v2 и скоростта на звука, която отчита същият 
наблюдател в обратната на движението на влака посока. Скоро-
стта на звука, която отчита наблюдателят, намиращ се вътре във 
вагона, очевидно ще бъде винаги v , независимо от посоката на 
измерването. Скоростта на звука във вагона, измерена от 
външния неподвижен наблюдател обаче се подчинява на зако-
на за събирането на скоростите в механиката. По посока на 
движението на влака тя ще бъде съответно v =v0+v, а в обратна-
та посока - v2=vo-v. Следователно външният неподвижен наб-
людател би констатирал разлика в скоростите на звука в двете 
посочени посоки, равняващи се на 2v, докато вътрешният наб-
людател не би забелязал никаква разлика в същите скорости. 

В опита на Майкелсон ние фактически се намираме в по-
зицията на вътрешния във влака наблюдател. Може да се пред-
положи, че ефирът е увлечен от земната атмосфера по същия 
начин, както е увлечена въздушната маса на частта от земната 
атмосфера, намираща се вътре в затворения вагон. Евентуална 
разлика в скоростите на светлинния лъч в двете противопо-
ложни посоки на движението на Земята по нейната орбита би 
могла да се наблюдава само от външен наблюдател, който не е 
свързан с орбиталното движение на планетата ни. Такъв екс-
перимент обаче е много трудно да се проведе. Ако не и невъз-
можно. 

Може да се допусне, че такъв експеримент може да се осъ-
ществи, отчитайки движенията на небесните тела спрямо наб-
людател, намиращ се на Земята. В този случай също следва да 
се посочи една важна особеност, която отново ще обясним с 
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помощта на мисления експеримент с влака. Ако неподвижни-
ят наблюдател, намиращ се върху перона на гарата, наблюдава 
приближаването на влака, то той би забелязал, че скоростта на 
звука от свирката на локомотива ще достига до него със ско-
рост v0, а не, както някои неправилно биха предположили, със 
скорост, равна на сумата от скоростта на приближаващия се 
влак и скоростта на звука в неподвижна въздушна среда. Пос-
ледното би се получило, ако движещият се влак увлича в дви-
жението си цялата въздушна маса на земната атмосфера, така 
както това става с увличането на въздуха в затвореното купе в 
предишния случай. Но влакът се движи в откритата атмосфе-
ра и поради това той не може да увлече по никакъв начин ця-
лата атмосфера със себе си. Така че звукът от приближаващия 
влак ще достига до неподвижния наблюдател на гаровия перон 
със скорост v0, защото въздухът между наблюдателя и влака 
остава в покой и следователно звукът, разпространяващ се 
между тях, ще бъде със скорост, равна на скоростта му в не-
подвижната атмосфера. Движението на влака би се отразило в 
случая единствено върху честотата на трептенията на звукова-
та вълна, изпускана от свирката на локомотива, която непод-
вижният наблюдател би регистрирал като Доплеров ефект. На-
личието на този ефект показва, че когато средата на разпрост-
ранението на вълновия процес не се увлича при движенията на 
телата, скоростта на вълновото движение остава непроменена, 
докато промяна търпи единствено честотата на трептенето на 
вълните, възприемани от неподвижен спрямо въпросната сре-
да наблюдател. 

Същото е и в случая на наблюденията върху светлината, из-
пускана от движещи се спрямо неподвижен земен наблюдател 
небесни обекти, намиращи се в далечния космос. Скоростта на 
движението на небесните обекти в този случай не се отразява по 
никакъв начин върху скоростта на разпространение на светлина-
та в неподвижния световен ефир. Единственият ефект, който 
наблюдаваме, е доплеровото изместване на спектралните линии 
в светлината от тези обекти, което и наблюдаваме чрез явление-
то „червено преместване" в спектъра на отдалечените от нас кос-
мически тела, свидетелстващо за разширението на Вселената. 
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Ситуацията обаче коренно се променя в случая на движещ 
се спрямо средата наблюдател. В случая на влака това изглеж-
да по следния начин: Ако допуснем сега, че наблюдателят, на-
миращ се върху перона на гарата, също се движи и че неговото 
движение е срещу това на влака, то скороста на звука от локо-
мотивната свирка, която наблюдателят би регистрирал, би била 
вече сумата от неговата скорост и скоростта на влака. За такъв 
движещ се срещу влака наблюдател скоростта на звука би изг-
леждала същата, както и в неподвижната въздушна среда, само 
ако движението на наблюдателя увлича цялата земна атмос-
фера, която в това си движение би увлякла и движещата се 
звукова вълна. Скоростта на звуковата вълна, регистрирана от 
движещия се срещу влака наблюдател, от друга страна, би би-
ла отново същата, както и в неподвижната въздушна среда, ако 
допуснем и увличане на цялата атмосфера на земята От страна 
на влака, но вече със скорост (скоростта на увлечената въздуш-
на маса), равна на скороста на наблюдателя. И двете посочени 
ситуации на пълно увличане на въздушната среда в разгледа-
ния тук мислен експеримент изглеждат твърде парадоксални. 
Случаят с пълното увличане на въздушната маса в затворените 
вагони, описан в предишния мислен експеримент, обаче е 
напълно съвместим със здравия разум. По всяка вероятност, 
именно той отговаря на ситуацията, наблюдавана в случая с 
опита на Майкелсон. 

Така или иначе, може определено да се каже, че явление-
то увличане (частично или пълно) на ефира е един реално 
наблюдаем факт, който в никакъв случай не трябва да бъде 
пренебрегван. 

Но да видим как се развиват събитията във физиката след 
опита на Майкелсон-Морли. Преди това ще разкажем накрат-
ко за откритията на великите английски учени Фарадей и 
Максуел. 

Фарадей въвежда във физиката представата за близкодей-
ствието на природните сили (т.е. предаването на всякакви въз-
действия от точка към точка с крайна скорост), което противо-
речи на механистичната доктрина, основана на далекодействи-
ето (предаване на такива въздействия на произволни разстоя-
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ния с безкрайно голяма скорост). Веднага трябва да отбележим, 
че именно идеята за далекодействието лежи в основата на Ню-
тоновската представа за абсолютното пространство и време. 

Фарадей предлага и развива понятието електромагнитно 
поле. Може определено да се каже, че това, наложило се по-
кьсно като основно понятие във физиката, е несъвместимо с 
представите на механиката. Въведените в класическата физи-
ка форми на физическо поле до Фарадей, като например гра-
витационният и електромагнитният потенциали, представля-
ват единствено своеобразни математически конструкции, об-
лекчаващи физическите изчисления, които обаче нямат опре-
делен физически смисъл в рамките на МКС. Идеята за ефира, 
от своя страна, е съвместима с понятието поле на Фарадей. В 
този смисъл може да се предположи, че действията от един 
обект към друг се предават по непрекъснат начин през ефира 
с крайна скорост, която зависи от свойствата и структурата на 
самия ефир. 

Фарадей открива много важното явление електромагнитна 
индукция, както и закономерностите в процесите на премина-
ването на електрически ток през електролит, което се превръ-
ща в основа на една нова наука - електрохимията. От своя стра-
на, явлението електромагнитна индукция заляга в основата на 
най-революционната промяна в историята на технологията -
промишленото получаване на променлив ток. 

В процесите на електролизата Фарадей вижда възможно-
стта „да докаже единството на електрични и химични явле-
ния. Той е убеден (във време, когато самото понятие за атом 
е хипотетично), че всеки атом притежава определено количе-
ство електричество, и че силите на химична връзка се свеж-
дат към електрични сили (нещо, което окончателно се изяс-
нява и потвърждава сто години по-късно с квантовата теория 
на атомите)"76. 

Фарадей, подобно на Нютон, вярва в единството на си-
лите в природата. Затова той приема, че не е достатъчно да 
се установи само единството на електричните и магнитните 
сили; той се опитва също така да намери и връзката между 
електромагнетизма и гравитацията, задача, която по-къс но 
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се превръща в основа за изграждането на бъдещите обеди-
нителни теории във физиката. 

Но в тази драма от историята на науката се намесва една 
друга велика личност - Максуел. Той е образован и културен 
английски джентълмен (за разлика от Фарадей, който няма до-
ри образование). Максуел е пълна противоположност на само-
уверения и амбициозен Фарадей. С християнско смирение и 
уважение към величието на природните тайни той представя 
„на математически необразования Фарадей не само физичната 
идея за електромагнитното поле, но и математични методи за 
неговото описание. Решаваща стъпка представлява работата от 
1862 г., в която Максуел за първи път добавя в тока на проводи-
мост (протичащ в проводника) пространственият „ток на пре-
местване", възникващ в диелектрици (и във вакуум!) при изме-
нение на напрежението на електричното поле. (Само сумата от 
тези два тока се запазва). По-нататъшното разсъждение му по-
казва, че променливото електрично поле с необходимост се 
съпровожда от променливо магнитно поле. Като решава своите 
(коригирани) уравнения, Максуел предсказва съществуването 
и разпространението на електромагнитни вълни"77. 

Така идеята на Фарадей за електромагнитното поле полу-
чава нов живот, вдъхнат от красотата на едни от най-популяр-
ните уравнения във физиката - уравненията на Максуел. Мате-
матическата основа на неговата електромагнитна теория предс-
тавлява стъпка към едно качествено ново обединение на широк 
кръг от явления във физическата реалност, успяла да обхване в 
единна цялост различни на пръв поглед факти и процеси - от 
светлината, радиовълните и инфрачервените излъчвания до яв-
ленията, известни в науката като рентгенова и гама радиации. 

Уравненията на Максуел представляват система от частни 
диференциални уравнения, които описват разпространението и 
структурата на електромагнитното поле, обуславяйки появата 
във физиката на принципно нов тип закономерности. От тях 
става ясно, че арена на електромагнитното поле представлява 
цялото пространство, а не само отделни негови точки, в които 
се намират веществото или зарядите, както това се допуска в 
рамките на МКС. Тези уравнения са и първата стъпка към осъз-
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наването на един от най-загадъчните атрибути на невидимия 
свят - субстанцията на етера, i 

От уравненията на Максуел се извеждат редица нови вели-
чини и характеристики, които имат дълбок физически смисъл. 
На първо място, това е предсказването на разпространяващи се 
в пространството електромагнитни вълни, които малко по-къс-
но се откриват от експериментатора Херц. На второ място, въ-
веденият от Максуел „ток на преместването" в уравненията му 
изкара наяве едно своеобразно съчетание от физически конс-
танти, една от които е диелектрическата константа, характери-
зираща електромагнитната проницаемост на вакуума. Всъщ-
ност това е един физически параметър, характеризиращ елект-
рическите и магнитните качества на ефира, който се появява 
като хипотетична среда именно в рамките на физическата ин-
терпретация на уравненията на Максуел. От друга страна, оказ-
ва се, че въпросната физическа константа, характеризираща 
„тока на преместването", участва в уравненията в комбинация 
с други физически величини, които, ако бъдат заместени с из-
мерените им в опита стойности, дават съвкупно точно величи-
ната с - скоростта на светлината във вакуум. Този факт се разг-
лежда като изключително достижение на теорията на Максуел, 
тъй като в нея се обединяват физически величини, които никой 
дотогава не е предполагал, че могат да бъдат свързани по един 
толкова елегантен и логически издържан начин. 

Теорията на Максуел, от друга страна, е и истинският ге-
нератор на идеята за ефира. Тази идея следва логично от тео-
рията, тъй като последната предсказва съществуването на 
електромагнитни вълни и следователно ефирът се явява сре-
дата, в която тези вълни би трябвало да се разпространяват. 
Извеждането на константата „с" въз основа на теоретични съ-
ображения, следващи от теорията, показва, от своя страна, че 
скоростта на всички видове електромагнитни вълни (светли-
на, гама лъчи, радиовълни и др.), отличаващи се едни от дру-
ги само по честотата на тяхното трептене (т.е. по дължината 
на тяхната вълна) е една и съща както във вакуума, така и в 
прозрачните за тях физически среди (вода, стъкло и др.) и че 
нейната стойност във вакуума е точно равна на величината 
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„с". Този именно факт изиграва много важна роля за създава-
нето на СТО от Айнщайн. 

Нагледно картината на разпространението на електромаг-
нитните вълни в ефира може да се сравни с разпространение-
то на звуковите вълни в неподвижната земна атмосфера. Проб-
леми възникват и тук, когато разглеждаме движещи се източ-
ници и наблюдатели в неподвижната среда на ефира, подобно 
на проблемите, които възникват в мислените експерименти, 
описани малко по-горе. Случаят с електромагнитните вълни 
обаче, е малко по-особен. Това обстоятелство ще разгледаме 
по-нататък. 

Самият факт на съществуването и предсказвателната сила 
на теорията на Максуел поставя в незавидна позиция цялата 
система на класическата механика. Понятието за физическо по-
ле и идеята за близкодействието, блестящо потвърдени от урав-
ненията на Максуел и опитите на Херц, както и фактът на разп-
ространението на всички електромагнитни вълни с една и съща 
скорост с, се оказва в пълно противоречие с основните принци-
пи на механиката на Нютон и най-вече в противоречие с прин-
ципа за относителност на Галилей. Невъзможността за свежда-
нето на електромагнитните явления към механиката обаче, не 
доведе до краха на принципа на редукционизма, характерен за 
МКС. Кризата в механиката много скоро ражда една нова идея, 
а именно, че фундаментален характер имат електромагнитните 
явления, което, от друга страна, поражда стремеж за свеждане-
то този път на механиката към електродинамиката. По този на-
чин устоите на класическата физика се запазват, но МКС пос-
тепенно започва да се измества от т. нар. „електромагнитна 
картина на света" или накратко ЕКС. 

В новата картина на света се появява и един нов тип инерция. 
Оказва се, „че частица, притежаваща малка механическа маса, 
може да притежава огромна инерция при условие, че тя има го-
лям електрически заряд или скорост, което е свързано вече и с 
електромагнитната маса. Тогава масата на физическия обект по-
лучава необикновено свойство: тя расте с увеличението на скоро-
стта на движение на този обект и при приближаване на неговата 
скорост до скоростта на светлината се стреми към безкрайност"78. 
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Следователно електромагнетизмът и високите скорости 
разкриват нови качества в системата на всеобщия, световен 
ефир, изискващо и приписването на нови структура и свойства 
на тази среда, отговорна не само за инерцията на телата в МКС, 
но отговорна вече и за инерцията на движещите се тела в рам-
ките на ЕКС и СТО. Така картината на ефира постепенно за-
почва да се усложнява все повече и повече. 

В рамките на една такава усложнена от електромагнетизма 
картина на ефира учените отново се опитват да свържат субс-
танцията на тази среда с абсолютното пространство и време. 
Известният учен Лоренц пише по този повод следното: „... ед-
но от най-важните наши основни предположения ще се заклю-
чава в това, че ефирът не само заема цялото пространство меж-
ду молекулите, атомите и електроните, но и че той прониква 
през всички тези частици. Ние ще добавим хипотезата, че дори 
и частиците да се намират в движение, ефирът винаги остава 
в покой"14. Тази хипотеза на Лоренц съответства на допускане-
то за неподвижността на земната атмосфера, която приехме в 
нашия мислен експеримент. 

Следователно, от гледна точка на Лоренц, съществува ня-
каква привилегирована отправна система, която е тясно свърза-
на с материализирания аналог на абсолютното пространство на 
Нютон. Това е ефирът. 

Прието да се счита, че резултатът от опитите на Майкелсон-
Морли показва несъстоятелността на идеята за неподвижния 
ефир. Ние обаче смятаме, че тези опити доказват по-скоро това, 
че ефирът може да бъде увличан не само частично, както това 
стана ясно от опита на Физо, но и напълно. Картината тук е по-
добна на случая с напълно увличания атмосферен въздух в зат-
ворените купета на влака, в които скоростта на звука спрямо вът-
решния наблюдател остава една и съща във всички възможни по-
соки на разпространение. Този аргумент обаче отпада, когато 
разглеждаме случая на неподвижен външен наблюдател или в 
по-общия случай на движението на наблюдателя спрямо източ-
ника на вълновото движение. Пълното увличане на ефира обаче, 
също противоречи на хипотезата на Лоренц, но обяснява от дру-
га гледна точка резултата от опитите на Майкелсон-Морли. 
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Лоренц обаче е силно привързан към идеята за неподвиж-
ния в абсолютен смисъл ефир. Той остава верен докрай на иде-
ята за абсолютното пространство и време. Въпросът се свежда 
до това, че ако съгласно принципа за относителност на Гали-
лей, времето остава инвариантно при прехода от една инерци-
ална система към друга, то Лоренц предлага нов закон за пре-
образуването на времето: 

t' = t г , (1) 
с 

където ,,v" е скоростта на движението на инерциалната отправ-
на система относително неподвижния ефир, „х" е координата-
та на точката в движещата се система, в която се провежда из-
мерването на времето, a t' и t са съответно времената в движе-
щата се инерциална система и в неподвижния ефир. 

С това преобразование Лоренц успява да обясни запазване-
то на скоростта на светлината в движещите се инерциални сис-
теми, така, както това се изисква от интерпретацията на урав-
ненията на Максуел. За да запази абсолютния характер на вре-
мето, той предлага т. нар. „контракционна" хипотеза (предло-
жена независимо от него и от Фииджералд), според която твър-
дите тела, движещи се през ефира, изпитват незначително из-
менение (контракция - свиване) на линейните си размери в по-
сока на тяхното движение от порядъка на . Ако се съпоста-
ви този отрязък в линейния размер на телата с двете рамена на 
интерферометъра, то отрицателният резултат от опита на Май-
келсон-Морли може лесно да бъде обяснен. 

Тези наглед противоречащи на класическата механика пре-
образования и хипотези Лоренц обявява само като удобни за 
пресмятанията прийоми. Някои методолози на науката прие-
мат, че в подхода на този учен свойствата абсолютност на 
пространството и времето остават незасегнати, докато измене-
нието засяга единствено пространствено-времевите свойства 
на движещите се тела. С други думи, Лоренц търси обяснение 
за отрицателния резултат от опита на Майкелсон-Морли, отна-
сяйки го до изменението на конкретни физически свойства на 
движещите се тела, докато Айнщайн в своята СТО търси обяс-
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нение, отнасяйки го до изменението на фундаменталните 
свойства абсолютност на пространството и времето, което за-
сяга пряко не само основата на Нютоновата механика, но и 
възгледите ни за самата геометрична структура на тези поня-
тия. Тази особеност в различията между подходите на двамата 
учени - Айнщайн и Лоренц - ние ще наречем „принципно раз-
личие между геометризма и физикализма" в обяснението на 
фундаменталните противоречия във физическото знание или 
накратко ПРГФ. Този принцип, както ще видим, играе важна 
роля в изясняването особеностите на еволюцията във физика-
та, довела до появата на съвременните теории, търсещи обяс-
нение на процесите и явленията в невидимия свят. 

Една важна особеност на теорията на Лоренц е, че в нея 
фигурират единадесет произволни допускания, което силно на-
малява достойнствата на тази теория.Такива са например до-
пусканията, че формулите за контракцията на телата и измене-
нието на времето се приемат a priori (т.е. те не се извеждат от 
постулати или принципи), че електронът има сферична форма, 
когато е в покой, че зарядът на електрона е равномерно разпре-
делен в обема му, че всички маси на елементарните частици 
имат електромагнитен характер, че ефирът е абсолютно непод-
вижен и т.н. Затова и триумфът на тази теория продължава са-
мо няколко години до момента, когато се появява СТО на Айн-
щайн. По онова време обаче много учени интерпретират резул-
тата от опита на Майкелсон-Морли като експериментално 
потвърждение на преобразованията на Лоренц, а оттук и на ця-
лата негова теория. От преобразованията на Лоренц следва и 
основното положение, възприето в бъдещата релативистка ки-
нематика - независимостта на скоростта на светлината от дви-
жението на източника. 

В началото на XX в. в обществото на физиците се разгръща 
бурна дискусия по въпросите, свързани с интерпретацията на 
резултата от опита на Майкелсон-Морли. Някои изследователи 
наистина издигат този опит в ранг на експериментална основа 
на СТО на Айнщайн, въпреки че самият Майкелсон се отнася с 
подозрение към новата теория на относителността, а Айнщайн 
създава своята теория, без да знае нищо за опита на Майкелсон. 
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Самият Айнщайн достига по свой собствен път до идеите, 
залегнали в основата на СТО. Той изобщо не е познавал пътя 
на разсъжденията на учените, довел до провеждането на опи-
тите на Майкелсон-Морли, но в замяна на това е познавал мно-
го добре теорията на Максуел. Още от най-ранна възраст Айн-
щайн бил обсебен от разсъждения около въпроса за начина на 
разпространяването на светлината в световното пространство. 
В теорията на Максуел той открива един фрапиращ факт, кой-
то не прави никакво впечатление на околните, а именно, че 
електромагнитните вълни на Максуел, една от които е и види-
мата светлина, представляват своего рода вечни пътници. Те 
никога не спират. Те никога и не забавят своето движение, а 
продължават непрекъснато своя бяг със скорост, равна на ско-
ростта на светлината във вакуум. Още 16-годишен Айнщайн си 
задава въпроса: Какво би се получило с разпространяващия се 
светлинен лъч, който тъй неуморно обикаля световното прост-
ранство, ако ние тичаме след него също със скоростта на свет-
лината? Интуицията, основана на Нютоновите закони на меха-
никата, ни подсказва, че ние бихме могли да докоснем и дори 
да хванем в ръката си този лъч, което означава, че за нас той би 
ни се сторил неподвижен (стационарен). Но какво всъщност 
означава една застинала, стационарна светлинна вълна? Нали 
съгласно теорията на Максуел, потвърдена в многобройни опи-
ти и наблюдения, не съществува такъв физически обект като 
стационарна, застинала на едно място, светлинна вълна? Сле-
дователно дори и в този мислен опит, в който ние си предста-
вяме, че се движим със скоростта на светлината, последната би 
следвало да се отдалечава от нас с присъщата скорост, оставяй-
ки празна надеждата ни да я хванем с ръката си. Човек би си 
помислил, че от такъв изход на разсъжденията в този мислен 
опит до принципите на СТО има само една крачка. Тази крач-
ка обаче Айнщайн прави 9 години по-късно, формулирайки 
своята СТО, работейки като дребен чиновник в едно патентно 
бюро в Швейцария. 

Следователно, наистина Айнщайн би могъл да достигне до 
идеята за СТО, без да познава резултата от опита на Майкел-
сон-Морли, което се потвърждава от историчиските свидетел-
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ства, основани на спомените на великия учен. В този смисъл 
неправилно е да се счита, че Айнщайн е изхождал от анализа 
на опита на Майкелсон, както това приемат например руските 
учени В. и Т. Тихоплав. Те пишат по този въпрос следното: 
„При анализа на резултатите от опитите на Физо и Майкелсон 
в работата си, Айнщайн стига до извода, че трябва да се отка-
жем от въвеждането на понятието ефир, тъй като предположе-
нието, че ефирът е неподвижен едновременно в две системи (в 
система, свързана със Земята, в опита на Майкелсон и в непод-
вижна система, в опита на Физо) е абсурдно. 

На времето опитът на Физо е обяснен чрез съществуването 
на неподвижен ефир, в който се движат всички тела. Опитът на 
Майкелсон опровергава тази хипотеза: скоростта на светлина-
та относно Земята има винаги една и съща стойност, независи-
мо от това дали Земята се движи в посоката на движение на 
светлинния лъч или срещу него. Това би могло да се обясни с 
движението на Земята заедно с околоземния ефир, в който се 
разпространява светлинният лъч. Възможност за такова обяс-
нение допуска и Айнщайн, но тогава остава неясен опитът на 
Физо, който показва, че тялото не се движи заедно с ефира. 

Доста по-късно науката установява, че преместващото се 
върху Земята тяло в опита на Физо в действителност не се дви-
жи заедно с ефира вътре в тялото, тъй като този ефир се задър-
жа от гравитационната сила на Земята"80. 

В този цитат от известната книга на двамата руски учени 
има редица неточности. Първото, както вече отбелязахме, е, че 
Айнщайн не стига до извода си за ефира от анализа на опита на 
Майкелсон, защото не го е познавал. Второ, опитите на Физо и 
Майкелсон говорят не за неподвижността на ефира в две раз-
лични системи, а по-скоро за неговото различно по степен ув-
личане от движението на телата - при Физо то е частично, а 
при Майкелсон - пълно. И в този факт няма нищо абсурдно. 
Също така резултатът от опита на Физо е доказателство, че 
ефирът не е неподвижен в абсолютен смисъл, тъй като може да 
бъде увличан частично, а в случая на опита на Майкелсон до-
ри и напълно. Следователно тези опити показват по-скоро, че 
ефир съществува, но той не може да бъде свързван в абсолютен 
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смисъл с покоя на абсолютното пространство и време. Различ-
ната степен на увличане на ефира говори, от друга страна, и за 
съществуването на някаква форма на инертност на самия ефир. 
Трето, скоростта на светлината в опита на Майкелсон е една и 
съща във всички посоки относно движението на Земята по ней-
ната орбита, защото ефирът в околоземното пространство, обх-
ващащо както наблюдателя и неговата експериментална уста-
новка, така и самия светлинен лъч, с който се провежда експе-
риментът, е неподвижен относно Земята (случай на пълно ув-
личане на ефира). Тук В. и Т. Тихоплав дори правилно отбеляз-
ват, че самият Айнщайн допуска такова обяснение. Четвърто, 
ако допуснем, че частичното увличане на ефира в опита на Фи-
зо се обяснява с неговото (на ефира) задържане от гравитаци-
онната сила, то тогава тази хипотеза автоматически означава и 
това, което допуснахме преди малко, а именно, че ефирът съ-
ществува и че в известен смисъл той притежава свойството 
инертност. Това обяснение обаче противоречи на становището, 
че ефир изобщо няма. Подобна гледна точка върху проблема за 
ефира откриваме и у Ахундов. По този въпрос той пише след-
ното: „В началото на XX в. около опита на Майкелсон-Морли 
се разгръщат бурни дискусии. Едни изследователи издигат то-
зи опит в ранг на експериментална основа на теорията на отно-
сителността на Айнщайн, въпреки че първоначално самият 
Майкелсон се отнася с подозрение към новата теория на отно-
сителността, а Айнщайн, създавайки своята теория, не е знаел 
за опита на Майкелсон. Други изследователи, отдавайки дъл-
жимото на опита на Майкелсон в историческа перспектива, 
указват, че той е способствал за възникването на съвременните 
физически виждания, но не свързват това с теорията на относи-
телността и нещо повече, считат, че „основавайки се на съвре-
менните представи и съвременната техника, налага се да се ка-
же, че опитът на Майкелсон-Морли е просто една тавтоло-
гия""81. Всъщност това мнение на Ахундов, който включва в 
горното изложение и цитат от една книга на Бонди, е друг на-
чин за изразяване на същото становище, което и ние тук защи-
щаваме. Затова напълно уместно е да се приеме, че резултатът 
от опита на Майкелсон-Морли е просто една тавтология (три-
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виално твърдение), което потвърждава под друга форма резул-
тата, получен в опита на Физо. Следователно ефир съществува, 
но той не може да бъде свързван с неподвижността в абсолю-
тен смисъл, приписвана на пространството и времето в механи-
ката на Нютон. От друга страна, ефирът се оказва и причина на 
свойството инерция на телата. А историческата перспектива, за 
която се споменава в цитираното по-горе становище, както ще 
видим от настоящата книга, се отнася именно към достижени-
ята на съвременната физика, стремяща се да обясни невидимия 
духовен свят. 

Приемането на хипотезата за реалността на различните 
степени на увличане на ефира (частично и пълно), от друга 
страна, не отменя случая, в който той може понякога да се разг-
лежда и като неподвижна субстанция. В безбрежния космичес-
ки простор обаче, тази субстанция не може никога да намери 
своя покой предвид огромното разнообразие в движенията на 
небесните тела - от движението на планетите и Земята около 
Слънцето до разширението на Вселената. Въпреки че в многоб-
ройните лишени от светеща материя места в космоса ефирът 
би могъл наистина да се намира в състояние на покой. Хипоте-
зата за увличането на ефира, от друга страна, поставя в нова 
светлина и въпроса за проверката на основния принцип в СТО 
- принципът за независимостта на скоростта на светлината от 
движенията на източника и/или на наблюдателя. Както вече се 
убедихме, опитът на Майкелсон-Морли не може да се разглеж-
да като такова доказателство, към което мнение се присъединя-
ва и Айнщайн. По-скоро опитите в това отношение трябва да се 
съсредоточат върху точното измерване скоростта на светлината 
(вероятно чрез метода на интерферометъра), от гледна точка на 
движещ се заедно със Земята наблюдател. Изследваният от не-
го светлинен лъч обаче трябва да има задължително космичес-
ки произход, т.е. светлината, която той изследва, трябва да ид-
ва от външен за земната система източник, а не както е в опита 
на Майкелсон от източник, намиращ се вътре в самата земна 
атмосфера. Отрицателният резултат от такъв опит наистина би 
могъл вече да се разглежда като потвърждение на тезата на 
Айнщайн за независимостта на скоростта на светлината от дви-
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женията на източника и/или на наблюдателя. Твърденията в на-
учната литература са, че резултатите от такива опити са имен-
но отрицателни. Такъв резултат наистина вече изглежда пара-
доксален и от гледна точка на хипотезата за увличането на ефи-
ра. Както вече изтъкнахме в рамките на мисления експеримент 
с движението на влака, този факт може да се обясни само с ув-
личането на целия ефир в движение, обратно на движението на 
наблюдателя, със скорост, равна на скоростта на последния 
(наблюдателя). Факторът отдалеченост между наблюдателя и 
източника играе роля само в случая на движение на източника 
при неподвижен наблюдател, защото според хипотезата за 
близкодействието движенията в ефира (както и във въздушната 
среда при разпространението на звука) се предават от точка в 
точка с постоянна, крайна скорост, независеща от движението 
на източника, което се отразява единствено на честотата на 
трептенията (доплеров ефект). В случая на движението на наб-
людателя обаче обстоятелствата се променят. Ако наблюдате-
лят се движи срещу неподвижен източник на светлина, той ви-
наги ще посреща светлиннния лъч от този източник със ско-
рост, равна на сумата от неговата скорост и тази на светлината. 
За да се наблюдава непроменяща се скорост на светлината в то-
зи случай, ефирът, свързан със системата на наблюдателя, тряб-
ва да се увлича в обратна на неговото движение посока и със 
същата (като наблюдателя) скорост. Хипотезата за увличащия 
се ефир следователно, в случая дава едно неправдоподобно 
обяснение. Едно възможно обяснение на този парадокс, което 
запазва непокътната идеята за увличащия се ефир, е наличието 
на взаимнокомпенсиращи се доплерови ефекти, които в проти-
воположните посоки на движението на наблюдателя спрямо 
неподвижния източник, имат различни по знак стойности. При 
движение в посока към източника доплеровият ефект се изра-
зява в увеличаване честотата на трептение на светлинната въл-
на (наблюдателят при движението си среща по-често идващите 
към него вълни), а в обратна посока на движение наблюдателят 
отчита доплеров ефект, изразен в намаляване честотата на 
трептене на светлината (това е защото светлинните вълни по-
трудно настигат движещия се в същата посока наблюдател). В 
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този случай методът на интерференция, използван в интерфе-
рометрите може би вече не работи. Това могат обаче да пока-
жат само по-прецизни математически измисления. Може би! В 
онзи критичен период от развитието на физиката обаче, общно-
стта на физиците по света се обединява около идеята на Айн-
щайн за фундаменталната независимост на скоростта на свет-
лината от движенията на телата. 

Нашето мнение е, че проблемът с естеството и реалността 
на явлението „увличане на ефира (пълно или частично)" е един 
неизяснен във физиката въпрос, който може да се отнесе и към 
действието на ПНЗС, имайки предвид коментара, който напра-
вихме малко по-горе. Затова ние ще прибавим този проблем 
към особения (специалния) списък, оглавен от свойството 
инерция на телата. 

Но да видим сега как се развиват събитията във физиката 
по времето, когато Айнщайн създава СТО. 

В навечерието на появата на тази теория, точно преди 100 
години, физиката се намира в състояние на дълбока криза. „Тя 
(физиката - бел. авт.) се състояла от няколко раздела, в основа-
та на всеки един от които се намират някакви фундаментални 
положения, противоречащи едно на друго. Противоречията са 
изключително големи и затова се предприемат многочислени 
опити за тяхното преодоляване. В името на достигането на та-
кава цел физиците тръгват по пътя на смелите обобщения, на 
ревизията на фундаменталните положения"82. 

Без да познава резултата от опита на Майкелсон-Морли, 
Айнщайн предприема един от многобройните по онова време 
опити за ревизия на фундаменталните положения във физика-
та. През 1905 г. той публикува първата си статия по теорията на 
относителността, озаглавена „Към електродинамиката на дви-
жещите се тела". В нея Айнщайн формулира два основни прин-
ципа: Първият гласи, че всички закони на физиката, включи-
телно и законите на електромагнетизма, остават инвариантни 
(непроменени по вид) във всички инерциални отправни систе-
ми. Това е своего рода обобщение на принципа за относител-
ност на Галилей от класическата механика. Вторият принцип 
гласи: Скоростта на светлината остава инвариантна (т.е. тя не 
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се променя по стойност) в различните инерциални отправни 
системи. С други думи, този постулат означава, че светлината 
заема особено привилегировано положение сред останалите 
физически явления и процеси, притежавайки необяснимото от 
гледна точка на механиката свойство - нейната скорост във ва-
куума е една и съща независимо от движението на наблюдате-
лите и източниците едни спрямо други. 

Вторият принцип, формулиран от Айнщайн, остава най-
важното основание за разработването на математическия апа-
рат на СТО, независимо от неговата причудливост. Този прин-
цип има редица особености: Първо, той постановява във физи-
ката една пределна скорост, представляваща естествена грани-
ца за скоростите на телата в природата. Никое материално тя-
ло, съгласно този принцип, не може да достигне или да надми-
не пределната скорост, определена от скоростта на светлината 
във вакуум. Второ, този принцип не може да се изведе от ни-
какъв друг разумен, физически смислен закон или положение, 
т.е. неговото естество стои отвъд рационалните обяснения и ло-
гиката, основана на известните физически закони за явленията, 
познати до този момент във физиката. Вторият принцип не мо-
же да се обясни нито от гледна точка на абсолютно неподвиж-
ния ефир, свързан с абсолютното пространство и време в меха-
никата на Нютон, нито от гледна точка на увличането (частич-
но или пълно) на ефира при движението на телата. Трето, вто-
рият принцип фактически ликвидирва понятието абсолют-
ност, приписвано на пространството и времето в механиката, 
но, от друга страна, чрез него се въвежда нов тип абсолют във 
физиката - този на скоростта на светлината във вакуум. Тази 
особеност на втория постулат на СТО може да се окачестви 
още и като един вид прехвърляне на качеството абсолют от 
геометрични обекти и техните свойства към физически величи-
ни. С други думи, в теорията на относителността на Айнщайн 
статут на абсолют придобива физическата величина на скоро-
стта на светлината във вакуум, което по онова време представ-
лява ново явление в методологията и философията на физика-
та. И четвърто, двата принципа, лежащи в основата на СТО, са 
несъвместими, логически противоречиви един на друг, което 
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поставя под въпрос достоверността на цялостната логическа 
конструкция на теорията. Въпросът се заключава в това, че вто-
рият принцип противоречи на преобразованията на Галилей, 
познати от класическата механика в следния вид: 

х' = х-vt, у' = у, z' = z, t' = t. (2) 

Тези формули описват трансформацията на пространстве-
ните координати (х, у, z) и времето (t) при прехода от една 
инерциална отправна система в друга, движеща се относител-
но първата със скорост v в направление на оста ОХ. Съгласно 
закона (2) един и същ светлинен лъч не може да има една и съ-
ща скорост спрямо наблюдатели, движещи се един спрямо друг 
със скорост V. 

Това противоречие може да се разреши по два различни на-
чина. Първият, това е решението, което предлага Лоренц. То 
има чисто математически характер, при който се извеждат по-
общи формули за преобразованията на координатите и време-
то, съгласуващи се с електромагнитните явления. По този път 
се извеждат известните преобразования на Лоренц, които при-
миряват принципа за относителност с уравненията на Максуел. 

Вторият подход, възприет от Айнщайн, ревизира физичес-
ката основа на класическия принцип на относителността - аб-
солютното пространство и време. Вместо тях той въвежда по-
нятието относителност на пространството и времето, интерп-
ретирайки математическия резултат, получен от Лоренц не ка-
то някакво улеснение в математическите измисления, а като ре-
ално изменение на размерите на движещото се тяло в простра-
нството и хода на времето в различните отправни системи. Т.е., 
ако пространството и времето наистина са относителни, то ли-
нейните размери на телата в направление на тяхното движение 
се намаляват, а дължината на времевия интервал, измерван в 
подвижната и неподвижната отправни системи, имат различна 
големина. 

В СТО на Айнщайн въпросът за свойствата и структурата 
на ефира се разглеждат в съвсем нова светлина. Всички резул-
тати от опитите да се открие ефира като някаква неподвижна 
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свързана с абсолютното пространство и време на Нютон субс-
танция тук се интерпретират като указание за пълното, в абсо-
лютен смисъл, отсъствие на ефира. Учените, възприели тази 
идея, просто забравят за резултата от опита на Физо, разкриващ 
явлението „частично увличане на ефира от движението на те-
лата". Този резултат обаче, не може да бъде обяснен в рамките 
и на СТО. Въпросът остава открит и до ден днешен. В замяна 
на това се възприема един парадоксален от физична гледна точ-
ка принцип, а именно принципът за независимостта на скоро-
стта на светлината във вакуум от движенията на източниците и 
наблюдателите едни спрямо други. Този принцип очевидно има 
отношение към ПНЗС и следователно ние ще го включим в 
особения списък, оглавен от свойството инерция на телата. 

В ожесточената битка на идеите относно естеството на 
пространството и времето по онова време се намесва и един 
друг известен учен, Поанкаре. Той, както и Лоренц, свързва но-
вите преобразования с измененията на пространствено-време-
вите свойства на движещите се обекти, а не с изменението 
свойствата на самите пространство и време. Съответно релати-
вистките ефекти - съкращението на дължините и забавянето на 
времето при движението на телата - Поанкаре разглежда като 
динамически ефекти, обусловени от конкретното действие на 
физическите сили, а не от промяната на фундаменталните 
свойства на пространството и времето. Лоренц отива още по-
далеч, като предлага обяснение на тези физически сили от глед-
на точка на разработената по-рано от него теория на електрона. 
В този смисъл, подходът на тези двама учени може да се разг-
лежда като израз на релационния метод на разглеждане на не-
щата във физиката, докато подходът на Айнщайн може да се от-
несе към т. нар. субстанциален метод в анализа на физически-
те явления и процеси. От друга страна, свойствата на простра-
нството и времето, върху които Айнщайн концентрира внима-
нието си, и пространствено-времевите свойства на движещата 
се материя, върху които Лоренц и Поанкаре наблягат, могат да 
се определят в по-общия контекст на взаимоотношенията на 
„допълнителност" между геометрията и физиката. Принципът 
за допълнителност (ПД), който играе важна роля във физиката, 
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съчетан с определени методологически норми, позволява от ед-
на по-обща гледна точка да/се запазят основните свойства за 
пространството и времето, трансформирайки всички необходи-
ми изменения в нашите възгледи във форми на пространстве-
но-времевите свойства на движещите се тела. Това е един ва-
жен методологически принцип, който ние често ще използваме 
в анализите, предприети в настоящата книга. 

Ето как Поанкаре например използва ПД (принципа за 
допълнителност), за да обоснове релационния си подход към 
проблемите, които възникват във физиката в навечерието на 
появата на СТО. Известно е, че още през 1826 г. руският мате-
матик Н. И. Лобачевски предлага идеята, според която силите 
и масите на телата са тясно свързани със самото време, при ко-
ето от тях зависи и строежът на пространството, обусловен от 
неговата геометрия. Но какво всъщност означава геометрията 
на пространството да зависи от силите и масите на телата? На 
този въпрос руските учени В. и Т. Тихоплав отговарят така: 
„Означава, че пространството не е абсолютно и еднородно, че 
геометрията му се определя от големината и разпределението 
на телата. Не съществува абсолютно, от нищо независещо 
пространство, еднакво за всички. Не съществува и абсолютно 
време, което да тече съвършено еднакво за всички тела. Т.е. на-
шето реално пространство се оказва неевклидово"83. 

Ако наистина приемем, че например светлинен лъч, идващ 
от далечна звезда, може да се разпространява не по права ли-
ния, така както това се приема в евклидовата геометрия, тогава 
възниква въпросът за интерпретирането на този факт. Има два 
начина за това: или пространството в космически мащаби е 
изкривено, т.е. то е неевклидово, или космическото простран-
ство е евклидово, но някаква сила изкривява светлинния лъч, 
отклонявайки го от праволинейното му движение. Поанкаре 
интерпретира тези две възможности по следния начин: „Есте-
ствено, ние съвършено свободно можем да изберем едното или 
другото определение, а следователно, и едното или другото зак-
лючение; но да се избере първото би било неразумно, защото 
светлинният лъч вероятно удовлетворява по един несъвършен 
начин не само постулата на Евклид, но и другите свойства на 
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правата линия. Всъщност, той се отклонява не само от евклидо-
вата права, но и от другия несъвършен образ на тази права - от 
оста на въртенето на твърдите тела; да, накрая, той е подложен 
на всевъзможни изменения, така че онази линия, която вчера е 
била права, би престанала да бъде такава утре, ако условията 
на физическата среда биха се изменили"84. 

В своите възгледи Поанкаре е убеден привърженик на фи-
лософията на конвенционализма. От гледна точка на тази су-
бективно-идеалистическа философия опитът не може да ни да-
де някакви сведения за структурата на пространството и време-
то, а оттук и за същноста на геометрията на пространството. 
Следователно не нещата в природата ни задават същността на 
понятията пространство и време, а ние, изхождайки от съобра-
жения за удобства и улеснения в математическите изчисления, 
ги задаваме, приписваме ги на природата. В този смисъл свой-
ствата на пространството и времето са предмет единствено на 
конвенция в теоретичните изследвания, а не израз на обектив-
ното съществуване на нещата в реалността. Именно по тази 
причина на Поанкаре не се отдава да преразгледа концепцията 
за абсолютното пространство и време и по този начин да отне-
ме славата от ръцете на Айнщайн. Вместо това, ръководен от 
конвенционалистката си философия, той съсредоточава внима-
нието си върху разглеждането на силите, способни да предиз-
викат Лоренцовото съкращение. В този драматичен епизод от 
историята на физиката изпъква ясно, че Поанкаре се оказва 
един превъзходен математик и физик, но същевременно и слаб 
като философ, което не му позволява пръв да формулира СТО. 

Въпреки това версията на тази теория, предложена от По-
анкаре, плътно се доближава до формулировката на Айнщайн. 
Това положение на нещата напомня за случая на формулиров-
ките на Декарт и Нютон на закона за движението на телата, ко-
ито формално съвпадат един с друг. „От анализа на подобни 
съвпадения е направен изводът, че значението на научния закон 
включва в себе си повече, отколкото простото описание на фи-
зическото състояние на явленията. Дж. Блекуел показва, че мо-
гат да съществуват две версии на един и същи закон, които съв-
падат на описателно ниво, но съществено се отличават на тео-
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ретическо ниво... Аналогична ситуация възниква при създава-
нето и развитието на специалната теория на относителността 
на Айнщайн. 

И Лоренц, и Поанкаре в основни линии се стремят да изяс-
нят при какви предположения равномерното движение на тела-
та спрямо ефира ще бъде съвършено нелаблюдаемо. Айнщайн 
коренно изменя самата постановка на този въпрос: той показва, 
че приемайки принципите на относителността и осъществя-
вайки синхронизация на часовниците чрез светлинни сигнали, 
ние не ще се нуждаем от никакви други допълнителни хипоте-
зи и че преобразованията на Лоренц следват непосредствено от 
указаните предположения"85. 

Всъщност СТО на Айнщайн представлява опит за обедине-
нието на две различни области от класическата физика - на ме-
ханиката и електродинамиката. Цената на това обединение оба-
че е висока. С него се отхвърля фундаментът на класическата 
физика - концепцията за абсолютното пространство и време. 
Това обединение има и една друга особеност: то не съединява 
механически двете въпросни противоречиви области на класи-
ческата физика, а ги претопява в единната структура на една 
нова теория - СТО. 

Изхождайки от такива предположения, Айнщайн успява да 
промени нашите възгледи и по отношение на едно друго важно 
понятие, а именно, понятието за абсолютната едновременност 
на събитията в пространството, формулирано в рамките на кла-
сическата механика. Неговата формулировка гласи, че „две съ-
бития, едновременни при наблюдението им от една координат-
на система, вече не могат да се разглеждат като едновременни 
при разглеждането им в друга система, движеща се относител-
но дадената система"86. 

За да обоснове всички тези свои предположения, Айнщайн 
извежда нова формулировка на закона за преобразуването на 
координатите и времето при прехода от отправната система, на-
мираща се в покой, към отправната система, която се движи 
равномерно и праволинейно спрямо първата система. Тази 
формулировка се оказва тъждествена на преобразованията на 
Лоренц: 
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v 
x-vt 

1 -
v 

Т , У ' = У, z' = Z, t' = (3) 

където х, у, z и t са съответно пространствените координати и време-
то на някакво събитие в неподвижната отправна система, а х', у', z* и 
t' са координатите и времето на същото събитие в движещата се отп-
равна система, която се премества със скорост v в посока на оста ОХ. 

От тези преобразования следват и твърденията за относи-
телния характер на протяжността в линейните размери на тела-
та в посоката на тяхното движение, както и относителността на 
продължителността на времето, величината на които зависи от 
движението на отправните системи, описвани чрез формулите: 

Въз основа на тези формули се отхвърлят две интуитивно оче-
видни твърдения на класическата физика: Първо, че интервалът меж-
ду времената на две събития не зависи от състоянието на движение 
на отправната система и второ, че разстоянието между две точки на 
твърдото тяло също не зависи от състоянието на движение на отправ-
ната система. Интересен е и коментарът на самия Айнщайн във връз-
ка с резултата, получен в рамките на формулите (4): „... в класическа-
та физика винаги се е предполагало, че часовниците и в движение, и 
в покой имат еднакъв ритъм, че мащабите и в движение, и в покой 
имат еднаква дължина. Ако скоростта на светлината е еднаква във 
всички координатни системи и ако теорията на относителността е 
вярна, то ние сме длъжни да пожертваме това положение"87. 

Трябва да отдадем и дължимото на Айнщайн, който успява да 
изведе преобразованията на Лоренц по свой оригинален начин, 
изхождайки от формулираните от него принципи на СТО, докато 
Лоренц и Поанкаре възприемат тези преобразования a priori, прес-
ледвайки целта да се запази инвариантността на уравненията на 
Максуел в празно пространство, подчинявайки ги на принципа за 

(4) 
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относителност в смисъла на един нов закон за прехода между раз-
лични инерциални отправни системи. „В подхода на Айнщайн те-
зи преобразования се оказват органично свързани с новите свой-
ства на пространството и времето: с относителността на дължина-
та и на времевия промеждутък, с равноправието на пространство-
то и времето (те участват равноправно в преобразованията), с ин-
вариантността на пространствено-времевия интервал"**. 

В СТО се извежда и нов закон за събиране на скоростите, от 
който следва и ограничението да се превишава скоростта на свет-
лината. В класическата физика този закон има вида: v=v +v , къде-
то vl е скоростта на дадено тяло, a v2 е скоростта на отправната сис-
тема, движеща се в същата посока, както и тялото. В такъв случай 
общата скорост ще бъде v, която се определя от сумата на двете 
скорости V! и v2. Ако една от тези скорости е равна на с, то сумар-
ната стойност очевидно ще превишава скоростта на светлината, ко-
ето е в нарушение с втория принцип на СТО. Затова в тази теория 
се извежда нов закон за събиране на скоростите, който има вида: 

V, + v 2 

v = — —. (5) 

с 
От формула (5) се вижда, че ако се вземе една от скорости-

те (vl или v2), равна на с, то сумарната скорост не превишава 
стойността с. Същият резултат се получава, когато и двете ско-
рости v, и v2 са равни на с. С тази формула следователно Айн-
щайн успява да обясни защо не можем да настигнем един свет-
линен лъч, дори ако бихме се движили след него със скоростта 
на светлината. Той отново би се отдалечавал от нас със същата 
скорост с. 

Възниква въпросът: как да се разбира „равноправието" на 
пространството и времето във формулите, изведени в рамките 
на СТО? През 1907 г. Минковски предлага едно много сполуч-
ливо решение на този въпрос, свързвайки го със споменатата 
вече инвариантност на пространствено-времевия интервал, 
който се дава с израза: 

ds2 = dx2 + dy2 + dz2 - c2dt2, (6) 
където ds е дължината На този интервал между точките от 
пространството, дължината на разстоянието между които е 
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/ = vdx2+dy2+dz2 > а разликата във времената в тези точки 
съответно г = dt. 

Минковски предлага класическото пространство и време 
да се разглеждат като единна същност, представляваща органи-
ческа взаимосвързаност на тези понятия в рамките на някакъв 
нов обект, наречен четиримерен континуум (или още четири-
мерно многообразие). Критерий за такова обединение на отно-
сителните свойства на пространството и времето в едно ново 
абсолютно четиримерно многообразие се задава чрез инвариа-
нтността на четиримерния интервал, определян с формула (6). 
В този смисъл „... пространството само по себе си и времето са-
мо по себе си трябва да се превърнат във фикции и само ня-
какъв вид на съединение между тях трябва да запазва самосто-
ятелността си"89. 

Геометричният образ на това понятие, наречено простран-
ство на Минковски, се явява едно абстрактно четиримерно 
пространство с особена структура. В това пространство, което 
е лишено от нагледност в нашите представи, акцентът върху 
относителността на пространството и времето в СТО се прена-
ся върху абсолютната по своята същност геометрична система 
на пространството на Минковски. С други думи, може да се ка-
же, че загубилите свойството абсолютност пространство и вре-
ме в СТО на Айнщайн възвръщат своя абсолютен характер под 
нова форма, обусловена от реалността на един нов абстрактен 
пространствено-времеви свят, в който обичайните простран-
ство и време могат да бъдат разделяни само по един произволен 
начин, разглеждайки ги като своеобразни проекции на един по-
висш от тях геометричен обект. 

В пространството на Минковски принципът за относител-
ност, разглеждан в смисъла на Галилей и Айнщайн, отстъпва 
мястото на един нов физически принцип, а именно принципът 
за инвариантност на пространствено-времевия интервал. 
Въпросът за съществуването и смисъла на понятието ефир в 
такова пространство изобщо не се поставя. Ефирът вече е 
безвъзвратно забравен във физиката, въпреки че в случая на 
пространството на Минковски свойството абсолютност на това 
пространство би следвало да получи някаква нова субстанци-
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ална интерпретация. На този въпрос ще се спрем по-подробно 
в един от следващите параграфи. 

Пространството на Минковски, от друга страна, налага ед-
на нова методологическа рамка върху прилагането на самите 
закони на физиката. Този факт е намерил сполучлив израз в 
следните думи на Айнщайн: „Фактът на отсъствието на разу-
мен обективен способ да се раздели четиримерния континуум 
на тримерно пространство и едномерен времеви континуум по-
казва, че законите на природата ще получат най-удовлетворите-
лен от гледна точка на логиката, вид, бидейки изразени като за-
кони в четиримерния пространствено-времеви континуум"90. 

Идеята на Айнщайн, че ефирът не съществува, създаде 
прецедент във физиката, който обезсмисли субстанциалната 
интерпретация на понятията пространство и време. От анали-
за, направен в този параграф, стана ясно, че опитите на Физо и 
Майкелсон не показват непременно, че ефирът не съществува, 
а че той не съществува само като тясно свързана с абсолютно-
то пространство и време субстанция. Нещо повече, опитът на 
Физо, а в известен смисъл и опитът на Майкелсон, показват, че 
ефирът има своеобразна динамика, която е част от динамиката 
на материята в празното пространство. Освен това явленията 
„частично и пълно увличане на ефира от движенията на тела-
та" имат все пак някакво отношение към геометричните свой-
ства на пространството и времето, както и към свойството 
инерция на телата. Формулирането на понятието „простран-
ство на Минковски" поставя в нова светлина проблема за есте-
ството на ефира. Възниква естествено въпросът: дали това но-
во геометрично понятие не потвърждава статута на ефира като 
субстанция, свързвана естествено с абсолютния характер на 
някакви геометрични обекти? Дали геометричният обект, наре-
чен „пространство на Минковски" може да служи като модел 
на ефира изобщо? 

Нашето мнение е, че явлението „увличане на ефира" е 
ключът към разбирането закономерностите във физиката, коя-
то днес се опитва да обясни и анализира невидимия свят. И то-
зи анализ започва именно с въвеждането на понятието простра-
нство на Минковски в теоретичната физика. 
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§1.1.3. Характерът на пространството и времето в об-
щата теория на относителността и релативистката космо-
логия. Проблемът за ефира в тази теория. Принципът за ек-
вивалентност и ролята му на методологически ориентир в 
изграждането на теорията. Едно ново виждане върху теори-
ята на Големия взрив. 

След изграждането на СТО Айнщайн търси начин за обоб-
щаването на принципа за относителност, включвайки в негова-
та сфера на действие и цялото многообразие на неинерциални-
те отправни системи. За разработването на новата ОТО обаче 
нейният автор трябва да измине един труден и изпълнен с пов-
ратности път. За да достигне до точната и изящна формулиров-
ка на тази теория Айнщайн е принуден да намери решение на 
широк кръг от проблеми, както от физически, така и от фило-
софско-методологически характер. „Например, след създаване-
то на специалната теория на относителността във физиката за-
почва да се прилага плодотворния подход, свързан с отчитане-
то на релативистките изисквания към законите и теориите в 
различните нейни раздели. Обаче, когато се предприема опит 
за подобна „релативизация" на класическата теория на грави-
тацията, учените се натъкват на сериозни трудности. Самият 
Айнщайн се опитва да развива скаларната релативистка теория 
на гравитационното поле, но скоро изоставя идеята за непосре-
дственото прилагане на специалната теория на относителност-
та към класическата теория на гравитацията, убеждавайки се в 
това, че по този начин не може да се създаде релативистката те-
ория на гравитацията"91. 

Айнщайн описва и някои от методологическите съображе-
ния, които го насочват към изграждането на ОТО. На него му 
прави впечатление привилегированата позиция, която заемат 
инерциалните отправни системи при описанието на физичес-
ките процеси и явления, обусловено от специалния статут на 
свойството инерция на телата. Тя му пречи и затова той търси 
да се освободи от привилегията на инерциалните системи, ка-
то ги поставя на равноправни начала с другите неинерциални 
отправни системи, изхождайки от един по-общ физически 
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принцип. Той пише следното по този въпрос: „Това понятие 
(инерциална система - бел. авт.) е неудовлетворително по тази 
причина, че то без каквото и да е обоснование отделя от всич-
ки мислено възможни координатни системи някои системи. 
След което се прави предположението, че законите на физика-
та се изпълняват само за такива инерциални системи (напри-
мер законът за инерцията и законът за постоянството на скоро-
стта на светлината). По този начин в системата на физиката, на 
пространството като такова се възлага роля, отделяща го от 
всички останали елементи на физическото описание. То играе 
определяща роля във всички процеси, без да изпитва обратно-
то въздействие от тяхна страна"92. 

Този „изкуствен" подход във физиката Айнщайн успява да 
преодолее чрез създаването на ОТО. Отказът от и игнориране-
то на инерциалните отправни системи, основани на свойството 
инерция на телата обаче, както ще видим по-нататък, се оказва 
една съвсем не толкова безобидна стъпка. 

Създаването на ОТО започва с размишления върху смисъ-
ла на дължините в метричните размери на телата и интервали-
те от време, които по силата на действието на принципите на 
СТО променят своята величина без видима за това причина, 
изходяща от динамиката на физичните процеси в простран-
ството на Нютон. Айнщайн отбелязва по този въпрос следно-
то: „... на две избрани материални точки на намиращото се в 
покой (твърдо) тяло винаги съответства някакъв отрязък от 
напълно определена дължина, независимо както от положени-
ето и ориентацията на тялото, така и от времето. На две отбе-
лязани показания на стрелките на часовника, намиращ се в по-
кой относително някаква (допустима) координатна система, 
винаги съответства интервал от време с определена величина, 
независимо от мястото и времето"93. От тези негови думи се 
вижда, че интуицията на Айнщайн остава все още вярна на 
класическите представи от времето на Нютон и че той самият 
не може да проумее как чрез въвеждането (от самия него) на 
един съвсем неясен и противоречащ на здравия смисъл прин-
цип е могло да се изведат някакви операционални изменения 
във физическите тела и процеси, които физиците са свикнали 
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да свързват с действието на определени динамични сили или 
причини. Това е така, смята Айнщайн, защото ние отделяме 
пространството от другите физически елементи, приписвайки 
му особени качества без никакви основания. Следователно то-
ва понятие трябва да бъде включено равноправно в общата фи-
зична картина на света. 

Следователно post factum ОТО може да се определи като 
теория, която дава описание на зависимостта на геометрична-
та структура на пространство-времето от характера и величи-
ната на материалните въздействия, локализирани в нея. Подоб-
на идея обаче вече съществува в математиката. И тя е формули-
рана от създателите на неевклидовата геометрия (К. Гаус, Н. 
Лобачевски, Б. Риман, Бояй и др.). И странното е именно това, 
че идеята за зависимостта на геометричните свойства на прост-
ранството от спецификата на физическите процеси и явления 
се оказва възможна за развитие в рамките на неевклидовата ге-
ометрия, която представлява своего рода отрицание на абсолю-
та на пространството и времето в класическата механика на 
Нютон, разбиран в смисъла на Евклидовата геометрия. 

В спора около характера на пространството и времето и за-
висимостта им от материалните взаимодействия се намесва в 
известен смисъл и обвитата вече в забвение философия на ди-
алектическия материализъм. Защитниците на тази философия 
издигат идеята (вероятно и под влияние на успеха на СТО и не-
евклидовите геометрии), че съществува органическа взаи-
мовръзка (диалектическо единство) между материята, движе-
нието на телата, пространството и времето. Резултатите от 
ОТО, отбелязва философът П. К. Рашевский, могат да се разг-
леждат като опит за конкретна математическа разработка на из-
вестния диалектико-материалистически принцип, който гласи, 
че пространството и времето са форми на съществуване на ма-
терията94. Напомняме на читателя, че в тази философия веще-
ството и енергията се разглеждат само като форми на материя-
та. Каква е разликата между „форми на материята" и „форми на 
съществуване на материята", обаче, не става ясно от тази фило-
софия. Известна яснота по този въпрос идва единствено по ли-
нията на ОТО. 
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При изграждането на ОТр Айнщайн се възползва същест-
вено и от един известен още от класическата физика факт, 
свързан с равенството (еквивалентността) на инертната и 
тежката маса на телата. „Както е известно, пише Ахундов, 
в класическата физика ние се сблъскваме с две различни поня-
тия за маса: във втория закон на механиката на Нютон F=m.a 
фигурира инертната маса ш^, която представлява мярка за съп-
ротивление на движението, а в закона за всеобщото притегляне 
F = G ' 2 2 фигурира тежката маса която представлява гра-
витационен заряд. Опитът показва, че тези маси с голяма точ-
ност са равни една на друга (ш = т ). Подобни експерименти, 
водещи началото си от известните опити на Р. Етвьош, се пре-
веждат и в настояще време и потвърждават с нарастваща точ-
ност (с погрешност вече от порядъка на 10"'2) равенството на 
инертната и тежката маса. В класическата физика няма теоре-
тическа обосновка или обяснение на това равенство, в нея не се 
прави различие между инертната и тежката маса, а се използва 
единното понятие за маса. Фактът на равенството m =m се 

г ин теж 

констатира, но не играе никаква роля в структурата на класи-
ческата механика. Що се отнася до Айнщайн, то той гениално 
съзира в това равенство онзи изходен пункт, въз основа на кой-
то може да се обясни великата загадка на гравитацията"95. 

Самият Айнщайн вижда и нещо друго в опита на Етвьош: 
Този опит, по неговите думи, „... играе роля, сходна с ролята на 
опита на Майкелсон по въпроса за възможността физически да 
се открие равномерното движение"96. 

Резултатът от опитите на Етвьош Айнщайн обобщава под 
формата на един предварителен вариант на принципа за еквива-
лентност, който гласи, че „физически е невъзможно да се раз-
личи действието на еднородно гравитационно поле от поле-
то, породено от равноускорителното движение". С други ду-
ми, физическите закони и явления са еднакво представени 
(имат същия вид и характер) както в еднородно гравитационно 
поле (т.е. гравитационно поле, във всяка точка на което силата 
на гравитацията е една и съща по големина и посока), така и в 
равноускорена отправна система (т.е. неинерциална отправна 
система, която се движи праволинейно с постоянно ускорение). 
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По-нататък ходът на разсъжденията на Айнщайн е насочен 
към намирането на една по-обща формулировка на принципа за 
еквивалентност, която да обхване и всички останали неинерци-
ални отправни системи. За целта той си служи с един мислен 
експеримент, известен в науката като „експериментът с асансь-
ора". Ето как описва този експеримент М. Д. Ахундов: „Да до-
пуснем отначало, че затворената кабина на асансьора е в покой 
върху Земята. Тогава всички тела (които ние изпускаме от ръ-
цете) в тази кабина ще падат надолу с еднакво ускорение ,,g", 
характерно за свободното падане, и ще падат върху пода на ка-
бината, тъй като кабината заедно с всичко, съдържащо се в нея, 
се намира в полето на земното притегляне, което ще считаме за 
достатъчно еднородно и постоянно. След което нека да прене-
сем кабината на асансьора в дълбочината на космическото 
пространство (напомняме, че експериментът е мислен, а за 
мисълта подобни пренасяния са напълно възможни), по-нада-
лече от материалните гравитиращи обекти, а след това да при-
дадем ускорено движение, насочено нагоре (-g). При това се 
оказва, че поведението на всички тела в асансьора ще бъде точ-
но такова, както и в първия случай, - телата, изпуснати от ръ-
цете, ще падат на пода с ускорение и т.н. По този начин ние по-
лучаваме локална (в рамките на асансьора) еквивалентност на 
еднородното и постоянно гравитационно поле и равномерно 
ускорената отправна система"97. 

Този мислен експеримент може да бъде отнесен и до слу-
чая на произволно гравитационно поле, разглеждано в локален 
смисъл. Във връзка с естеството на нашите разглеждания в нас-
тоящата книга уместно е да споменем и за спецификата на вър-
тящите се неинерциални отправни системи, които играят важ-
на роля във физическите теории, опитващи се да обяснят неви-
димия свят. Въпросът се свежда до това, че неинерциалните 
въртящи се отправни системи или както още ги наричат неи-
нерциалните системи, притежаващи ъглов момент, имат след-
ните особености: Локалните въртящи се инерциални системи 
по всяка вероятност могат да бъдат идентифицирани с физи-
ческото свойство спин на елементарните частици. Аргумент в 
полза на това наше твърдение е фактът, че това свойство нико-
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га не се губи в многообразието на взаимодействията на тези 
физически обекти. Неправилно е да се счита, че това свойство 
(спинът) представлява някакъв собствен ъглов момент на сама-
та материя, съсредоточена в елементарната частица, защото ако 
това бе наистина така, то тогава този ъглов момент много бър-
зо би затихнал в многобройните сблъсквания и метаморфози, 
които претърпяват намиращите се в непрекъснато движение 
„обитатели" на микросвета. И наистина, ако си представим 
елементарните частици като малки материални сферични топ-
ки, въртящи се около някаква собствена ос, то тези малки „пум-
палчета" при многобройните сблъсквания помежду им много 
бързо биха преустановили въртеливото си движение. Но това 
не се наблюдава в микросвета. Следователно свойството 
„спин" на елементарните частици е също едно толкова странно 
и отделено от останалите физически характеристики свойство, 
колкото е и свойството инерция на телата. Неговата стабилност 
във времето ни кара да мислим, че това свойство е свързано с 
особеностите на субстанциалната форма на съществуване на 
пространството и времето или по-точно - със свойството 
„усукване" (торсия) на самото пространство-време, издигнато 
в случая в ранг на геометрично свойство. На този проблем ние 
нееднократно ще се спираме в настоящата книга. Тук ще доба-
вим само и едно друго качество на въртящите се отправни сис-
теми, а именно, че в глобалната въртяща се отправна система е 
налице постепенно нарастване на центробежната сила с отда-
лечаването от центъра на въртене, като в безкрайност тази си-
ла става безкрайно голяма. 

В интерес на нашите изследвания е да отбележим и след-
ното: Локалните въртения на пространствено-времевата струк-
тура внасят своеобразни топологически различия (особености, 
нарушения) в дадената точка от пространството, което наруша-
ва общата топологична структура на последното. От своя стра-
на, топологията (топологичната структура) на пространство-
времето играе не по-малко важна роля в общата картина на ге-
ометрична структура, тъй като тя (топологията) отразява 
пространствения и времевия порядък, които оформят организа-
цията на пространството в нейния качествен аспект. Докато 
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метриката (и съответно метрическите свойства), които са в 
центъра на вниманието на разглежданията в ОТО, отразява 
свойствата на протяжност на пространствено-времевата струк-
тура, оформяща геометрическия облик и формата на последна-
та, в нейния количествен аспект. Следователно, всяка коректна 
физическа теория, стремяща се да обясни невидимия свят, 
трябва да потърси начин да отстрани усложненията, свързани с 
появата на топологическите нарушения, които внасят въртени-
ята на пространството в неговата цялостна геометрична струк-
тура. За съжаление това съображение се игнорира в теорията 
на Шипов. Тази грешка обаче ние ще се опитаме да изправим в 
една коректно разработена нова „теория на физическия ваку-
ум", която ние наричаме ФБ. 

Айнщайн обаче тръгва по един друг път на разсъждение, 
за да въведе в теорията си обобщения принцип за еквивалент-
ност, обхващащ случая на всички възможни неинерциални 
отправни системи (въртения, неравномерно ускорени систе-
ми, криволинейни движения и т.н.). Целите, които той прес-
ледва, са следните: СТО бе обобщена с предложената от Мин-
ковски идея за въвеждането на четиримерно многообразие на 
пространствено-времевия континуум, известен още като 
пространство на Минковски. Този модел би могъл да се 
усъвършенства. Това може да стане чрез прехода от модела на 
псевдоевклидовото плоско четиримерно пространство-време 
на Минковски, в което метриката е инвариантна (непроменя-
ща се), към модела на по-общото в геометричен смисъл изк-
ривено пространство на Риман, в което метриката вече е една 
променлива (неинвариантна) величина. На пръв поглед това 
„нововъведение" изглежда като едно чисто умозрително, дос-
тигнато само по теоретичен път, обобщение на идеята на 
Минковски, но както ще видим след малко, в него се крие ог-
ромен познавателен потенциал. 

Въпросът се заключава в следното: Съгласно Нютон неи-
нерциалните отправни системи се движат ускорено относител-
но абсолютното пространство. Редица критици на концепция-
та за абсолютното пространство (например Е. Мах) предлагат 
да се разглежда такова ускорено движение по отношение на 

134 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

хоризонта на отдалечените звезди. По този начин наблюдаеми-
те маси на звездите се превръщат в източник на инерцията. 
Айнщайн дава друго тълкуване на тази представа, изхождайки 
от принципа за еквивалентност, съгласно който неинерциални-
те системи са локално неотличими от полето на (гравитацион-
ното) привличане. Тогава, ако инерцията е обусловена от маси-
те във Вселената, а полето на силите на инерцията са еквива-
лентни на гравитационното поле, проявяващо се в геометрия-
та на пространство-времето, то следователно масите опреде-
лят и самата геометрия. В това положение ясно се обозначава 
същественият напредък в трактовката на проблема за ускоре-
ното движение по пътя от Мах към Айнщайн: принципът на 
Мах за относителността на инерцията (спрямо масите на отда-
лечените във Вселената звезди - бел. авт.) е трансформиран от 
Айнщайн в принципа за относителност на геометрията на 
пространство-времето98. 

От анализа, който направихме в миналите параграфи, оба-
че, стана ясно, че могат да се изтъкнат редица критични съоб-
ражения, свързани с валидността на принципа на Мах. Въп-
росът, който произтича от тях, може да се отнесе и до интерп-
ретацията на резултата от опитите на Етвьош, показващ равен-
ството между инеръчната и гравитационната маси на телата. 
Възражението ни е, че такъв опит би могъл да даде друг резул-
тат, ако се провежда в условията на много силни гравитацион-
ни полета. Гравитационното поле на Земята е относително сла-
бо, за да може различното естество на тези понятия да даде 
осезаем в експериментите ефект. Затова и въпросът, свързан с 
твърдението, че полето на инеръчните сили е еквивалентно на 
полето на гравитацията, остава за нас открит. Но ние имаме и 
някои други важни съображения, които могат да се прибавят 
към критичния анализ на горепосочените изводи в разсъждени-
ята на Айнщайн. Да започнем с явлението кориолисови сили, 
интерпретирани в традиционния подход като форма на силите 
на инерцията на телата. Силите на Кориолис, може да се каже, 
се появяват без видима динамична причина в празното прост-
ранство. Обясненията им са различни в различните случаи. 
Например отклонението на южните ветрове, известни като па-
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сати (ветрове, които духат от тропиците в посока на екватора) 
се обяснява с различната линейна скорост при въртенето на Зе-
мята около оста, която в района на тропиците е по-малка от та-
зи в района на екватора, тъй като радиусът на земните парале-
ли в двата случая е различен. Преминавайки от райони с по-
малка линейна скорост в земното въртене към райони с по-го-
ляма такава, тези ветрове просто се увличат от по-голямата ли-
нейна скорост на въртене на Земята в областта на екватора, при 
което тяхната посока се изкривява в посока на въртенето на 
земната маса. Един вид тези ветрове се увличат от въртящата 
се около оста си Земя. За мен обаче представляват загадка как-
то проявлението на кориолисовите сили в случая на големите 
турбуленции в атмосферата, които са основна причина за някои 
промени в климатичните условия в големи области от земната 
повърхност, така и простият факт на въртенето на изтичащите 
в каналите води, които в Северното полукълбо се въртят вина-
ги в посока обратна на въртенето на часовниковите стрелки, а 
в Южното полукълбо - винаги по посока на часовниковите 
стрелки. Защо например скоростта на ветровете, които духат на 
Земята, зависи от скоростта на околоосното въртене на плане-
тата ни? Защо скоростта на земните ветрове никога не преви-
шава величината 150-200 мили в час, докато тази скорост в ат-
мосферата на Юпитер е от порядъка на 1000 и повече мили в 
час. Може би защото там линейната скорост на екваториалното 
въртене е по-голяма поради по-големите размери на тази пла-
нета? И слава Богу, че ветровете на Земята не придобиват таки-
ва скорости както на Юпитер, защото те биха отнесли и разру-
шили всичко, което е създала човешката ръка. 

Различната посока на изтичането на каналните води на Зе-
мята всъщност представлява физически експеримент, с помощ-
та на който ние констатираме въртенето на планетата ни около 
нейната ос. Нещо повече, различните посоки на въртене на во-
дите напомнят за свойството квантова нелокалност, което ние 
ще обсъдим обстойно в настоящата книга. Такава аналогия 
според нас е уместна, защото с този факт фактически ние опре-
деляме еднозначно и нашето положение върху Земята-дали то 
се намира на юг или на север от екватора - една допълнителна 
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информация, чиято причина не може да бъде идентифицирана 
с действието на някакви определени в пространството физи-
чески фактори. Следователно неинерциалните отправни систе-
ми се превръщат в своего рода източник и на съществена ин-
формация, която един разумен наблюдател би могъл да осмис-
ли по посочения тук начин. В този смисъл може да се каже, че 
отличимостта на неинерциалните системи се проявява в два 
различни аспекта - информационен и физически (силов). Тези 
качества инерциалните отправни системи не притежават. 

Тези факти не могат да бъдат обяснени по никакъв начин от 
гледна точка на принципа на Мах. И наистина, как бихме мог-
ли да обясним тенденцията към винаги определеното въртене 
на каналните води с гравитационното въздействие от страна на 
отдалечените звезди във Вселената? Очевидно е, че причината 
за това въртене е по-скоро локална и че тя се крие в самия факт 
на въртенето на Земята, а не в по-общия аспект на някакво гло-
бално влияние на звездните маси. Освен това ние считаме, че 
въртенето на каналните води е свойство, свързано с явлението 
увличане на ефира при движението на телата и че именно раз-
личните форми на увличане на ефира са истинската причина 
за появата на силите на инерцията, в това число и на кориоли-
совите сили, които причиняват локалния ефект на въртенето на 
водите в канала на банята ни. 

Чувал съм как някои физици обясняват факта на невъзмож-
ността да усетим в нашия всекидневен живот проявата на си-
лите на инерцията, които възникват при въртенето на Земята 
около оста й. Логично е да се предположи, че ако Земята е ед-
на типично неинерциална отправна система, то тогава ние би 
трябвало да изпитваме постоянното действие на породените от 
движението инерционни сили. При нормални условия обаче 
ние чувстваме единствено силата на земното привличане. При-
чината е, казват тези физици, че размерите на Земята са огром-
ни и следователно в размера на нашето ограничено жизнено 
пространство отправната система, с която сме свързани, има 
локални свойства, идентични с тези на инерциалната отправна 
система. В такава локална система действа единствено силата 
на гравитационното земно привличане, което ние и чувстваме. 
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Да, така е, смятам и аз. Но защо тогава малката локална систе-
ма, свързана с канала в банята ни, проявява това причудливо 
качество да върти изтичащата в нея вода винаги в определена 
посока. Не би ли следвало от подобна гледна точка да се очак-
ва, че изтичащата вода трябва да се насочва право надолу в по-
сока на земното гравитационно привличане. Значи има нещо 
нередно в нашата малка локална инерциална отправна система. 
Знаем много добре, че в произволна инерциална система ние не 
можем да констатираме с никакъв физически опит равномерно-
то и праволинейно движение на такава система. Това е основен 
закон, валиден както за класическата механика, така и за СТО, 
който се признава за фундамент на цялата физика. С опита в ба-
нята ни обаче, ние фактически констатираме това движение, 
което в малкия обем на нашето жизнено пространство на Земя-
та ние приемаме, че е равномерно и праволинейно. Освен това 
от посоката на въртене на водата в канала ние разбираме и в кое 
полукълбо се намираме. Така отправната ни локална система 
става и своеобразен източник на информация. Следователно 
може да се каже, че проявлението на инеръчната сила в този 
случай би следвало да се свързва със свойството въртене на са-
мото пространство и че именно инерцията на телата ние тряб-
ва да идентифицираме с неговата геометрична структура. В 
такъв случай логично е да свържем свойствата на тази структу-
ра на пространството не с масите и поражданото от тях грави-
тационно привличане, а по-скоро с полето на инерционните си-
ли, пораждани от движенията на телата. Полето на масите и по-
ражданите от тях гравитационни сили, следователно, не може 
да се идентифицира с полето на силите на инерцията, които, от 
своя страна, са истинската причина за геометричната структу-
ра на пространството. 

Въртенето на водата в канала на банята ни напомня много 
за свойството спин на елементарните частици. И в двата случая 
това свойство остава стабилно, инвариантно, независещо от 
взаимодействията на телата, които физическите обекти изпит-
ват в материалния свят. Освен това въртенето на спина и на во-
дата в канала става единствено в две стабилно установени в 
празното пространство посоки, които в случая на елементарни-
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те частици е изразено чрез стойността на спина, равен на една 
втора, характерно за основните веществени елементарни конс-
титуенти като електрона, протона и неутрона, докато в случая 
на водата в канала въртенето е или само в посока на часовни-
ковите стрелки, или в обратна на това движение посока, в зави-
симост от това дали се намираме в Южното или в Северното 
полукълбо на Земята. 

В дадения случай някои могат да възразят, че именно вър-
теливото движение на водата в канала на банята ни е израз на 
проявата на силите, характеризиращи неинерциалния характер 
на нашата малка локална отправна система, което обаче авто-
матически опровергава твърдението, че инерциалният характер 
има само локално измерение. Идеята на Айнщайн е да се иден-
тифицират локалните отправни системи, съсредоточени в безк-
райно малки обеми в предлаганото от него Риманово простра-
нство не с инерциални системи, а с плоското пространство на 
Минковски, в което понятието инерциална система просто за-
губва смисъл. По този начин свойството инерция на телата 
потъва в дебрите на една нова геометрична структура, към ко-
ято инерционните сили нямат почти никакво отношение. В ге-
ометрията такава геометрична структура се нарича псевдори-
манова, а не просто риманова, както понякога неправилно я на-
ричат. Следователно, в така предлаганата от Айнщайн нова ге-
ометрична структура, наричана коректно псевдориманова, по-
лето на силите на инерцията не може да намери своето естест-
вено място. Чисто и просто в системата на ОТО няма място за 
описание на тези, имащи пряко отношение към свойствата на 
невидимия свят, сили, които ние свързваме и с добре забраве-
ното вече свойство „увличане на ефира от движенията на тела-
та". Ревизията на физиката, която Шипов твърди, че е напра-
вил, всъщност трябва да започне от ревизията на един от най-
дълбоките фундаменти на съвременната физика - този, който 
бе положен от ОТО на Айнщайн. Аргумент в полза на това 
твърдение е, че в тази теория не намира адекватно отражение 
не само системата на въртенията на самото пространство, как-
то това правилно предполага и самият Шипов, но че в тази те-
ория не намират адекватно описание и разнообразните форми 
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на силите на инерцията, естеството на които е замъглено в рам-
ките на понятието „пространство на Минковски", използвано 
съществено в нея. Свойството въртене на самото пространство, 
от друга страна, не изчерпва цялостния облик на полето на си-
лите на инерцията, което налага идеята на Шипов да се допъл-
ни и със съответните съображения, идващи по линията на огра-
ниченията, поставяни от по-висшето ниво на топологичните 
свойства в геометричната структура на пространството. С тези 
проблеми ние ще се занимаем по-подробно в един от следва-
щите параграфи на книгата. Тук ще посочим само факта, че те-
зи трудности водят началото си от логическото противоречие и 
несъвместимостта на двата основни принципа, върху които е 
изградена СТО. Това противоречие преминава под различни 
форми и във всички нейни обобщения, включително и в ОТО. 
В самата СТО това противоречие е привидно отстранено с по-
мощта на преобразованията на Лоренц, които Айнщайн извеж-
да директно от въпросните два противоречиви принципа. Сле-
дователно преобразованията на Лоренц носят в себе си в скри-
та форма това основно противоречие, което Айнщайн факти-
чески демонстрира чрез тяхното извеждане от принципите на 
СТО. Именно това бе всъщност и основата за всеобщото приз-
нание, което по-късно получи теорията на относителността в 
последвалите във физиката събития. В науката логика обаче, 
има една важна закономерност, която гласи, че от неверни 
предпоставки (в случая противоречащи си една на друга пред-
поставки) следват обикновено (не винаги) неверни следствия. 
Този факт обаче, се пренебрегва от обществото на физиците и 
по времето, когато теориите на относителността се създават, 
главната жертва от този притеснителен за науката факт, става 
именно представата ни за фината материя, наречена ефир. 

Посоченото противоречие между първия и втория принцип 
на СТО преминава в една по-висша, абстрактна и следователно 
по-прикрита форма и в модела на пространството на Минковс-
ки. Тук това противоречие се скрива зад фасадата на принципа 
за инвариантност на пространствено-времевия интервал. В то-
зи случай обаче, тази трудност проличава в явен вид от произ-
вола в разделянето на 4-мерното многообразие на Минковски 
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на две ясно отличими 3-мерни (пространствени) и 1-мерни 
(времеви) многообразия, които ние бихме могли да интерпре-
тираме чрез идентични на интуитивните ни представи понятия. 
Пространството на Минковски фактически се оказва един сво-
еобразен „омлет" на пространството и времето, в който отдел-
ните компоненти загубват своята идентичност. 

В случая на ОТО въпросното притеснително обстоятелство 
се прехвърля върху условието за инвариантност на метриката, 
величината на която придобива формата на четиримерен тен-
зор. Високо абстрактният математически апарат, използван в 
тази теория, обаче, много скоро прераства в мощен рупор (уси-
лител) на въпросното противоречие, превръщайки го в конк-
ретния механизъм на известните парадокси в теорията, свърза-
ни с т. нар. сингулярности, черни дупки и др. В тези парадокси 
именно началното противоречие, заложено още в аксиоматич-
ната структура на СТО, придобива особена острота и мащаб-
ност, имаща далеч отиващи за цялостната система на науката 
последствия. Така заложеното в самото начало противоречие в 
тази основна теория изкарва на повърхността и фундаментал-
но неразрешимите от гледна точка на официалната наука фило-
софски проблеми и въпроси, като например проблема за нача-
лото на времето, проблема за промяната на физическите зако-
ни в сингулярната точка в първичното състояние на Вселената, 
въпроса за произхода и бъдещето на Вселената и т.н. Всички 
тези въпроси засега не могат да бъдат решени еднозначно от 
съвременната наука, отричаща съществуването на Бога. Налага 
се впечатлението, че самото възникване, развитието и разкри-
тата по-късно специфика на знанието в теориите на относител-
ността, е един мъчителен, може да се каже дирижиран от Божи-
ята сила процес, насочен към изграждането на представите ни 
за необятното Божие битие, един нов път в човешкото богопоз-
нание, което е вече веднъж дадено на хората под формата на 
Божието Слово в Свещеното Писание. Новите факти и знания 
във физиката не само че потвърждават тези наши съмнения, но 
и ги издигат на едно по-висше ниво, от което погледът ни вече 
може да различи в далечината на научния хоризонт неясните 
очертания на Величественото битие на Бога. 
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Нека първо да направим анализ на трудностите, пред кои-
то се изправи физиката, следвайки пътя и насоките, очертани в 
трите забележителни статии на Айнщайн, публикувани точно 
преди 100 години, през 1905 г. Първо, обаче, ще направим една 
кратка биографическа справка за автора на тези важни статии. 

Алберт Айнщайн, създателят на СТО и ОТО, е роден в гр. 
Улм, Южна Германия, през 1879 г., в еврейско семейство от 
средната класа. Неговият баща в съдружие с чичото на учения 
притежават електрохимическо предприятие, което през 1894 г. 
фалира. Това принуждава семейството му да се премества пос-
ледователно, първо в Мюнхен, а след това на няколко места в 
Северна Италия, докато накрая се прибира отново в Германия. 
Айнщайн получава образованието си в Швейцария, гр. Цюрих, 
дипломирайки се в престижното за тогава Федерално политех-
ническо училище. По природа той е силно чувствителен, емо-
ционален, което го прави склонен към нетърпимост спрямо ус-
тановения по онова време авторитарен ред в училищата и уни-
верситетите на Западна Европа. Неговият критичен дух и 
склонност към спорове го правят несимпатичен сред професо-
рското тяло в университета, където той се учи. Затова и не му 
предлагат асистентско място - нормалния път към академична-
та кариера. Две години по-късно в крайна сметка Айнщайн ус-
пява да получи скромния пост на чиновник в Швейцарското па-
тентно бюро в Берн. Именно докато работи в това патентно бю-
ро, той написва през 1905 г. въпросните три статии, които по-
кьсно го утвърждават не само като един от водещите световни 
учени, но и като основоположник на две фундаментални рево-
люции във физиката, революции, които променят нашето разби-
ране за пространството, за времето и за самата реалност. В тези 
три статии са описани три основни теории във физиката: СТО, 
теорията на Брауновото движение, довела до ново формулиране 
на статистическата термодинамика и теорията на фотоелект-
ричния ефект, в която се излага една от основополагащите идеи 
в бъдещата КМ. Айнщайн получава Нобелова награда по физи-
ка именно за третата от тези свои основополагащи статии. 

От друга страна, Айнщайн се проявява и като един особе-
но ангажиран с редица политически, социални и дори някои 
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религиозно-философски идеи и доктрини учен. Ето как харак-
теризира тази негова черта Известният С. Хокинг: „Втората го-
ляма кауза на Айнщайн е ционизмът. Макар да е евреин по про-
изход, Айнщайн отхвърля библейската идея за Бог. Нараства-
щата заплаха от антисемитизъм, както преди, така и по време 
на Първата световна война, обаче го карат постепенно да се 
идентифицира с еврейската общност и по-късно да стане отк-
рит привърженик на ционизма. И отново липсата на популяр-
ност не му пречи да каже какво мисли. Неговите теории попа-
дат под удари: учредява се дори антиайнщайнова организация. 
Един човек бива осъден за подстрекателство към убийството 
на Айнщайн (и глобен само шест долара). Но Айнщайн е по 
природа флегматик. Когато излиза книгата със заглавие „100 
автори срещу Айнщайн", той отговаря: „Ако бях сбъркал, и 
един щеше да е достатъчен!". 

През 1933 г. идва на власт Хитлер. Айнщайн е в Америка и 
заявява, че няма да се върне в Германия. Тогава нацистите 
обискират дома му и конфискуват банковата му книжка, а в 
един берлински вестник се появява заглавието „Добри новини 
от Айнщайн той няма да се върне". Пред лицето на нацистката 
заплаха Айнщайн отхвърля пацифизма, а по-късно, опасявайки 
се, че немските учени ще създадат атомна бомба, предлага Съ-
единените щати да построят своя. 

Но още преди взривяването на първата атомна бомба той 
публично предупреждава за опасността от атомна война и пред-
лага да се въведе международен контрол върху ядреното оръжие. 

Усилията на Айнщайн през целия му живот за запазване на 
мира вероятно са дали малък, да не кажа никакъв резултат, а и 
не може да се каже, че са му създали много приятели. Открита-
та му подкрепа на каузата на ционизма обаче намира признание 
през 1952 г., когато му предлагат поста президент на Израел. 
Той отказва, като заявява, че според него е твърде наивен за по-
литик. Но вероятно действителната причина е друга. Да го ци-
тирам отново: „Уравненията са по-важни за мен, защото поли-
тиката е за настоящето, а едно уравнение - за вечността"99. 

Аз лично познавам много критични бележки, предположе-
ния, теории и хипотези, в които се търси опровержение на тео-
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рииге на Айнщайн. С никое от тях обаче не мога да се съглася. 
Срещал съм дори и аргумента за противоречието между пър-
вия и втория принципи на СТО, но за съжаление критиката 
спира до тук. Никога и никъде не съм откривал забележки от-
носно прекъсването на нишката във физическото познание по 
въпроса за естеството на ефира, по въпроса за неправомерното 
подценяване на проблема за увличането на ефира (частично 
или пълно), разглеждано в аспекта на свойствата и характера на 
законите в невидимия свят, което, както ще видим по-нататък, 
се оказва от решаващо значение за развитието на физическите 
теории, опитващи се да обяснят невидимия духовен свят. 
Отхвърлям обаче решително нападките на някои учени, обви-
няващи Айнщайн в идеологическо пристрастие и привързаност 
към нелепи политически идеи и доктрини, дори и в рамките на 
една толкова сполучлива и реалистична оценка, която дава за 
него С. Хокинг в горепосочения цитат. 

Много често ме е занимавал и въпросът за естеството на 
критиките, отправяни срещу теориите на относителността и 
почти винаги съм достигал до заключението, че чрез тези тео-
рии Айнщайн фактически ни е посочил единствено възможния 
път за развитието на човешкото познание по проблемите на 
пространството и времето, въпреки противоречивия характер 
на аксиоматичния фундамент на основната и най-първа негова 
теория, СТО. Този случай ми напомня в известен смисъл съби-
тията, свързани с появата и развитието на една друга известна 
теория в науката - тази на Птоломей, отнасяща се до описани-
ето на движението на небесните тела в Слънчевата система. Та-
зи теория, подобно на СТО, също почива върху погрешни 
принципи и изходни положения. Също така в нея се развива 
един достатъчно смислен и сравнително сложен математичес-
ки апарат (т.нар. модел на епициклите), с помощта на който в 
крайна сметка учените през вековете успяват да обяснят пове-
чето известни по онова време астрономически факти. В тече-
ние на почти 2000 години създателят на тази теория - Птоло-
мей - би могъл да отговаря на своите многобройни опоненти 
по същия начин, както това прави Айнщайн чрез своята безо-
бидна наглед забележка: „Ако бях сбъркал, (дори критиката) на 

144 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

един (от тези опоненти) би била достатъчна". Айнщайн, както 
и Птоломей, се радват на признание поради изключително доб-
рото съвпадение с експерименталните факти на предсказвани-
ята и изводите, направени от техните теории, независимо че и 
двете теории изхождат в известен смисъл от неверни в случая 
на Птоломей или логически противоречиви в случая на Айн-
щайн, предпоставки. Различието в тези два случая обаче, се 
свежда до съдбата на двете въпросни теории. Докато теорията 
на Птоломей е вече категорично отхвърлена и покрита с праха 
на забвението от векове, то днес може да се каже, че „отноше-
нието на учените по света към СТО е двойствено. По-голямата 
част от тях считат специалната теория на относителността за 
съвременна физическа теория на пространство-времето... Дру-
гата част се отнасят крайно отрицателно към СТО, считайки 
погрешен закона за постоянството на скоростта на светлината 
и преобразованията на Лоренц, които се използват в качество-
то на математическа основа на тази теория"100. 

Потенциалът на противоречивостта, заложен в човешкото 
познание, обаче често е бил конструктивен фактор. Противоре-
чията са мощен стимул за развитието на науката, опровергаващ 
критиците с изумително съвпадение на експеримента с теоре-
тическите изводи и заключения. Примерите в историята на на-
уката в този смисъл са многобройни. С много от тях ни предс-
тои да се срещнем и в настоящата книга. В случая с теориите 
на относителността на Айнщайн обаче, случаят е много по-
фрапиращ и в известен смисъл уникален. Никога и никъде две 
теории, органично свързани в определен смислов аспект, не са 
предизвиквали толкова дълбоки, революционни промени в чо-
вешкия светоглед, засягащи едни от най-основните понятия в 
познанието изобщо. И при това техният създател е един и същ. 

Нека сега се върнем отново към анализа на принципа за ек-
вивалентност и ролята му в процеса на формирането на ОТО. 
Може да се каже, че този принцип не участва в явна форма в 
структурата на теорията и затова той трябва да се разглежда по-
скоро като своеобразен „градивен материал", спомогнал за изг-
раждането на самата теория. Принципът за еквивалентност 
всъщност спомага Айнщайн да формулира основната си хипо-
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теза, върху която се базира ОТО, а именно хипотезата за гео-
метрическата природа на гравитацията, за взаимовръзката 
между геометрията на пространство-времето и материята. 

Допълнително Айнщайн допуска, че пространството, също 
както и в случая на Минковски, е четиримерно, но вече с ус-
ложнена геометрична структура, определена от симетричния 
метрически тензор, чиито уравнения трябва да са инвариантни 
относно групата на трансформации на координатите. В ОТО 
следователно, геометричната структура е вече псевдориманова, 
определена от т. нар. метрика на Риман, която се дава по фор-
мулата: 

където dl е разстоянието между две произволни точки от това 
пространство, dx, и dxk са съответно диференциалът на коорди-
натите на тези точки, a g.k е метричният тензор, елементите на 
който (16 на брой) представляват функции на координатите и 
определят метрическата структура на пространството на Ри-
ман. Пространството на Минковски представлява частен слу-
чай на пространството на Риман, който се определя от услови-
ята за g.k по следния начин: gik=0 при i^k, g.k=T при i=k, g44=-l- В 
този случай формула (6) се превръща във формулата, изразява-
ща пространствено-времевия интервал в плоското (неизкриве-
но) пространство на Минковски. 

Някои читатели могат да помислят, че пространството на 
Риман се появява, когато в него имаме налични маси. Но това 
не е точно така. Съгласно ОТО пространството не съществува 
отделно, като нещо противоположно на „това, което запълва 
пространството" и което зависи от координатите. Гравитацион-
ното поле може да бъде описано с помощта на g|k (като функция 
на координатите) в процеса на решаването на уравненията на 
гравитацията. Ако ние си представим, че гравитационното по-
ле е отстранено, то няма да го има и самото пространство-вре-
ме на Минковски. Това се обяснява с факта, че от гледна точка 
на общата теория на относителността пространство-времето на 
Минковски не представлява пространство, лишено от поле, но 

4 

(6) 
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е само частен случай на полето g.k (функциите g.t имат значе-
ния, независещи от координатите)'"01. От това Айнщайн прави 
следното много важно заключение: „Пусто (празно) простран-
ство, т.е. пространство без поле, не съществува. Пространство-
времето съществува не само по себе си, но само като структур-
но свойство на полето"102. С други думи, само съществуването 
на енергийната форма на материята може да се свързва със съ-
ществуването на празното пространство като геометрична фор-
ма. Следователно, всички геометрични структури, колкото и 
сложни да са те, могат да се разглеждат единствено и само в ас-
пекта на свойствата на някакво физическо поле. Например, 10-
мерното пространство в теорията на Шипов, според Айнщайн, 
не може да се разглежда като някакво празно вместилище на 
материята, а е израз на някаква форма на физическо поле, изра-
зяваща определени негови (на същото поле) качества. 

Математическият апарат, който Айнщайн използва в ОТО, 
е наготово взет от теоретичната геометрия. Това е теорията на 
ковариантите в четиримерни многообразия, която е разработе-
на още през XIX век от Кристофел, Ричи и Леви-Чивита. Зас-
лугата на Айнщайн е, че той идентифицира компонентите g на 
фундаменталния метрически тензор, определящ геометрията 
на пространство-времето, с потенциалите на гравитационното 
поле, свързвайки ги в общата форма на изведеното от него 
уравнение: 

Rik ~~SikR ~ ~®Tik, (7) 

където Rk е тензорът на кривината (наречена още тензор на Ри-
чи), R е скаларната кривина, gk е метрическият тензор, иденти-
фициран с потенциалите на гравитационното поле, T.t е тен-
зорът на енергията и импулса на материята, a SB е гравитацион-
ната константа на Айнщайн. 

Нека сега да разгледаме малко по-подробно някои от по-
важните следствия, произтичащи както от СТО, така и от ОТО. 

На първо място ще разгледаме ефекта на скъсяването на 
дължините на телата в посока на тяхното движение, както и съ-
ответното забавяне на времето. Нека си представим например, 
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че някакъв космически кораб минава край неподвижен наблю-
дател, стоящ върху Земята. Да предположим, че движението на 
кораба е със скорост, близка до скоростта на светлината във ва-
куум. Да проследим тогава какво ще отсъдят съответно наблю-
дателят, свързан с кораба и земният наблюдател, когато светли-
нен сигнал, излъчен от единия край на кабината на кораба, се 
отразява от другия неин край. Поради движението на косми-
ческия кораб двамата наблюдатели няма да са съгласни относ-
но разстоянието, което изминава светлината при отразяването 
си в кабината. Затова те няма да са на едно мнение и относно 
времето, което е било необходимо за придвижването на светли-
ната, защото съгласно втория принцип на СТО скоростта на 
светлината е една и съща и за двамата наблюдатели, независи-
мо от това кой от тях е движещ се и кой - в покой. Така за не-
подвижния земен наблюдател разстоянията в кораба по посока 
на неговото движение ще изглеждат по-къси, а времето, необ-
ходимо за преминаването на светлината от единия край на ка-
бината до другия - съответно по-късо като времетраене. От 
принципите на СТО обаче следва, че същите, но с обратен знак 
ефекти, ще констатира и наблюдателят в кабината на кораба, 
ако той от позицията си на кораба наблюдава как земният наб-
людател провежда подобен с отразяването на светлината опит. 

Този парадокс проличава още по-добре в популярния „опит 
с близнаците", известен още като „парадокс на близнаците". В 
СТО се приема, че всеки наблюдател има свое собствено из-
мерване на времето. Да допуснем, че единият от двамата близ-
наци се отправя в космоса на пътешествие с кораб, движещ се 
със скорост, близка до тази на светлината, докато в същото вре-
ме вторият близнак остава неподвижен на Земята. Поради дви-
жението си с кораба времето на първия близнак тече по-бавно 
от гледна точка на останалия на Земята близнак. Затова след 
завръщането си пътуващият близнак ще установи, че брат му е 
остарял повече от него самия. Това положение изглежда пара-
доксално поради две основни причини: Първо, че по-бързото 
остаряване на земния близнак е нещо необичайно за нашите 
непосредствени представи. И второ, че има твърдения в науч-
ната литература, че известен брой експерименти потвърждават 
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именно факта на „подмладяването" на пътувалия близнак. Съг-
ласно принципите на СТО обаче, всички наблюдаеми свободни 
движения на телата имат единствено и само относителен ха-
рактер. С други думи, същото явление „подмладяване" би 
следвало да се констатира и от движещия се близнак спрямо 
земния, тъй като от негова (т.е. на движещия се близнак) глед-
на точка за движещ може да се счита именно земният близнак, 
а за неподвижен - пътуващият с космическия кораб. Лично на 
мен тези съображения ми говорят за някаква форма на логичес-
ко противоречие в самата СТО. Не мога да коментирам истин-
ността на такива експерименти, но мога само да кажа, че ако 
резултатите от тях са верни, то те показват, че по-бързо движе-
щите се тела във Вселената имат някаква привилегирована 
сред другите тела позиция и следователно йерархията на ско-
ростите на движението на самите тела в пространството може 
да се констатира именно чрез сравняване на собствените им 
времена. Заключението ще бъде категорично: Движещото се 
тяло спрямо абсолютното пространство и време е онова, чието 
собствено време показва забавяне спрямо друго тяло, избрано 
за неподвижно. При това колкото това забавяне е по-голямо, 
толкова по-голяма е и скоростта на движението на тялото. До-
като тела, показали по-бърз ход на времето спрямо собствено-
то време на други тела, могат да бъдат отнесени към множест-
вото на телата, приближаващи се (в различна степен) към със-
тоянието на покой на абсолютното пространство и време. В 
такъв случай низходящата йерархия на клонящите към абсо-
лютния покой тела ще определят в граничен смисъл и състоя-
нието на абсолютното пространство и време (т.е. това ще е със-
тоянието с възможно най-бързо протичащо собствено време от 
всички възможни наблюдения, проведени върху телата във 
Вселената). Тогава тялото с най-бавен ход на времето би могло 
да бъде съотнесено до състоянието на абсолютния покой на не-
подвижното пространство-време. Разбира се, това би било въз-
можно, ако е възможен и експеримент по сравняването на всич-
ки възможни промени в хода на собствените времена на всевъз-
можните движещи се тела, съставящи цялата реална Вселена. 
Този неизяснен докрай парадокс, според нас, трябва да бъде от-
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именно факта на „подмладяването" на пътувалия близнак. Съг-
ласно принципите на СТО обаче, всички наблюдаеми свободни 
движения на телата имат единствено и само относителен ха-
рактер. С други думи, същото явление „подмладяване" би 
следвало да се констатира и от движещия се близнак спрямо 
земния, тъй като от негова (т.е. на движещия се близнак) глед-
на точка за движещ може да се счита именно земният близнак, 
а за неподвижен - пътуващият с космическия кораб. Лично на 
мен тези съображения ми говорят за някаква форма на логичес-
ко противоречие в самата СТО. Не мога да коментирам истин-
ността на такива експерименти, но мога само да кажа, че ако 
резултатите от тях са верни, то те показват, че по-бързо движе-
щите се тела във Вселената имат някаква привилегирована 
сред другите тела позиция и следователно йерархията на ско-
ростите на движението на самите тела в пространството може 
да се констатира именно чрез сравняване на собствените им 
времена. Заключението ще бъде категорично: Движещото се 
тяло спрямо абсолютното пространство и време е онова, чието 
собствено време показва забавяне спрямо друго тяло, избрано 
за неподвижно. При това колкото това забавяне е по-голямо, 
толкова по-голяма е и скоростта на движението на тялото. До-
като тела, показали по-бърз ход на времето спрямо собствено-
то време на други тела, могат да бъдат отнесени към множест-
вото на телата, приближаващи се (в различна степен) към със-
тоянието на покой на абсолютното пространство и време. В 
такъв случай низходящата йерархия на клонящите към абсо-
лютния покой тела ще определят в граничен смисъл и състоя-
нието на абсолютното пространство и време (т.е. това ще е със-
тоянието с възможно най-бързо протичащо собствено време от 
всички възможни наблюдения, проведени върху телата във 
Вселената). Тогава тялото с най-бавен ход на времето би могло 
да бъде съотнесено до състоянието на абсолютния покой на не-
подвижното пространство-време. Разбира се, това би било въз-
можно, ако е възможен и експеримент по сравняването на всич-
ки възможни промени в хода на собствените времена на всевъз-
можните движещи се тела, съставящи цялата реална Вселена. 
Този неизяснен докрай парадокс, според нас, трябва да бъде от-
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ше разглеждана като твърде спорна. (Аз все още получавам по 
две или три писма седмично, в които ми съобщават, че Айн-
щайн е сбъркал.) Въпреки това теорията на относителността 
сега е напълно приета от научната общност и нейните предска-
зания са потвърдени в безбройни приложения"103. 

Въпросът с прехвърлянето акцента върху различни по своя 
характер абсолюти при прехода от класическата механика към 
СТО придобива нов нюанс след появата на ОТО. Както вече 
пояснихме, самият Айнщайн стига до заключение, че простра-
нство-времето съществува не самт по себе си, но само като 
структурно свойство на полето. Може да се постави следният 
въпрос: Има ли някаква връзка между абсолютното простран-
ство на Нютон и идеята за четиримерния континуум на Минко-
вски? Този въпрос може да се изрази още по следния начин: 
Може ли пространството на Минковски да се разглежда като 
нова абсолютна форма на пространството, подобна на формата 
му в класическата механика? Дали изобщо пространството на 
Минковски е аналог, прототип или нова форма на абсолютното 
пространство и време на Нютон? Както вече споменахме, до 
момента на създаването на ОТО отговорът на тези въпроси бе 
утвърдителен. С появата на ОТО обаче, нещата се променят, 
придобивайки един много важен методологически аспект, с 
който ние неизбежно ще се сблъскаме в анализа на новата фи-
зика, възникнала в началото на XXI век. Този аспект се състои 
в следното: 

В ОТО, в зависимост от това, дали тензорът на Риман е ра-
вен на нула или е различен от нула, гравитационното поле съ-
ответно отсъства или присъства. И това свойство е абсолютно, 
тъй като то не е свързано по никакъв начин с мировата линия 
на някакъв наблюдател. В зависимост от стойностите на този 
тензор (нула или различен от нула) пространство-времето е или 
плоско, или изкривено. Следователно, именно присъствието 
(или отсъствието) на гравитационно поле определя в абсолю-
тен смисъл геометричните свойства на пространството, а не, че 
то е абсолютно само по себе си, когато го разглеждаме под фор-
мата на плоското пространство на Минковски или под някаква 
друга форма. Свойството абсолютност в дадения случай се 
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прехвърля от самото пространство върху факта на присъствие-
то (или отсъствието) на физическото поле (в случая полето на 
гравитацията). 

Преведено в термини на хипотезата за ефира, това твърде-
ние би могло да се преведе и така: Гравитационното поле може 
да се отъждестви с подвижния, увличания по различни начини 
от движенията на телата ефир, при което динамичните проме-
ни с него (ефира) се извършват с крайна скорост, равна на ско-
ростта на светлината във вакуум. С други думи, в ОТО дина-
мично променящият се ефир се явява субстанциална форма на 
абсолютното присъствие (или отсъствие) на физическото гра-
витационно поле, докато в механиката на Нютон ефирът (или 
етерът, който е негов синоним) се отъждествява със субстанци-
алната форма на абсолютното пространство и време. В ОТО 
обаче, абсолютен характер има самият факт на присъствието 
(или отсъствието) на гравитационното поле, което и задава ге-
ометричните свойства на пространство-времето, докато в меха-
никата на Нютон геометричните свойства на пространството и 
времето не зависят по никакъв начин от присъствието (или 
отсъствието) на полета и/или физически тела. Тук отново въз-
никва някаква форма на единство, подобно на единството меж-
ду пространството и времето, споени в „омлета" на простран-
ството на Минковски. В случая на ОТО „омлетът" съединява в 
единство пространството, времето и масивните физически тела 
заедно с техните енергии (електромагнитна, силна и слаба), ко-
ето се осъществява чрез създаването от тях самите на някакво 
гравитационно поле. При това самото гравитационно поле тук 
играе и ролята на фона, на който се разиграват динамичните 
процеси и явления, като самият фон тук също е участник в об-
щите динамични промени. Също тук, както и в случая на 
пространството на Минковски, разделянето на отделните ком-
поненти на „омлета" не е еднозначно определено. 

При изграждането на ОТО Айнщайн въвежда редица тео-
ретически понятия, които не се основават на определени експе-
риментални факти. Въвеждането a priori на такива величини и 
характеристики е една новост за физическата наука, която след-
ва до тогава традицията теориите да се строят чисто индуктив-
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но, без да се прибягва до свободно, творческо създаване по 
умозрителен път на новите понятия. ОТО, от друга страна, 
„представлява от само себе си и първи опит да се изведе закон 
на природата по пътя на избора на най-простото инвариантно 
уравнение"104. По своето същество разумният a priori избор на 
понятията и величините в теориите, както и принципът за ин-
вариантност и простота в подбора на уравненията, напомня в 
известен смисъл проблема, свързан с принципите за екстремал-
ност, които включихме в особения списък. Ако природата наис-
тина се подчинява на възможно най-простите, инвариантни и 
подчиняващи се на някакви симетрии уравнения, то това озна-
чава, че в нейната основа лежи някакъв Всемогъщ Разум. Чрез 
тези критерии в описанието на природата проникват и харак-
терни за разума ни категории като красота, хармония, иконо-
мичност и т.н. Всички тези понятия са близки по своята същ-
ност до духовната природа на човека. В ОТО например, Айн-
щайн идентифицира математическите понятия g , които са 
компоненти на метричния тензор в пространството на Риман, с 
гравитационните потенциали, за което, на пръв поглед, той ня-
ма никакво експериментално основание. Той вярва също така 
във възможността да се изключи разглеждането на всякаква 
специално отделена координатна система, което намира израз в 
наложенето от него (и одобрено от Хилберт) условие за обща 
ковариантност (инвариантност в четиримерното пространство 
на Риман) на уравненията на ОТО. Това условие очевидно е 
продиктувано от умозрително мотивираното убеждение в прос-
тотата, красотата и симетрията, лежащи в основата на природ-
ната картина. 

Самият Айнщайн отговаря на своите опоненти по тези въп-
роси по следния начин: „В настояще време е известно, че нау-
ката не може да израстне, основавайки се единствено на опита 
и че при построяването на науката ние сме принудени да при-
бягваме към свободно създавани понятия, пригодността на ко-
ито може a posteriori да се провери по опитен път. Тези обстоя-
телства не се вземаха под внимание от предишните поколения, 
на които изглеждаше, че теорията може да се построи чисто ин-
дуктивно, без да се прибягва към свободното, творческо създа-
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ване на понятията. Колкото по-примитивно е състоянието на 
науката, толкова по-лесно е изследователят да запази илюзията 
по повод на това, че той би следвало да бъде последователен 
емпирик"105. 

Подходът на свободното въвеждане a priori на понятията в 
ОТО обаче създава многобройни трудности при прехода от те-
оретически към физически наблюдаеми величини. В тази тео-
рия не могат да бъдат определени точно и смислено дори таки-
ва основни физически величини като енергия, импулс, ъглов 
момент и др., характеризиращи гравитационното поле в лока-
лен смисъл. В ОТО, която обединява пространството и време-
то в единно псевдориманово многообразие, отново възниква 
проблемът за извличането от това многообразие отделно на 
пространството и отделно на времето, както и създаването на 
надеждна методология за построяването на съответстващите 
на тях физически наблюдаеми величини, прибягвайки до изпи-
тания метод на описание в определена отправна система. 

Въпреки всички тези упреци, отправяни към ОТО, въз ос-
нова на нея са предсказани и обяснени три много известни об-
щорелативистки ефекти, които не са свързани явно с проблема 
за описанието в конкретна отправна система. Така например, 
много преди създаването на тази теория в астрономическите 
наблюдения е открито явлението изместване на перихелия на 
планетата Меркурий, факт, който не намира убедително обяс-
нение в рамките на Нютоновата теория на гравитацията. В рам-
ките на ОТО изчисленията показват, че изместването на пери-
хелия на Меркурий трябва да е от порядъка на 43,03 ъглови се-
кунди за едно столетие. Астрономическите наблюдения показ-
ват резултат, който съвпада с предсказаното от ОТО измества-
не с точност до 1%. Този случай в историята на физиката е мно-
го интересен и същевременно твърде показателен, затова ще го 
разгледаме по-подробно. Нека си представим, че планетата 
Меркурий се движи по някаква елипсовидна орбита и че в да-
ден момент Слънцето, около което тя обикаля, бидейки притег-
лена от неговата гравитационна сила, изчезва, с което изчезва и 
полето на притеглянето около него. Въпросът е: какъв ще бъде 
ефектът върху движещата се планета от гледните точки на тео-
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рията на Нютон и на ОТО? Според теорията на Нютон Мерку-
рий ще започне да се движи праволинейно по допирателната на 
неговата орбита още в момента на изчезването на Слънцето и 
това е, защото според тази теория гравитационната сила се 
разпространява с безкрайно голяма скорост (принципът на да-
лекодействието). От гледна точка на ОТО, в която се приема 
крайна скорост на разпространение на гравитационната сила, 
изчезването на Слънцето няма да се почувства от планетата 
Меркурий веднага, в същия на изчезването момент, и тя ще 
продължи своя ход по орбитата си още няколко минути, т.е. 
времето, необходимо за придвижването на гравитационната 
вълна от Слънцето до самата планета. Точно това забавяне на 
планетата в движението по орбитата е и причина за различни-
те резултати в предсказванията за изместването на нейния пе-
рихелий, които дават теориите на Нютон и ОТО. 

Може би мнозина от читателите са виждали рисунките в 
популярни книги по теорията на относителността, изобразява-
щи огъването на пространство-времето около масивни кълбо-
видни тела под формата на двумерни мрежи, чиито плетки се 
опъват и сгъстяват, спускайки се стръмно надолу около самите 
тела. Тази представа е по-скоро интуитивна и в известен 
смисъл подвеждаща. Реалното огъване на пространството око-
ло масивните тела е всъщност тримерно, а не двумерно, както 
показват тези рисунки. Ако се помъчим обаче да си представим 
същите изображения на огънатото пространство-време в тех-
ния реален тримерен случай, по-удобно би било пространстве-
ният континуум да се изобрази като някакъв еластичен флуид 
(ефир), който има различна плътност - в близост до масивните 
тела плътността му е по-голяма, а в по-далечните места той е 
по-разреден. В този по-реалистичен модел (който всъщност е 
по-близък и до интуитивната ни представа за увличащия се 
ефир) гравитационното притегляне между телата би могло да 
се представи като движение на притегляните тела от по-разре-
дени към по-плътни слоеве на подвижния ефир. Движението на 
по-леките тела по затворени около масивните тела орбити би 
могло да се разглежда като движение по слой с определена 
(постоянна) плътност на леките тела и т.н. 
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Споменаваме за едно такова възможно нагледно представя-
не на огъването на пространство-времето около масивните те-
ла, защото то не само ни напомня за съществуването на добре 
забравения от физиците ефир, но и защото тази представа би 
ни помогнала да разберем по-добре и истинския смисъл на ре-
волюционното изменение в нашите представи за пространство-
то и времето, което извърши ОТО. 

Едно друго важно експериментално потвърждение на ОТО 
представлява откритото от астрономите отклонение на свет-
линните лъчи на звезди при преминаването им в близост до 
Слънцето. Теорията предсказва, че гравитационното поле на 
Слънцето трябва да изкривява светлинните лъчи, излъчени от 
отдалечените в космоса звезди. Наблюденията, направени в ус-
ловията на пълно слънчево затъмнение, показват едно добро 
съвпадение с резултатите от изчисленията, получени в рамките 
на ОТО, докато предсказаният от теорията на Нютон резултат 
се оказва два пъти по-малък от наблюдаемия. 

И накрая, едно трето важно следствие от ОТО е предсказ-
ването на червено и съответно на синьо преместване на често-
тата на спектралните линии в спектъра на електромагнитните 
излъчвания на телата. Изчисленията показват, че ако светлина-
та се движи по направление на нарастването на силата на гра-
витационното поле, то тогава се получава преместване честота-
та на спектралните линии към синята част на спектъра в излъч-
ването на телата, а ако светлината се движи в противоположно-
то направление, то честотата съответно се измества към черве-
ния край на спектъра. Този ефект е открит както в изследвани-
ята на спектъра на Слънцето, така и в земни условия, при опи-
тите с у-лъчи в рамките на известния ефект на Мьосбауер106. 

ОТО на Айнщайн следователно превръща по един убедите-
лен начин пространство-времето от пасивно вместилище, в ко-
ето протичат движенията и взаимодействията на телата, в една 
активна същност, участваща в общата динамика на Вселената. 
От такава гледна точка Вселената се разглежда като изпълнена 
с материя, а материята от своя страна изкривява пространство-
времето по такъв начин, че телата непрекъснато започват да па-
дат едно към друго, постепенно сливайки се. Това е продълже-
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ние на т. нар. гравитационен парадокс, известен още от класи-
ческата теория на Нютон. Айнщайн забелязва, че изведеното от 
него с толкова усилия и повратности уравнение на ОТО не мо-
же да опише една стабилна и статична Вселена, неизменяща се 
във времето. Тук в този пункт неговата интуиция го подвежда 
и вместо да възприеме една правилна интерпретация на 
собствените си уравнения, той решава да внесе поправка в тях 
чрез добавянето на един член (отново умозрително въведен), 
наречен космологична константа, който изкривява простран-
ство-времето в обратна посока, така че телата да се раздалеча-
ват едно от друго. В такъв случай отблъскващият ефект на кос-
мологичния член в уравнението може да уравновеси привлича-
щия ефект на материята, което вече дава възможност да се отк-
рие решение, описващо стабилна статична Вселена. По този 
път на разсъждения Айнщайн пропуска възможността да 
предскаже, че Вселената трябва или да се свива, или да се раз-
ширява, което следва естествено от първоначалния вид на 
собствените му уравнения, в които космологичната константа 
отсъства. По-късно той обявява, че космологичният член в 
уравненията му е бил най-голямата грешка в неговия живот. В 
новата си форма уравненията на ОТО изглеждат така: 

+ %Tik, (g) 

където X е въпросната космологична константа. 
Въпросът с въвеждането на X обаче, не е само свързан с не-

обходимостта от изграждането на стационарен модел на Вселе-
ната, който, както се оказва, противоречи на астрономическите 
наблюдения. Той се свежда и до едно специфично решение на 
уравнението (8), получено от де Ситер, в което светът се оказ-
ва съвсем необичаен - моделът на де Ситер се оказва, че опис-
ва Вселена, лишена от всякаква материя. 

„Този космологичен модел помогна на учените да се изба-
вят от една илюзия, свързана с представата за пространството 
и времето. Оказва се, че пространство-времето в такъв „празен 
свят" притежава различна от нулата риманова кривина, т.е. да-
же празно (не изкривено от материални образувания) простра-
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нство-времето на Вселената (всъщност пустотата на света тук 
е относителна, тъй като присъства А,-полето) не е евклидово. 
Това свидетелства за независимостта на принципа на Мах (съг-
ласно който метриката на пространство-времето се определя 
напълно от съдържащата се в нея материя) от другите принци-
пи на общата теория на относителността"107. 

Изкуственото въвеждане на А,-члена в уравнението (8) се 
посреща скептично от някои учени. Един от тях е руският ма-
тематик метеоролог А. А. Фридман. Възражението против -
члена са предизвикани най-вече от факта, че чрез него в приро-
дата се въвежда някаква сила (антигравитация), която би след-
вало да действа навсякъде, но която никъде не се наблюдава. 
Космологическата константа се явява един вид математическо 
улеснение, спомагащо да се изведе моделът на статичната Все-
лена. Въпреки решителното му отричане от страна и на самия 
Айнщайн, и до ден днешен в някои по-сложни случаи космоло-
зите прибягват до помощта на ^-члена, приписвайки му някак-
ва много малка, минимална стойност. 

Заслугата на А. А. Фридман е, че той успява да получи ди-
намическите решения на уравненията на ОТО без Я,-члена, ко-
ито Айнщайн приема много трудно. Едва няколко години по-
късно, през 1923 г., Айнщайн се съгласява с коректността на 
математическото решение на Фридман и признава, „че уравне-
нията на полето допускат наред със статическите също и дина-
мически (т.е. променящи се относно времето) централносимет-
рични решения за структурата на пространството"108. 

Астрономическите наблюдения, проведени в края на 20-те 
години на XX век от астронома Е. Хабъл, потвърждават имен-
но резултата, получен от Фридман. Оказва се, че Вселената е 
една постоянно разширяваща се система, в която се наблюдава 
явлението червено изместване в спектъра на излъчването на от-
далечените в космоса галактики. Скоростта на раздалечаването 
v на галактиките, освен това, нараства с разстоянието до тях, 
подчинявайки се на закона на Хабъл: v=H.P, където Р е разсто-
янието до дадена галактика, а Н е постоянната на Хабъл, ре-
ципрочната стойност на която определя възрастта на Вселена-
та. Астрономическите наблюдения показват, че времето на раз-
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ширение (т.е. възрастта) на Вселената е от порядъка на 10-15 
милиарда години. От такъв динамичен модел на Вселената ло-
гично следва, че нейното разширение е започнало от особено 
състояние, наречено „сингулярност", което се характеризира с 
безкрайна плътност на материята (т.е. материята първоначално 
е била съсредоточена в някаква точка) и с безкрайна кривина на 
пространството (т.е. самото пространство, също както и мате-
рията, е свито в същата точка). След което, по неизвестни нам 
причини преди 10-15 млрд. години това невероятно компактно 
образувание се взривява (т.нар. Голям взрив), при което както 
материята, така и самото пространство-време започват да се 
разширяват. С течение на времето материята постепенно изсти-
ва, а пространството все повече и повече се разпростира, започ-
вайки да играе ролята, определена му от ОТО (т.е. като фон, на 
който се разиграват динамичните процеси във Вселената). 
Трябва да отбележим, че съгласно ОТО преминаването от фа-
за на свиване към сегашната фаза на разширение е недопусти-
мо. Учените Р. Пенроуз и С. Хокинг успяват да докажат стро-
го това интересно положение, от което следва автоматически и 
необходимостта Вселената да води началото си от Големия 
взрив. Така от ОТО на Айнщайн следва, че времето има нача-
ло, въпреки че той самият никога не е приемал тази идея, как-
то и това, че времето би следвало да има и край (след като има 
и начало). 

Всички тези реакции на автора на теориите за относител-
ността са, може би, резултат на интуитивните представи на хо-
рата да вярват във вечните и стабилно съществуващи истини, 
както и на утешението, „което им носи мисълта, че макар те са-
мите да остаряват и умират, светът е вечен и непроменлив"109. 
Вселената обаче не може да бъде вечна и статична (непроменя-
ща се) по принцип и това следва от факта, че равновесието на 
масите в нея е винаги нестабилно, което се дължи на гравита-
ционната сила, описвана в рамките на ОТО. Например, ако 
звездите дори в един ограничен пространствен участък „се 
приближат съвсем незначително една към друга, силата на 
привличане между тях ще се увеличи и ще надделее над сила-
та на отблъскване, така че те ще продължат да падат една към 
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друга. От друга страна, ако звездите се раздалечат малко пове-
че една от друга, силата на отблъскване ще надделее и ще ги 
раздалечи още повече""0. 

Най-важните от философска гледна точка изводи, които 
възникват от ОТО, са проблемът за разширението на простран-
ството и проблемът за началото на времето. 

За нашите интуитивни представи разширението на матери-
ята в един стабилно установен пространствено-времеви фон е 
нещо съвсем естествено. Но такъв въпрос, като например проб-
лемът за началото на времето в света, е от изключителна важ-
ност за човешкия мироглед. 

Началото на света е проблем, който стои в центъра на вни-
манието на повечето религии по света. Например, в юдаистка-
та, християнската и мюсюлманската религиозна традиция 
светът се разглежда като сътворен от Бога обект, събитие, кое-
то е станало в един относително не отдалечен в миналото мо-
мент. Бог в случая се разглежда като Първопричина на всичко 
реално съществуващо. Великият християнски теолог Свети 
Августин, в своята книга „За Божия град" отбелязва, че човеш-
ката цивилизация прогресира, но ние винаги „помним кой е 
извършил това или е изобретил онова. Така човекът и също, 
може би, Вселената не може да е съществувал от толкова отдав-
на. Свети Августин приема в съответствие с книгите „Битие", 
че светът е бил създаден около 5000 г. пр. Хр.'"". 

Свети Августин, от друга страна, може да се разглежда и 
като пророк на ОТО. Още през IV в. от н.е. той изказва предпо-
ложението, че времето, както и всичко друго, е сътворено от 
Бога. На въпроса „Какво е правил Господ, преди да създаде све-
та?" той отговаря, че времето е свойство на създадения от Гос-
пода свят и следователно то не е съществувало преди началото 
на света. На същия въпрос някои физици с развито чувство за 
хумор обикновено отговарят така: „Приготвял е ада за хората, 
които задават този въпрос". 

Самият Айнщайн не е бил склонен да приеме дори предс-
казанието, произтичащо от собствената му ОТО, че времето 
може да достигне до своя край в случая на масивни звезди, „ко-
гато те достигнат края на живота си и вече не генерират дос-
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татъчно топлина, за да уравновесят силата на собствената си 
гравитация, която се опитва др ги смали. Айнщайн мислел, че 
такива звезди ще се установят в някакво финално състояние, но 
сега знаем, че не съществуват конфигурации с определено фи-
нално състояние за звездите с маси, повече от два пъти по-го-
леми от масата на Слънцето. Такива звезди продължават да се 
свиват, докато станат черни дупки - области на пространство-
времето, които са така огънати, че светлината не може да избя-
га от тях...""2 

Проблемът за разширението на самото пространство, очер-
тан в решенията на уравненията на ОТО, също има своя пре-
дистория, която е свързана с т. нар. „парадокс на Олберс", съг-
ласно който в един безкраен статичен свят всеки поглед, отпра-
вен към космоса, би трябвало да достига до повърхността на 
някоя звезда. В такъв случай цялото небе дори и през нощта би 
трябвало да бъде ярко като слънчевия диск през деня. Един-
ственият начин да се избегне този парадокс е предположение-
то, че звездите в космоса не са съществували вечно и че те не 
са безбройно количество, при което тяхното светене е започна-
ло в някакъв определен момент в миналото (което е и началото 
на Вселената). На този парадокс е било обърнато внимание още 
от най-дълбока древност. Въпреки това хората приемат за есте-
ствена идеята, че светът е вечен и безкраен. Например древ-
ногръцките философи (и най-вече Аристотел) отхвърлят идея-
та за сътворението и приемат вярата, че човешката раса и цяла-
та Вселена около нея съществуват и ще съществуват вечно. 
Трудността, свързана с гореописания парадокс, те разрешават с 
твърдението за периодичното възникване на всеобхватни при-
родни катастрофи, които връщат непрекъснато човешкия род 
към началото на цивилизацията. В увода на настоящата книга 
ние посочихме, че подобно гледище споделят и известните рус-
ки учени Е. Мулдашев и В. и Т. Тихоплав. 

През 1965 г. учените А. Пензиас и Р. Уилсън откриват т. 
нар. реликтово (остатъчно) топлинно космическо лъчение, 
предсказано по-рано от Г. Гамов, което се приема като доказа-
телство на модела за Големия взрив. Това лъчение има изотро-
пен характер и запълня цялото пространство на Вселената. То 
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е резултат от постепенното изстиване на разширяващата се ма-
терия и следователно въпросното лъчение представлява свое-
образен остатък от онези далечни времена, когато Вселената е 
била изключително гореща и свръхплътна в нейното сингуляр-
но състояние. 

Може да се каже, че проблемът за крайността и разширени-
ето на пространството, както и проблемът за началото на вре-
мето, разкриват съвършено нови и необикновени свойства на 
световното пространство-време. В рамките на класическата 
механика например, представата за разбягващите се една от 
друга галактики би могла да се интерпретира като движение в 
абсолютното пространство на Нютон, докато в ОТО и произти-
чащата от нея релативистка космология това явление се оказ-
ва резултат на нестационарната (т.е. променящата се във време-
то) метрика на пространството. Руският философ на физиката 
J1. Б. Баженов коментира този факт по следния начин: „Обясне-
нието на разбягването на галактиките, което ни дава релативи-
стката космология, по принцип е аналогично на вече разгледа-
ното от нас обяснение на релативистките ефекти на съкращава-
нето на дължината и забавянето на времето (в СТО - бел. авт.). 
Както и тези последните не са следствия на особени динамич-
ни причини, действащи в „нютоново" пространство и време, а 
са израз на една друга природа на пространство-времето, така 
и „разбягването на галактиките" е едно друго (нагледно) обоз-
начение, разкрито от космологията, на нестационарността на 
пространствената метрика""3. По този начин, не че галактики-
те се разбягват, движейки се в неизменящо се (стационарно) 
пространство, а се разширява самото пространство. Това, от 
друга страна, означава, че мащабите на разстоянията във Все-
лената непрекъснато и навсякъде нарастват, без да има за това 
някаква видима, действаща в абсолютното пространство на 
Нютон, динамична причина. 

Много често картината на разбягването на галактиките във 
Вселената се сравнява с надуването на детски балон, върху 
повърхността на който отделните точки постепенно се отдале-
чават една от друга. Ще добавим към тази въображаема карти-
на и факта, че повърхността на балона в случая на Вселената 
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представлява тримерно многообразие, а не двумерно такова, 
както е в случая с балона. В термини на хипотезата за „увлича-
ния ефир" разширението на пространството би изглеждало ка-
то непрекъснато възникване и разтягане на пластовете на под-
вижния ефир, запълващ от самото начало цялото пространство, 
заемано от Вселената във всеки даден момент от разширение-
то. Това нагледно допълнение към картината на надуваемия ба-
лон има важно методологическо и философско значение. Нека 
да го поясним по-подробно. 

„В историята на релативистката космология това се проя-
вява в многочислените опити за построяването на конкурира-
щи космологии. Такава е, например, теорията на кинематичес-
ката относителност на Е. Милн, в която космологическото чер-
вено изместване се интерпретира като реално взаимно отдале-
чаване на космическите обекти в абсолютното пространство на 
класическата физика. 

Следва да се отбележи, че в милновската и айнщайновата 
космологии функционира субстанциалната концепция за 
пространството. Само че при Милн става дума за статичното 
абсолютно пространство на Нютон, а при Айнщайн това абсо-
лютно пространство придобива динамичен характер. По този 
начин се наблюдава по-нататъшно развитие на субстанциална-
та концепция за пространството, а не преход от субстанциална 
концепция към релационна, както това понякога се твърди във 
философската литература"114. 

Някои философи на науката допускат, че преходът от кла-
сическата представа за пространството и времето към предста-
вите за тези понятия в теориите на относителността е преход от 
субстанциална концепция (в случая на класическата физика) 
към релационна такава. Последната означава, че пространство-
то и времето в теориите на Айнщайн се възприемат като съв-
купност от взаимоотношенията между материалните тела. То-
зи възглед явно противоречи на предложената тук идея за увли-
чащия се по различни начини ефир, която е еквивалентна на 
идеята за субстанциалния характер на пространство-времето и 
в случая на теориите на относителността на Айнщайн. Съглас-
но хипотезата за увличането на ефира (съответно и на идеята за 
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субстанциалния характер на пространство-времето в ОТО и 
СТО) в релативистката космология материалните тела и/или 
техните взаимоотношения не образуват самото пространство, а 
само въздействат върху него, определяйки неговата геометрич-
на структура. Самият Айнщайн е привърженик на субстанци-
алната концепция за пространство-времето, което личи от ду-
мите му: „...метрическите свойства на пространство-времето 
причинно не зависят от това, с какво това пространство-време 
е запълнено, но е определено от това последното""5. 

Следователно новата модификация на субстанциалната 
концепция за пространство-времето отново разглежда послед-
ното като своеобразно вместилище на физическите тела и тех-
ните полета, което в рамките на ОТО се превръща в световно 
нестационарно пространство, геометрията на което се изменя 
във времето"6. 

Независимо от тези забележки на ОТО може да се припи-
ше главната заслуга за едно от най-големите интелектуални 
открития в историята на науката -разширението на Вселената. 
Нека да разсъждаваме малко повече върху тази чудна картина 
на сътворения от Бога свят. Ако допуснем, че Вселената се раз-
ширява сравнително бавно, гравитационната сила би я накара-
ла в крайна сметка да спре разширяването и да започне обрат-
ния процес на свиване. А ако се разширява твърде бързо, то 
разширението би продължило до безкрай, тъй като гравитаци-
ята не би могла да успее в такъв случай да спре този процес. В 
този смисъл възниква деликатният въпрос: Каква трябва да бъ-
де скоростта на разширение, за да се получи една разумна кар-
тина на този процес? И още, каква сила в реалността би пре-
допределила разширението да се извършва с точно определена 
скорост, която да осигури стабилност на процеса? 

За да изведе своите нестационарни решения на уравнения-
та в ОТО, Фридман прави две много интересни предположе-
ния: Вселената изглежда еднаква във всички посоки на прост-
ранството и че това свойство е валидно във всяка точка от съ-
щото пространство. Тези две предположения обаче взети съв-
местно противоречат на здравия разум. От тях следва, че пози-
цията на всеки един наблюдател във Вселената е в известен 
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смисъл привилегирована, независимо от мястото, където е зас-
танал. Без тези парадоксални йаглед допускания обаче, неста-
ционарните решения на уравненията на ОТО не могат да се из-
ведат, а именно тези решения се съгласуват с астрономически-
те наблюдения. За зла ирония на съдбата се получава така, че 
от една страна, Айнщайн достига до извода на уравненията, 
поставяйки условието в тях да се отстрани напълно привилеги-
рованата позиция на всякакъв вид отправни системи (а от тук и 
на привилегированата позиция на наблюдателя, свързан с тях), 
а от друга страна, реалните, отговарящи на астрономическите 
факти, решения на тези уравнения превръщат въпросното рав-
ноправие на отправните системи в един явен парадокс. За съ-
жаление този парадокс не е единственият, който поражда моде-
ла на разширението на Вселената. 

Посоченият парадокс в предположенията на Фридман оба-
че се игнорира в една или друга степен от учените по света, по-
добно на игнорирането на фактите, свързани с увличането на 
ефира. Ето например какво е мнението по този въпрос на С. Хо-
кинг: „На пръв поглед доказателството, че Вселената изглежда 
еднаква накъдето и да погледнем, като че предполага мястото 
ни в нея да е малко по-специално. По-конкретно, ако наблюда-
ваме всички останали галактики да се разбягват от нас, би 
трябвало ние да сме в центъра на Вселената. Има обаче и дру-
го обяснение: Вселената също изглежда една и съща във всич-
ки посоки и ако се гледа от друга галактика. Това, както видях-
ме, е второто предположение на Фридман. Доказателство в 
полза или против това предположение все още няма. Ние вяр-
ваме в него само от съображения за скромност (подчертаното 
от мен - бел. авт.): би било изключително странно Вселената да 
изглежда една и съща във всички посоки около нас, а да не е та-
ка и за други места от нея!""7 

Съображенията за скромност обаче едва ли могат да се 
приемат като чисто научни. По-скоро този парадокс разкрива 
под нова форма допуснатото противоречие в самата аксиома-
тична (фундаментална) основа на теориите на относителност-
та, което постепенно изкарва наяве все нови и нови парадокси. 
Системен и задълбочен анализ на ОТО в по-ново време се 
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извършва главно от двамата известни английски физици С. Хо-
кинг и Р. Пенроуз. Те твърдят, че са доказали строги теореми в 
рамките на ОТО, според които времето във Вселената достига 
своя край в т. нар. сингулярност. Но както началото, така и кра-
ят на времето са положения, които въз основа на уравненията 
на ОТО не могат да бъдат дефинирани по принцип. Отново 
противоречие! Доказват от една страна, че времето във Вселе-
ната завършва в сингулярността, а от друга страна началото 
(както и краят) на времето са неопределими същности в ОТО. 
Всъщност този резултат на двамата известни физици е само ед-
но тривиално повторение на думите, изказани от Свети Авгус-
тин преди повече от 1500 години. Този християнски светец, без 
да познава ОТО, е достигнал по пътя на откровенията до изво-
да, че времето е сътворено от Бога съвместно и едновременно 
със сътворението на света. Но ето до какъв извод достига сами-
ят С. Хокинг, интерпретирайки резултата от собствените си те-
ореми: „Така теорията не може да предскаже какво трябва да се 
появи от Големия взрив. Някои видяха в това указание за Божи-
ята свобода - Вселената да започне по начина, по който Бог е 
гГожелал, но други (включително и аз) чувстваха, че началото 
на Вселената трябва да се управлява от същите закони, които са 
в сила и в другите моменти. Към тази цел ние постигнахме из-
вестен напредък..., но все още нямаме пълно разбиране на про-
изхода на Вселената""8. 

Нека сега проследим пътя на разсъжденията на Хокинг и 
Пенроуз от една страна, и на Свети Августин, от друга страна. 

В периода между 1965 и 1970 г. двамата английски физици 
показват в редица съвместни статии, че според ОТО трябва да 
съществува сингулярност с безкрайна плътност и безкрайна 
кривина на пространство-времето под формата на черна дупка. 
Началото на времето, което в случая може да бъде само 
Големият взрив, съвпада с края на времето за колапсиращите в 
тази черна дупка тела, включително и за наблюдател, увлечен 
от всеобщия процес на гравитационния колапс. Научните зако-
ни в сингулярността, както и нашите възможности за предсказ-
ване на бъдещето, се провалят. Наблюдател, намиращ се извън 
тази черна дупка, не би могъл да има никаква представа за съ-
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битията, ставащи вътре в самата дупка. Р. Пенроуз нарича това 
положение „хипотеза за космическата цензура", която забраня-
ва съществуването на „гола" сингулярност. С други думи, всич-
ки сингулярности в природата задължително се появяват в ре-
зултат на гравитационен колапс в области, заети от черни дуп-
ки, където те са надеждно скрити от погледа на външен наблю-
дател чрез т. нар. хоризонт на събитията. В ОТО обаче са отк-
рити и такива решения на уравненията, които позволяват по-
паднал в черната дупка наблюдател да избегне катастрофалния 
за него контакт със самата сингулярност, попадайки в т. нар. 
„червоядина", т.е. особен коридор в пространство-времето, 
позволяващ на този наблюдател да излезе в друга отдалечена 
част на Вселената. Всички тези решения обаче са твърде неус-
тойчиви: и най-малко смущение в условията могат да отзоват 
въпросния наблюдател в едно безкрайно движение към сингу-
лярността, при което последната винаги ще се намира в негово-
то бъдеще и никога в миналото му. Една друга версия на тази 
хипотеза на Р. Пенроуз гласи, че в едно стабилно реалистично 
решение на уравненията сингулярностите винаги ще са или из-
цяло в бъдещето (както сингулярността в гравитационния ко-
лапс до състоянието на черна дупка), или изцяло в миналото, 
което наблюдателите ще интерпретират като Голям взрив (това 
е т. нар. модел на бялата дупка). По този начин ОТО не може да 
ни каже какви са условията за преминаването от едната в дру-
гата фаза. Тази формулировка Пенроуз нарича силна версия на 
хипотезата за космическата цензура, за разлика от другата, ко-
ято той нарича слаба версия на същата хипотеза. По този начин 
началото и краят на времето се оказват понятия, които не могат 
да се дефинират в ОТО. 

Тези резултати на двамата учени се възприемат от научна-
та общественост по света като теоретично доказателство за съ-
ществуването на черни дупки във Вселената. Преди това съ-
ществуването на тези физически обекти беше поставено под 
съмнение. 

Въпреки строгия характер на получените от Хокинг и Пен-
роуз резултати те нищо не ни говорят по въпроса за характера 
на началото на времето. Нещо повече, те само усилват още по-
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вече впечатлението ни за съществуването на някакъв начален 
момент t=0, когато не само времето, но и самото пространство 
заедно с материята в него се появяват чрез необичайния за 
представите ни Голям взрив. 

Но да видим как Свети Августин достига до същото по ес-
тество заключение. През времето, когато е живял този христи-
янски светец, богословите често си задавали въпроса: Какво е 
вършил Бог до момента на сътворението на света? В домини-
ращата по онова време представа за времето, последното се 
възприемало като вечно съществуващо (времето е течало и пре-
ди сътворението на Вселената). Така се налага постепенно иде-
ята, известна днес като идеалистически креационизъм, според 
която Вселената е възникнала от нищото в определен момент 
от безкрайния поток на времето, т.е., че в определен момент от 
безкрайното абсолютно време (идентично на нютоновото вре-
ме в механиката) е протекъл и самият акт на сътворението. 
Следователно, времето е съществувало и преди сътворението 
на Вселената от Бога и следователно горепоставеният от богос-
ловите въпрос съвсем не е лишен от смисъл. Но поставянето на 
такъв въпрос поражда редица парадокси от чисто религиозно 
естество, защото чрез него се накърнява абсолютният автори-
тет на Бога-Творец, и се прави опит да се разглеждат проблеми, 
засягащи вече самото естество на Божието битие, които оче-
видно нямат определен смисъл от гледна точка на собственото 
ни човешко битие. Свети Августин обаче дава едно съвсем ло-
гично обяснение на тези парадоксални от религиозна гледна 
точка въпроси, като издига идеята, че Бог съществува извън 
пространството и времето, които също са Негово творение. 
Въпросът за естеството на времето преди сътворението на Все-
лената, следователно, е лишен от смисъл и от богословска глед-
на точка. Неговият отговор е скрит в самото битие на Бога. 

Присъствието на черните дупки във Вселената, от друга 
страна, може да се регистрира, отчитайки една важна особе-
ност в картината, която ни дава ОТО. Тази теория предсказва, 
че движението на масивните тела ще предизвиква излъчването 
на гравитационни вълни, които представляват огъвания в под-
вижния и еластичен ефир в световното пространство. Тези огъ-
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вания ние описваме като своеобразни вибрации на кривината 
на пространството, които се разпространяват със скоростта на 
светлината. Въпросните вълнообразни движения са подобни на 
светлинните вълни, които представляват вибрации на електро-
магнитното поле, но за разлика от последното, гравитационни-
те вълни много трудно се регистрират. Те също пренасят опре-
делено количество енергия, която се отнема от излъчващото ги 
тяло. Следователно, промяната в геометричната структура на 
пространство-времето е свързано с определен обмен на енер-
гия между масивните тела и самото пространство. Поради това 
може да се очаква, че всяка една система от масивни тела вина-
ги ще достига някакво стабилно състояние, тъй като при техни-
те движения енергията им ще се отнася от излъчването на гра-
витационни вълни. Явлението е подобно на добре описания в 
риболова „ефект на поплавъка", който се получава, когато ри-
боловецът хвърля последния с въдицата си във водата. Хвърле-
ният във водата поплавък отначало подскача нагоре-надолу, об-
разувайки водни вълни, докато накрая той достига до стацио-
нарното си състояние на покой, тъй като вълните отнасят енер-
гията от удара му във водата. „Например движението на Земя-
та по орбитата й около Слънцето създава гравитационни вълни. 
Ефектът от загубата на енергия се изразява в промяна на зем-
ната орбита, така че тя постепенно се приближава към Слънце-
то, докато накрая се сблъсква с него и достига стационарно 
състояние. Скоростта на загуба на енергия в случая със Земята 
и Слънцето е твърде ниска: почти толкова, колкото е необходи-
мата за малък електронагревател. Това означава, че Земята ще 
трябва да пътува до Слънцето за приблизително 1 027 години, та-
ка че засега няма защо да се тревожим! Промяната в орбитата 
на Земята е твърде бавна, за да се наблюдава, но същият ефект 
е наблюдаван през последните години в системата, наречена 
PSR 1913+16 (където PSR означава „пулсар" - специфична не-
утронна звезда, която регулярно излъчва радиовълнови импул-
си). Тази система съдържа две неутронни звезди, обикалящи 
едно около друга, а енергията, която губят поради излъчване на 
гравитационни вълни, предизвиква движение по спирала една 
към друга"119. Излъчването на гравитационни вълни е още по-
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силно, когато масивни потоци от материя се „всмукват" от ня-
каква черна дупка. Такова явление се наблюдава в съзвездието 
Лебед X-I, където излъчваната енергия от подобна двойна сис-
тема масивни звезди, едната от които по всяка вероятност е 
черна дупка, образува огромен диск, генериращ мощно рентге-
ново излъчване. Огромното количество енергия, освобождава-
на от този източник, може да се обясни само с наличието на 
черна дупка в него. 

За да избегнат трудностите, свързани с наличието на син-
гулярност в модела на разширяващата се Вселена, а оттук и да 
се избегне и необяснимият от гледна точка на светската наука 
начален момент в създаването на света, учените издигат две ос-
новни хипотези: 

1. Началният момент съществува, но той не може да се 
обясни въз основа на известните природни закони. 

2. Хипотезата за началния момент (и съответно за сингу-
лярността) е временно явление в науката, което ще бъде изяс-
нено с бъдещи по-съвършени модели за произхода на Вселена-
та. В други по-съвършени модели проблемът за сингулярност-
та вероятно може да бъде избегнат. 

Един от активно работещите и в двете посочени тук нап-
равления е С. Хокинг. Много интересни резултати този извес-
тен учен е получил въз основа на идеята за имагинерното вре-
ме. С нейна помощ той разглежда модела на разширението, 
приемайки, че времето t зависи от две числени величини а и Ь, 
свързани помежду им както комплексните числа: t=a+ib, къде-
то i е имагинерната единица. В този смисъл най-простата исто-
рия на Вселената в имагинерно време изглежда като разшире-
ние на кръгла сфера подобно на надуваем кръгъл балон, повъ-
рхността на който е не обичайното двумерно многообразие, а 
по-общото четиримерно многообразие. Такава разширяваща се 
сфера определя някаква история на Вселената в реално време, 
което ние усещаме със сетивата си, и в което Вселената е ед-
наква във всяка точка на пространството (свойството хомоген-
ност), разширявайки се постепенно във времето. В реални из-
мерения моделът съвпада с модела на Вселената, обитавана от 
нас. Особеното тук е, че разширението се извършва по закона 
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на т. нар. инфлационно разширение. Това означава, че самата 
скорост на разширение е много голяма по величина (дори мо-
же би по-голяма и от скоростта на светлината) и освен това тя 
непрекъснато продължава да нараства. 

Явлението инфлация е познато в икономиката и е свърза-
но с галопиращото нарастване на цените на стоките най-често 
вследствие на лошо работещия механизъм на икономическата 
система на някои страни, сред които е и България. От друга 
страна, инфлацията в икономическата сфера в някои случаи се 
оказва полезна, защото чрез нея могат да се изгладят и компен-
сират някои неугледни страни и отрицателни явления, същест-
вуващи в общата социална структура на страните, допускащи 
появата на този процес. Чрез нея се стимулира местното про-
изводство, претопява се държавният дълг спрямо външните 
кредитори, намалява се цената на стоките, произведени в са-
мите страни, което от своя страна стимулира износа. За да се 
получи явлението инфлация, финансовият пазар на съответни-
те страни трябва да се пренасити с парична маса. Парите в 
случая на икономиката играят същата роля, както и енергията 
на гравитационното поле в случая на разширението на Вселе-
ната. Инфлационният модел, основан на идеята за имагинер-
ното време, също изглажда всички издутини, кривини и неуг-
ледности, които възникват в геометричната структура на 
пространство-времето във фазата на ранната Вселена. Бързото 
разширение на Вселената, както и галопиращата инфлация в 
икономиката, изисква много енергия. Тя се черпи от гравита-
ционното поле, за да се създава още материя (подобно на ди-
намично завъртяните на пазара много пари, създаващи изоби-
лие от стоки). В случая на Вселената обаче положителната 
енергия на материята винаги е точно балансирана с отрицател-
ната гравитационна енергия, така че пълната енергия е нула. 
За разлика от идеалния случай в природата, в държавните ме-
ханизми този балансиращ принцип най-често се нарушава, ко-
ето довежда до катастрофални за икономиките последици 
(напр. инфлацията от 1923 г. в Германия, световната криза от 
1929 г., финансовата криза в Англия през 1992 г., инфлацията 
на лева в България през 1996 г. и др.). 
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Инфлацията на парите, от друга страна, предпазва иконо-
миките на държавите от застой. Инфлационното разширение 
на Вселената предпазва последната от гравитационен колапс и 
изглажда всички изкривявания и издувания на метриката, поя-
вили се в ранния стадий на разширението. В този модел обаче 
се появява една съществена трудност: „Ако историята на Все-
лената в имагинерно време беше съвършено кръгла сфера, съ-
ответната история в реално време би била една Вселена, която 
би продължила да се разширява инфлационно завинаги. Дока-
то тя се разширява инфлационно, материята не би могла да се 
скупчва, за да образува галактики и звезди, и животът, да не го-
ворим за интелигентния живот като нас, не би могъл да се раз-
вие. Така че, въпреки че историите на Вселената в имагинерно 
време, които са съвършено кръгли сфери, са позволени от кон-
цепцията за многочислените истории, те не представляват осо-
бен интерес. Но историите в имагинерно време, които са леко 
сплеснати в Южния полюс на сферите, са от много по-голямо 
значение... В модела на горещия Голям взрив в ранната Вселе-
ната не е имало достатъчно време, за да може топлината да те-
че от една област към друга. Въпреки това ние наблюдаваме, че 
независимо в коя посока гледаме, температурата на микровъл-
новото фоново лъчение е една и съща. Това означава, че начал-
ното състояние на Вселената трябва да е имало точно една и съ-
ща температура навсякъде. 

В опит да се намери модел, в който множество различни 
начални конфигурации биха могли да еволюират до нещо по-
добно на сегашната Вселена, беше предположено, че ранната 
Вселена може да е преминала през един период на много бър-
зо разширение. Това разширение е наречено инфлационно в 
смисъл, че то се осъществява с все по-нарастваща скорост за 
разлика от намаляващата скорост на разширение, която наблю-
даваме днес. Такава една инфлационна фаза може да даде обяс-
нение на проблема защо Вселената изглежда една и съща във 
всяка посока, тъй като за светлината ще има достатъчно време 
да се придвижи от една област до друга в ранната Вселена. 

Съответната история в имагинерно време на Вселената, ко-
ято продължава да се разширява инфлационно завинаги, е 
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съвършено кръгла сфера. Но в нашата собствена Вселена инф-
лационното разширение се е забавило след частица от секунда-
та и са могли да се образуват галактики. В имагинерно време 
това означава, че историята на нашата Вселена е сфера с много 
сплеснат Южен полюс... За да може да се развие интелигентен 
живот, сплеснатостга на Южния полюс трябва да бъде много 
слаба. Това ще означава, че Вселената се разширява първона-
чално в огромен размер. Рекордното ниво на монетарна инфла-
ция настъпи в Германия между двете световни войни, когато 
цените нарастнаха милиарди пъти - но размерът на инфлация-
та, който трябва да се е случил във Вселената, е поне милиард 
милиард милиард пъти по-голям от него..."120 

Следователно, съгласно този модел на С. Хокинг Вселена-
та фактически е създадена в един миг (напомня ни за творчес-
кия акт на Бога), след което еволюцията продължава по начина, 
който наблюдаваме днес. Освен това инфлационният модел на 
разширение е в „крещящо" противоречие с втория принцип на 
СТО, който забранява скорости, надвишаващи скоростта на 
светлината. В модела на инфлационната Вселена разширение-
то в бързата фаза става със скорост, която може да се приеме за 
безкрайност, т.е. това разширение става почти мигновено. При 
такива бързи процеси обаче закономерно възниква и неизбеж-
ният дисбаланс между отрицателната и положителната енер-
гии, обстоятелство, което би придало особен нюанс в характе-
ра на динамиката на самата геометрична структура на простра-
нство-времето. В случая на монетарната инфлация това явле-
ние е описано сполучливо от самия Хокинг по следния начин: 
„Инфлацията в Германия нарасна след мира, докато нивото на 
цените стана пет пъти по-високо през февруари 1920 г., откол-
кото през 1918 г. След юли 1922 г. започна фазата на хиперинф-
лацията. Всяко доверие в парите изчезна и индексът на цените 
се увеличаваше все по-бързо в продължение на петнадесет ме-
сеца, изпреварвайки печатарските преси, които не можеха да 
печатат пари толкова бързо, колкото те се обезценяваха. Към 
края на 1923 г. 300 фабрики за хартия работеха с максимална 
скорост и в 150 печатарски компании 2000 преси печатаха ва-
лута денем и нощем"121. 
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Подобно явление наблюдаваме и днес по отношение на 
международно приетата валута на американския долар. Само с 
тази разлика, че американците, които са заинтересовани от пус-
кането на все по-големи количества от собствената им валута 
(защото с нея ще могат да купуват всички най-добри и качест-
вени стоки на международния пазар) не са застрашени от хипе-
ринфлация поради огромния размер (подобно на Вселената) на 
международния финансов пазар. Въпреки това доларът посте-
пенно се обезценява, с което се намалява относително и огром-
ният национален дълг на американците, изчисляван в долари, а 
освен това тяхната индустрия продължава да работи на високи 
обороти, защото цената на американските стоки непрекъснато 
спада, след като е изчислена по стойност в други национални 
валути. Обезценяването на парите в световен мащаб е един 
постоянен процес, който засилва особено динамиката на отдел-
ните национални икономически системи, а в случая на САЩ 
той е източник и на богатство, придобито без труд. Например 
цената на 1 английски паунд днес е много по-ниска от цената 
на паунда преди 20 или 30 години. Причината за това е явлени-
ето инфлация, която е характерна и за гореописания модел на 
разширение на Вселената. В случая на последната обаче това 
явление може да се определи като суперхипер хипер хипер хи-
перинфлация (точна дума за това явление не съществува). И до-
като в Германия в периода на хиперинфлацията печатниците на 
пари не смогват, задъхвайки се от напрежение, можем да си 
представим колко по-напрегнат изглежда този процес за „фаб-
риката" на отрицателната гравитационна енергия, която при то-
ва, съгласно мнението на повечето учени, трябва да бъде вина-
ги в синхрон с положителната енергия на възникващата в све-
та материя, компенсирайки я в точен размер. 

С други думи, в посочения инфлационен модел на С. Хо-
кинг възникват три очевидни парадокса. Първият е свързан с 
огромната скорост на разширението в инфлационната фаза, 
което се извършва почти мигновено; вторият е свързан с неиз-
бежния в такава бърза фаза дисбаланс между отрицателната 
енергия на гравитационното поле и положителната енергия на 
възникващата непрекъснато маса на телата във Вселената и 
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третата е, че в този модел не става ясно по какъв начин в хо-
могенно разпръснатата материя в разширяващата се Вселена 
възникват онези именно минимални вариации в плътността 
между различни области в ранната Вселена, които да бъдат в 
размер, достатъчен за допълнително (локално) гравитационно 
привличане, постепенно уплътняващо материята в някои мес-
та, което да спре локално процеса на разширение, превръщай-
ки го в процес на образуване на галактики и звезди. За съжа-
ление всички учени по света игнорират важността на първите 
два парадокса, концентрирайки вниманието си единствено 
върху третия от тях. 

Аз си спомням за големия шум, вдигнат сред обществото 
на физиците по света по повод пускането на сателита СОВЕ 
(Cosmic Background Explorer - космически изследовател на ра-
диационния фон) през 1989 г., с който учените се надяваха да 
потвърдят изводите от инфлационния модел на Вселената. Бя-
ха похарчени десетки милиони долари, за да се опровергае 
единствено третия парадокс в посочения по-горе списък. И на-
истина в тези наблюдения бяха открити малки отклонения в 
иначе почти идеално хомогенния фон на температурното кос-
мическо лъчение. Бяха наблюдавани малки вариации в мик-
ровълновата област, отговарящи на разлика в температурата от 
порядъка на една десетохилядна от градуса. Учените интерпре-
тираха тези нищожни различия като указание, че в ранната 
Вселена е имало благоприятни условия за формирането на по-
плътни области, в които впоследствие са се развили гравитаци-
онните сили, породили звездите и галактиките. Това наистина 
бе голямо откритие за космолозите, въпреки че въпросите за 
причината на малките вариации и тяхната еволюция във време-
то остават открити и до днес. 

По отношение на първите два парадокса инфлационният 
модел не може да даде никакъв смислен отговор. От логически 
съображения може да се посочи само, че съществуват различ-
ни възможности за начина на разширението в зависимост от 
наличното количество материя във Вселената. Ако то е повече 
от определеното критично количество, гравитационната сила 
между галактиките ще забави тяхното движение и процесът на 
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разширението постепенно ще се преустанови. Тогава те ще за-
почнат да се вкупчват и сливат помежду си, попадайки в край-
на сметка в сингулярното състояние, в което настъпва и краят 
на Вселената в реално време. 

Ако плътността на материята във Вселената е под критич-
ната стойност, гравитацията е твърде слаба, за да спре завина-
ги раздалечаването на галактиките в безбрежния космичен 
простор. Тогава разширението ще продължава до безкрай, като 
цялата материя постепенно ще се превърне в една студена, без-
жизнена маса, лишена от енергетичния си ресурс, който с вре-
мето ще бъде изразходван напълно. Но тук също възникват ре-
дица въпроси, които учените игнорират. Първо, дали самото 
разширение на пространство-времето зависи от скоростта на 
разширението на материята? Теорията не говори нищо по този 
въпрос. Възможно ли е да се допусне, че разширението на 
пространството и времето е отделен, независим от разширени-
ето на материята процес, така както това се получава в решени-
ята на уравненията на ОТО на де Ситер, отчитащи наличието 
на космологичен член. Ако допуснем, че разширението на 
пространство-времето се забавя или ускорява независимо от 
материята, как това ще се отрази върху цялостния модел на раз-
ширението на Вселената? Например при монетарния инфлаци-
онен процес темпът на инфлацията зависи от степента на над-
вишаване на нормата, определена за количеството парична ма-
са, пускана на финансовия пазар. И обратното, инфлацията се 
забавя, изчезва или дори се превръща в обратния процес на 
дефлация, когато количеството на паричната маса е по-малко 
от стойността, необходима за поддържане на общото равнове-
сие на пазара. Възможно ли е да си представим подобни явле-
ния и в случая на разширението на Вселената, ако допуснем, че 
парите в икономиката играят същата роля, каквато играе енер-
гията във Вселената. 

От друга страна, може да се постави и въпросът: „Какво 
представлява състоянието на материята в нейната свръхстуде-
на, лишена от енергийния ресурс форма в напредналите стадии 
на разширението на Вселената, ако то продължава до безкрай?" 
Според принципите на ОТО всички силови полета също доп-
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ринасят за оформянето на геметричната структура на простра-
нство-времето. Затихването На енергийните процеси в този 
случай не би ли дискредитирало и ролята, която изпълнява гра-
витационното поле във формирането на пространствено-вре-
мевата структура? Как това ще се отрази на самото разширение 
на пространство-времето, ако считаме, че решенията на де Си-
тер имат някакъв определен физически смисъл? И дали изобщо 
е разумно да се отхвърля космологичния член, както това пра-
ви Айнщайн, считайки добавянето му в уравненията на ОТО за 
своята най-голяма грешка в живота? Дали отхвърлянето на то-
зи член всъщност не съставлява неговата най-голяма грешка? А 
точно обратното - въвеждането на този член има много дълбок 
смисъл? 

Нека да видим първо как се опитва да обясни тези факти С. 
Хокинг. Той пише следното: „Освен материя Вселената може да 
съдържа така наречената „вакуумна енергия" - енергия, която 
присъства дори в привидно празното пространство. Според 
знаменитото уравнение на Айнщайн Е=тс2 тази вакуумна 
енергия има маса. Това означава, че тя оказва гравитационно 
въздействие върху разширението на Вселената. Но, доста забе-
лежително, ефектът от вакуумната енергия е обратен на он-
зи от материята (подчертаното от мен - бел. авт.). Материята 
причинява забавяне на разширението и може впоследствие да 
го спре и обърне. От друга страна, вакуумната енергия кара 
разширението да се ускорява, както при инфлацията. Факти-
чески вакуумната енергия действа точно като... космологична-
та константа, която Айнщайн добавил към първоначалните си 
уравнения през 1917 г., когато разбрал, че те не допускат реше-
ние, представляващо статична Вселена. След откриването на 
разширението на Вселената от Хабъл мотивацията за добавяне-
то на такъв член към уравненията отпаднал и Айнщайн отхвър-
лил космологичната константа като грешка. 

Но е възможно тя въобще да не е била грешка... вече знаем, 
че от квантовата теория следва фактът, че пространство-време-
то е изпълнено с квантови флуктуации. В една суперсиметрич-
на теория безкрайните положителни и отрицателни енергии на 
флуктуациите на основното състояние се унищожават взаимно 
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между частиците с различни спинове. Но ние не бихме очаква-
ли положителните и отрицателните енергии да се унищожат та-
ка точно, че да не остане някакво малко крайно количество 
енергия, тъй като Вселената не е в суперсиметрично състояние. 
Единствената изненада е, че вакуумната енергия е толкова бли-
зо до нула, което не беше очевидно до преди време. Може би 
това е друг пример на антропния принцип. Една история с по-
голяма вакуумна енергия не би образувала галактики, така че 
не би съдържала същества, които могат да си зададат въпроса: 
„Защо стойността на вакуумната енергия е такава, каквато наб-
людаваме?" 

Може да се опитаме от различни наблюдения да определим 
количествата материя и вакуумна енергия във Вселената. Може 
да покажем резултатите в диаграма, в която плътността на ма-
терията е по хоризонталната ос, а вакуумната енергия е по вер-
тикалната ос. Пунктирната линия показва границата на област-
та, в която би могъл да се развие интелигентен живот... 

Резултатите от наблюденията на суперновите, на образува-
нето на клъстери и на микровълновия фон очертават съответно 
области в тази диаграма. За щастие всичките три области имат 
общо сечение. Ако плътността на материята и вакуумната 
енергия лежат в това сечение, това означава, че разширението 
на Вселената е започнало да се ускорява отново след дълъг пе-
риод на забавяне. Изглежда, че инфлацията може да е природен 
закон".122 

От това изложение на С. Хокинг става ясно, че въпросите, 
които поставихме малко преди това, са от изключително значе-
ние за изясняването на парадоксите, възникнали в рамките на 
инфлационния модел на Вселената. Становището, което ни 
представя С. Хокинг, обаче, ни най-малко не допринася за изяс-
няването на тези проблеми, но въпреки това в него има някои 
важни проблясъци, характерни за съвършената физическа ин-
туиция, която притежава този учен. Става ясно, че проблемът, 
свързан с космологичната константа, разкрива нейната връзка 
с модела на динамичния ефир. 

Нашето мнение е, че изясняването на тези важни проблеми 
се крие в съдържателния аспект на самите уравнения на ОТО. 
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Затова нека да се обърнем към тях и да се опитаме да решим 
въпросите по пътя на търсенето на някои други решения на те-
зи уравнения, разглеждани в техния пълен вид (8) (т.е. при на-
личие на космологичен член). 

Първото, което можем да отбележим, е, че тези уравнения 
в най-общ смисъл допускат две основни категории решения. 
Едните отговарят (грубо казано) на известния модел на черна-
та дупка, описващ гравитационния колапс на масивни тела. 
Втората категория решения отговарят на т. нар. модел на бяла-
та дупка, който е противоположен на първия и представя един 
вид непрекъснато излъчване на материя от определената от то-
зи обект пространствена област. Сингулярната точка в първия 
случай остава винаги в бъдещето на наблюдателя, който има 
нещастието да се движи заедно с колапсиращата в черната дуп-
ка материя. Във втория случай сингулярната точка остава вина-
ги в миналото на наблюдателя, който има щастието да избегне 
опасностите на гравитационния колапс, движейки се заедно с 
излъчваната от бялата дупка материя. В реално съществуващо-
то време вторият наблюдател би могъл да интерпретира своето 
състояние като идентично с това на модела на Големия взрив. 
От уравненията (8) обаче не може да се извлече никаква инфор-
мация за характера на връзката между тези две категории реше-
ния и следователно да се изясни физическата причина за пре-
хода от стадия на свиването към стадия на разбягването на ма-
терията. Учените обаче най-често игнорират класа на решения 
от втория тип, считайки го за лишен от физически смисъл. 

От друга страна, в уравненията (8) няма никакво указание 
за същността и приноса на отрицателната вакуумна енергия, за 
която говори самият С. Хокинг. Нейната същност се оформя ед-
ва при разглеждането на квантовите явления и процеси, но в то-
зи случай нещата придобиват други парадоксални свойства 
(например безкрайно голяма стойност на вакуумната енергия, 
компенсирането й с други безкрайни величини и т.н.). На този 
въпрос ще се спрем подробно в следващите глави на книгата. В 
случая на класическата ОТО обаче могат да се направят някои 
предположения относно характера на космологичния член X, 
което би улеснило получаването на някои нови физически 
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смислени решения на уравненията на Айнщайн. 
Самият де Ситер получава парадоксалното си решение на 

уравнението (8) при определени предположения за X. Резул-
татът е инфлационно разширение на Вселена, лишена напълно 
от материя. По същество това решение може да се интерпрети-
ра и в термини на предложения вече от нас модел на подвиж-
ния и динамично изменящ се ефир, който в случая придобива 
и едно ново качество - ефирът може да се разглежда като неза-
висима физическа субстанция, отговорна за наличието на въп-
росната отрицателна вакуумна енергия, за която говори и С. 
Хокинг. Следователно ефирът има собствено битие независимо 
от битието на материалните тела. Той може независимо от ма-
терията да се разширява или свива, определяйки при това и съ-
ответната геометрична структура на пространство-времето. 
Друг важен извод от решението на де Ситер е, че на всяка про-
изволно взета конфигурация на пространство-времето съответ-
ства винаги някакво потенциално съдържащо се в самата гео-
метрична структура количество енергия, която е противопо-
ложна по знак на енергията на масите. Нейната същност при 
това може да се свърже с естеството на космологичния член . 
Т.е. всяко изкривяване на пространство-времето само по себе 
си обуславя съществуването във Вселената на определено ко-
личество енергия, което се добавя с отрицателен знак към об-
щия баланс на енергиите на масите, което е еквивалентно на 
отблъскването между телата, описвано от X. Трети важен извод 
е, че съществува определена връзка между полето на космоло-
гичния член X, от една страна, и субстанциалната форма на изк-
ривеното от масите пространство-време, от друга страна, като 
последната всъщност е идентична на динамично променящия 
се ефир. Четвърти извод това е, че съществува определена 
връзка между темпа на разширението (инфлационно или бав-
но) и количеството на отрицателната вакуумна енергия. 

Общият извод от всички тези факти е, че полето на космо-
логичния член X може да се разглежда и като представяне в ма-
тематическа форма на самата отрицателна вакуумна енергия, а 
оттук и на динамично променящия се ефир, с всички произти-
чащи от това последствия. С други думи, ^.-членът, който бе въ-
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веден от Айнщайн като някакво поле на гравитационно отблъ-
скване, може да се разглежда като израз на единството между 
отрицателната вакуумна енергия и модела на динамично про-
менящия се ефир, които имат свой отделен принос във форми-
рането на геометричната структура на пространство-времето, 
добавящ се с отрицателен знак към съответния принос на мате-
риалните тела и техните енергии. Освен това, трябва да отбеле-
жим, че нито Я-членът, нито въпросният динамичен модел на 
ефира и свързаната с него отрицателна вакуумна енергия, 
представляващи същевременно форми на полето на инерцион-
ните сили, не са тъждествени с положителната енергия на са-
мото гравитационно поле, която в уравненията (8) се отчита в 
общия за веществото и енергиите тензор Т . 

При такива предположения относно характера на космоло-
гичния член X могат да се намерят и някои други интересни ре-
шения на уравненията (8), освен споменатото вече решение на 
де Ситер. Ако допуснем освен това, че Х-полето зависи от мяс-
тото в пространство-времето хиц че при Я>0 това поле описва 
гравитационна сила на отблъскване, а при Х,<0 - съответно гра-
витационна сила на привличане, то могат да се определят ня-
колко нови отделни категории решения. Първото и най-важно 
решение се оформя около критичната стойност на X (А,, =-/?), 
при която тензорът на метриката на пространство-времето, ин-
терпретиран израз като гравитационните потенциали, изчезва. 
При някои допълнителни предположения се получава противо-
положен на де Ситер резултат, който може да се интерпретира 
като „движение" на физически маси и техните енергии в „пус-
тота", която е лишена напълно от пространство-времева 
структура. На пръв поглед това решение изглежда физически 
парадоксално, но за нас то е толкова парадоксално, колкото па-
радоксално е и решението на де Ситер. Физическият му смисъл 
се разкрива от следните съображения: Полето на космологич-
ния член X в този случай се проявява по такъв начин, че отри-
цателната енергия, създавана от него, компенсира винаги и в 
точно количество създаваната обща (от материалните тела и от 
отрицателната вакуумна енергия) геометрична структура на 
пространство-времето, която, следователно, изчезва като физи-
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ческа реалност въпреки продължаващото реално движение на 
самите тела и техните енергии. С други думи, реални физичес-
ки тела съществуват и се движат, но около тях няма никакво 
пространство и време, спрямо които бихме могли да отнесем и 
опишем тяхното движение. Такива тела фактически съществу-
ват извън пространството и времето. 

„Нещото", в което се движат телата в този модел, не може 
да се нарече дори и пустота (празно пространство), защото 
метриката в случая е напълно изчезнала (gik за всички стойнос-
ти на i и к) и следователно тук няма дори и плоско 4-мерно 
пространство, да не говорим за обичайните 3-мерно простран-
ствено многообразие на Евклид и едномерното многообразие 
на реалното време t. Всякакъв вид пространство и време чисто 
и просто тук ги няма, въпреки наличието на материални тела, 
които обаче ние не можем да констатираме по принцип, защо-
то нямаме опорна точка, върху която да се опрем, за да опишем 
с помощта на познатите ни физически закони тяхното положе-
ние и състояние на движение. 

Отначало си мислех, че съм получил някаква нелепост, ли-
шена от всякакъв физически смисъл, но с течение на времето 
постепенно разбирах, че уравненията на Айнщайн с космоло-
гичен член имат много по-дълбоко съдържание от това, което 
бе разкрито досега в науката. Чисто и просто в това решение на 
уравненията (8) аз съзрях изведнъж безбрежния хоризонт на 
невидимия свят, който се разкри пред мен чрез красотата на ед-
но чисто математическо решение. Припомних си и думите на 
Свети Августин, че Божието духовно битие трябва да се търси 
извън пространството и времето и че времето, както и простра-
нството са също сътворени, така както са сътворени материал-
ните тела, биологическите организми и човекът. 

Характерното за този модел е, че в него присъства ясно 
открояващ се аспект на АП. Проблемът се заключава в това, че 
въпросното решение на уравненията (8) е силно чувствително 
към избора на вида и характера на космологическото поле X, 
което оттук нататък за улеснение ще бележим със съкращение-
то КП. Става ясно, че с помощта на КП може да се опише ясно 
едно широко многообразие от модели на Вселената: първо, че 
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при своето разширение тя (Вселената) може да бъде лишена 
напълно от материя (решение на де Ситер); второ, че тя може 
да се разширява отначало инфлационно и след това да забави 
движението си (модел на имагинерното време на С. Хокинг); 
трето, че тя може да ускорява и да забавя своето разширение в 
зависимост от съотношението между количествата на отрица-
телната вакуумна енергия и наличните маси в нея; четвърто, че 
тя може да се разширява в условията на пълно отсъствие на 
пространствено-времева структура, без това да означава непре-
менно и отсъствие на материални тела в нея (моделът на раз-
ширение, който разисквахме преди малко); пето, че тя може и 
никога да не достига до безсмисленото състояние на безкрайно 
разширение, както и до парадоксалното състояние на гравита-
ционен колапс в сингулярната точка, което се постига чрез це-
ленасочено (вероятно от разумен външен фактор) изменение 
вида на КП. В допълнение ще добавим и обстоятелството, от-
белязано от С. Хокинг, че самият факт на нашето собствено съ-
ществуване е свързано с подходящия избор на количеството на 
вакуумната енергия, което обуславя и аспекта на АП в дадения 
случай. Този подходящ избор се оказва, че може да се направи 
именно чрез съответна промяна в характера на КП. Тук за пър-
ви път се сблъскваме „с идеята за съществуването на Бога, за 
Неговата роля на контролиращ фактор в раждането и развити-
ето на Вселената". 

Ние винаги сме подчертавали във всички наши книги1, из-
дадени досега, че наличието на съображения, подкрепящи раз-
личните аспекти на АП, винаги говори в полза на съществува-
нето на Разумен Творец. В новите модели на описание разши-
рението на Вселената, които произтичат от споменатия тук нов 
клас от решения на уравненията (8) обаче, ролята на Разумния 
Творец се разкрива в една нова светлина. Нека се спрем малко 
по-подробно на този важен въпрос. 

За да се получат тези специфични решения, издигащи осо-
бената роля на КП на X (х^) (космологическият член, зависещ 
от координатите в псевдоримановото пространство), ние тряб-
ва да наложим едно особено условие за вида и характера на са-
мата функция X (х ). Това условие много напомня условията, 
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които Фридман използва, за да получи нестационарните реше-
ния на уравненията (7) на ОТО, които са без космологичен 
член. Това е условието за една особена сферична симетрия на 
функцията X (х^), която можем да онагледим като четиримерна 
сфера, чийто център се намира във всяка точка от простран-
ството, заемано от Вселената и чиято периферия не е никъде. С 
други думи, това е една сфера, чийто център е навсякъде, а пе-
риферията никъде. 

Оказва се, че при това условие позициите на всеки вътре-
шен (т.е. намиращ се вътре в самата Вселена) наблюдател и по-
зицията на външен спрямо нея наблюдател имат съвършено 
различен статус и смисъл. Въпреки че се намира извън Вселе-
ната, външният наблюдател може да влияе върху събитията, 
разгръщащи се във всяка една от позициите на всевъзможните 
вътрешни наблюдатели, само ако предположим, че външният 
наблюдател има възможност да променя по някакъв начин гло-
бално вида на симетризираната по този начин функция X (х^), 
оставайки винаги непокътнато външното нейно свойство. Как 
обаче външният наблюдател би могъл да направи това, остава 
неизвестно за нас. 

По отношение на вътрешния наблюдател, последният може 
да използва силата си единствено за локално изменение и вли-
яние върху вида на функцията X (х^) в дадената точка, без това 
да оказва влияние върху нейния глобален вид. Ако допуснем, 
че вътрешният наблюдател има някаква маса, надарена с всич-
ки физически характеристики, в това число и качеството на ло-
кален източник на гравитационно поле и съответстващата му 
отрицателна вакуумна енергия, то тогава може лесно да се по-
каже, че при определени условия този наблюдател би могъл да 
усилва или да отслабва локално отблъскващото действие на си-
лата, породена от полето X (х ) (такова свойство има напр. био-
полето на живия организъм). С други думи, външният наблю-
дател би могъл по принцип да променя характера на структура-
та и темповете на разширение (съответно и на свиване) на ця-
лата Вселена, изменяйки единствено вида на симетризираната 
по посочения начин функция на КП X (х^), докато вътрешният 
наблюдател би могъл да влияе и променя по принцип единстве-
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но и само характера на локалната сила (отблъскване или прив-
личане). Всички тези съображения се съгласуват напълно с 
въпросните решения на уравненията (8) и следователно те имат 
чисто научна, логически непротиворечива и математически 
съвършено ясна природа. Неясни в този случай остават хипо-
тезата за възможността външният наблюдател да влияе и 
изменя по подходящ начин глобално вида на функцията X (х^), 
която от своя страна би могла да променя структурата и пове-
дението на цялата Вселена, както и хипотезата за възможно-
стта вътрешният наблюдател да влияе и изменя локално стой-
ността на функцията X (х^) в дадената точка от пространството, 
а от тук и на характера на гравитационната сила в локален 
смисъл (гравитационно привличане или отблъскване). Както 
ще видим това от анализа в следващите глави на настоящата 
книга, известно просветление по въпроса за смисъла и харак-
тера на двете произволно направени тук хипотези може да се 
постигне по линията на въвеждането в тези модели и на съоб-
раженията, произтичащи от КМ, релативистката квантова тео-
рия на полето, теорията на струната, теорията за имагинерното 
време на Хокинг, теорията на физическия вакуум на Шипов, те-
орията на Бом за имплицитния ред, както и теорията ФБ, пър-
вите щрихи на която могат да се очертаят именно чрез въпрос-
ните решения на уравненията (8) и особеностите, свързани със 
статута на външния и вътрешния наблюдатели по отношение 
възможността им да влияят и да променят съответно в глобален 
и локален смисъл вида и характера на функцията X (х), подчи-
няваща се, от своя страна, на особеното условие за сферична (в 
четиримерен смисъл) симетрия. 

Как изглежда всъщност моделът на разширението (респ. 
свиването) на Вселената в рамките на модела, произтичащ от 
въпросния особен клас решения на уравненията (8) в ОТО, 
който оттук нататък ние ще бележим накратко със съкращени-
ето ОКР (особен клас решения). Нека да си представим образ-
но следните мислени картини, отнасящи се до процеса на раз-
ширение на Вселената. ОКР на уравненията (8) в ОТО може да 
се представи например като модел на разширението на Вселе-
на, съдържаща един единствен светлинен лъч, който в начало-
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то на процеса притежава определена дължина на вълната. В на-
чалните моменти на разширението, когато мащабите на такава 
Вселена са все още много малки, светлинният лъч много бързо 
ще достига краищата на заеманото от нея пространство, което 
също се разширява постепенно, увличайки намиращия се в не-
го въпросен светлинен лъч. Ако допуснем, че разширението е 
бавно, неинфлационно, какво би следвало да очакваме по отно-
шение на този вечно блуждаещ в постоянно разширяващия се 
пространствен простор светлинен лъч? Естествено е да очаква-
ме, че дължината на вълната му непрекъснато ще нараства. 

И наистина с напредване на времето разширението ще се 
изразява в увеличение на всички линейни мащаби, а оттук и на 
мащаба на самата дължина на вълната на въпросния светлинен 
лъч. Вътрешен наблюдател, който наблюдава този светлинен 
лъч в течение на определен интервал от време, през който про-
цесът на разширение продължава, ще отбележи едно ясно из-
местване на вълновите характеристики на светлината в посока 
на червената част от спектъра. С други думи, той ще констати-
ра т. нар. червено изместване, открито от Хабъл още през 20-те 
години на XX в. По всичко изглежда, че светлината, идваща от 
отдалечените галактики, която е излъчена преди милиарди го-
дини, пътувайки до нас във времето, е изпитвала постоянния 
ефект на разширението, от което се е получило и наблюдавано-
то днес червено изместване на спектралните линии в техния 
светлинен спектър. При това колкото тези галактики са по-да-
леч от нас, толкова по-силен би бил и ефектът на червеното из-
местване. Но дали този мислен модел може да се разглежда ка-
то обяснение на самото явление „червено изместване", което 
би поставило в нова светлина и представата ни за характера на 
разширението на Вселената изобщо? Дали от анализа на астро-
номическите данни, свързани с червеното изместване, не биха 
могли да се разкрият и следите на предполагаемата от нас изве-
стна (в относителен смисъл) независимост между разширение-
то на пространство-времето, от една страна, и разширението на 
масивните тела, от друга страна. Ние считаме, че това е въз-
можно, но за тази цел е необходимо да се проведат особено 
прецизни и внимателно обмислени експерименти. Откриването 
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на такъв „ефект на различие" в разширението на масивните те-
ла и това на пространство-времето, би било в известен смисъл 
и потвърждение на нашите предположения, обуславящи физи-
ческия смисъл на ОКР на уравненията (8). Аз лично съм разг-
леждал много данни от астрономически наблюдения, проведе-
ни върху свръхотдалечени обекти във видимата Вселена и съм 
забелязал, че някои от тях отговарят на свръхсветлинни скорос-
ти на отдалечаване на съответните светлинни източници. До-
пускам, че именно тези източници, може би, имат отношение 
към предполагаемия „ефект на различието". 

Нека сега си представим едно бавно разширение на Вселе-
на, изпълнена с масивни тела. Ако допуснем, че външният наб-
людател в модела на ОКР на уравненията (8) може да промени 
в определен момент характера на функцията X (х^), така че тя 
да компенсира напълно моментното състояние на глобалната 
пространствено-времева структура, то вътрешният наблюдател 
би останал с впечатление, че някаква мощна сила в дадения мо-
мент отнема изведнъж от реалността нейната геометрична ком-
понента, съсредоточена в пространствено-времевия контину-
ум. Оставащите около него материални тела, както и той сами-
ят, вече ще имат друго поведение и вероятно ще се подчиняват 
и на други закони, които ние не можем да познаваме по прин-
цип, въпреки че такова състояние на Вселената е теоретически 
възможно. Интересно е да отбележим, че въпросното състоя-
ние на Вселената може да съществува едновременно с нейното 
нормално пространствено-времево състояние, с тази особе-
ност, че телата в безпространствената Вселена биха могли сво-
бодно да проникват в масивните тела на обичайната „простра-
нствена" Вселена, без да има някакво взаимодействие между 
тях. Телата от „безпространствената" Вселена ще имат същата 
форма и вероятно някои от качествата на реалните простран-
ствени масивни тела, въпреки че между тях не би могло да съ-
ществува някаква определена физически смислена връзка. 

Някои читатели могат да помислят, че именно Бог би могъл 
да изпълнява ролята на въпросния външен наблюдател в модел, 
произтичащ от ОКР на уравненията (8) в ОТО. Както изглежда, 
такова допускане наистина има известни основания с уговорка-
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та, че в процеса на сътворяването на Вселената от страна на 
свободно опериращия с функцията X (xj Творец, Последният 
би трябвало първо да създаде един пасивен материален свят, 
лишен отначало от пространствено-времеви характеристики, 
след което Творецът би бил твърде улеснен и в създаването на 
самата реална пространствено наситена Вселена, която Той би 
могъл да сътвори, променяйки по подходящ начин функцията 
на КП X (xj. Веднага бързам да отбележа, че реалността на те-
лата, лишена от пространствено-времеви характеристики, не 
трябва да се смесва с духовната реалност и битието на Бога. 
Въпросният модел на безпространствената Вселена е само 
един математически модел, плод на ограничено човешко зна-
ние. Затова в никакъв случай той не трябва да се смесва с реал-
ното духовно битие. 

Въпросът за достоверността на един такъв двустепенен 
сценарий за произхода на Вселената дълги години измъчваше 
мисълта ми. Винаги търсех някаква подкрепа на този модел в 
научните данни, но така и не можах да я открия. Един ден оба-
че чух ясно говорещия в мен глас, който ми каза следното: 
„Прочети първите четири стиха на Библията и ще разбереш". 
Веднага взех Библията и прочетох следното: „В началото Бог 
създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и 
тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над во-
дата. И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И Бог ви-
дя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъм-
нината". 

Трябва да си призная, че след като прочетох тези стихове, 
в съзнанието ми изведнъж настъпи някакъв срив. Докато се 
опомнях, аз вече ясно си представях, че тези Слова на Бога в 
Библията, които преди винаги прочитах набързо, без да ми нап-
равят особено впечатление, изведнъж разкриваха пред мен дъл-
бокия смисъл на двустепенния сценарий за произхода на Все-
лената. В този ред на мисли аз интерпретирах тези първи 4 сти-
ха от Библията по следния начин: Отначало Бог е създал безп-
ространствената Вселена с тела в нея, съставящи небето и зе-
мята (казано в термини на езика на Библията). Характерът на 
такава Вселена е описан съвсем убедително с думите: „А земя-
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та беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната..." 
Внезапното насищане с пространствено-времева структура 

на тази мъртва безпространствена Вселена, което се постига с 
мигновена промяна на вида на функцията X (х) в нашия модел, 
е очертано ясно в третия стих: „И Бог каза: Да бъде светлина. 
И стана светлина". 

Светлината във въпросните стихове изглежда, че е сино-
ним на животворно одухотворяващото начало на пространстве-
но-времевата структура, активираща мъртвородената матери-
ална Вселена чрез настъпването на промяна в характера КП X 
(х^), което Бог вероятно умее да контролира от Висшата Си по-
зиция на Творец. Така за мен беше истинска изненада да конс-
татирам, че потвърждение на изведения от мен модел за произ-
хода на Вселената, аз можах да открия именно в Библията, а не 
в научните данни. 

Някои по-наблюдателни читатели могат да зададат въпро-
са: защо е необходимо на Бога да прибягва до двустепенен мо-
дел в сценария за произхода на Вселената, още повече, че в 
рамките на модела, произтичащ от ОКР на уравненията (8) в 
ОТО такъв сценарий не е непременно наложителен? Моят от-
говор е следният: Този сценарий е наложителен именно от съ-
ображения, произтичащи от АП. И по-точно Бог е предвиждал 
в плана Си за сътворението на Вселената и сътворението на 
живота в нея, затова Той постъпва очевидно много разумно, ка-
то създава първо мъртвата материална Вселена, лишена от 
пространствено-времева структура, след което Той вдъхва жи-
вотворен импулс по подобие на сътворяването на човека, опи-
сано малко по-нататък в същата книга Битие на Библията. По-
добно на Вселената (а вероятно това е и стилът на цялостното 
Сътворение) Бог създава първо мъртвото физическо тяло на чо-
века и след това вдъхва в него живителното Си дихание, 
превръщайки го в живо същество. Това е описано в Битие 2:7: 
„И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в 
ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа". 
Двустепенният модел в смисъл на ОКР на уравненията (8) сле-
дователно се налага от съображенията, произтичащи от АП, за-
щото формата на КП X (х ), която предполагаме, че е под контро-
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ла на Великия Творец на Вселената, може да се съгласува с 
факта на съвместното съществуване на материята и живота в 
нея само при условие, че X (х^) може да се измени по начин, 
който би благоприятствал именно появата на разумни интели-
гентни същества, каквито сме ние, и каквито Бог ни е създал 
„по Своя образ" (Битие 1:27), способни да създаваме разумни 
модели от типа на ОКР на уравненията (8) в ОТО. А що се от-
нася до благоприятното изменение на условията, в първоначал-
ното състояние на мъртвата Вселена, която Бог привежда в съ-
ответствие с намеренията Му да създаде и интелигентен живот 
в нея, личи ясно от вече цитираните думи в четвъртия стих на 
първата глава от Битие: „И Бог видя, че светлината беше доб-
ро" Да! Наистина Бог видя, че животворният импулс, придаден 
на мъртвата Вселена от Него, е добро начало за сътворението и 
на живота в нея. 

Моделите, произтичащи от ОКР на уравненията (8) в 
ОТО могат да променят напълно нашите обичайни възгледи 
по такива важни въпроси като например въпроса за сингу-
лярната точка и началото на времето, въпроса за възрастта и 
бъдещето на Вселената, въпроса за „тъмната материя", въп-
роса за макромащабната структура на Вселената и т.н. Тези 
важни въпроси, които учените се опитват днес да разрешат, 
намесвайки и законите на КМ, по всяка вероятност могат да 
се решат в някои случаи още на класическото ниво на ОТО. 
С помощта на въпросните модели се предсказва и съществу-
ването на локална компенсация на гравитационната сила, ко-
ето според нас намира потвърждение в многобройните слу-
чаи на левитация, наблюдавани например в живота на някои 
светци, канонизирани от католическата църква. Видни лич-
ности на тази църква, изпитвали това явление, са Свети Иг-
наций Лойола, живял през XVI век, който по време на мо-
литва се издигал над равнището на Земята на около 30 см, 
Свети Тома Аквински, известен философ и теолог на хрис-
тиянството, Света Тереза от Авила, живяла също през XVI 
век. Авторът на книгата „Християнска мистика" (1842 г.) 
Дж. Дж. фон Гьорес описва 72 случая на левитиращи като-
лически светци1. 
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Обичайният научен подход в анализа на уравненията в 
ОТО довеждат до парадоксалното изискване за съществуване-
то на отделни специални закони, които да са в сила за начало-
то на времето. С. Хокинг и Р. Пенроуз показаха със строги ма-
тематически изчисления, че ако ОТО е една логически корект-
на теория, то началото на времето трябва да е точка с безкрай-
на плътност и безкрайна кривина на пространство-времето. 
Очевидно е, че в такава необичайна точка всички известни на-
учни закони престават да бъдат валидни. С. Хокинг например 
допуска, „че съществуват нови закони, които са в сила за син-
гулярността, но ще е много трудно дори да ги формулираме 
при точки с такова лошо поведение, а нямаме и насока от наб-
люденията като какви могат да са тези закони. Все пак това, ко-
ето теоремите за сингулярност наистина сочат, е, че гравитаци-
онното поле става толкова силно, че квантовите гравитационни 
ефекти придобиват значение: класическата теория престава да 
бъде добро описание на Вселената. Поради това при обсъжда-
не на най-ранните стадии на Вселената трябва използваме 
квантовата теория на гравитацията... възможно е квантовата те-
ория да е в сила навсякъде за обикновените научни закони, 
включително и в началото на времето: не е необходимо да пос-
тулираме нови закони за сигулярността, защото в квантовата 
теория не се налагат каквито и да било сингулярности"123. 

Както ще видим от изложението по-нататък в настоящата 
книга, положението с разработваната квантова теория на грави-
тацията съвсем не може да се определи като удовлетворително. 
Трудностите, свързани с въпроса за сингулярността в ОТО ос-
тават все още нерешени, а в добавка на това тук се появяват но-
ви проблеми и парадокси. Следователно имаме пълното осно-
вание да включим „проблема за сингулярната точка и началото 
на времето" към особения списък, оглавен от свойството инер-
ция на телата. 

Традиционният подход в науката се натъква на трудности и 
по въпроса за определянето на смисъла на необичайно ниската 
наблюдаема средна плътност на веществото във Вселената. 
Ако съберем масите на всички видими звезди и галактики, по-
лучаваме по-малко от 1% от критичната плътност, което озна-
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чава, че Вселената би следвало да се разширява вечно. Ако се 
добави и масата на газовите облаци, които блуждаят в междуз-
вездното и междугалактичното пространство, положението не 
се променя почти никак. Астрономическите наблюдения, от 
друга страна, показват, че както в нашата галактика, така и във 
всички останали галактики трябва да има някаква „тъмна мате-
рия", скрита от погледа ни поради невъзможността тя да бъде 
открита от нашите най-мощни телескопи и това се дължи на 
факта, открит още през 70-те години, че звездите, намиращи се 
по периферията на спиралните галактики, една от които е и на-
шето Слънце, се движат много бързо по орбитите си и следова-
телно те не могат да бъдат удържани на тези орбити само от 
гравитационното привличане на всичките звезди, които се наб-
людават от астрономите. Следователно, във външните области 
на тези галактики възниква несъответствие между наблюдава-
ните ротационни скорости на периферните звездни маси и ор-
биталните скорости, изчислявани по законите на Нютон за гра-
витацията. Това несъответствие се обяснява с наличието на 
допълнителна „тъмна материя" във въпросните области на га-
лактиките. 

В моделите, произтичащи от ОКР на уравненията (8) в 
ОТО, парадоксът, свързан с „тъмната материя", може да бъде 
решен чрез допускането на локално изменение на функцията X 
(х^), подобно на локалното явление на левитацията, наблюдава-
но в случаите със светците на католическата църква. Разликата 
е само в мащабите на локалното проявление на това явление. 

Проблемът с тъмната материя обаче не се състои само в 
несъответствието на ротационните скорости на звездите в спи-
ралните галактики. Друго проявление на тъмната материя се 
наблюдава в куповете от галактики. Астрономическите наблю-
дения показват, че разпределението на галактиките в простран-
ството е неравномерно. Последните са събрани в купове, 
съдържащи от само няколко до милиони галактики. Стабилно-
стта на тези купове не може да се обясни само с гравитацион-
ното привличане между галактиките, които ги съставят. Изме-
рените скорости, с които отделните галактики се движат в тези 
купове, също показват необясними отклонения от нормално 
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очакваните. Оказва се, че тези скорости са толкова високи, че 
куповете биха се разлетели, ако не ги задържа някакво допъл-
нително притегляне. Необходимата обща маса на куповете в 
такъв случай трябва да е значително по-голяма от сбора на ма-
сите на всичките галактики, които ги съставят. Следователно, в 
куповете от галактики има също някаква скрита „тъмна мате-
рия", която се разглежда като причина за необичайно високата 
скорост на самите галактики. 

Ако прибавим към получената вече стойност за плътност-
та на веществото във Вселената и масата на въпросната тъмна 
материя, получаваме величина, която е само 10% от критична-
та плътност, необходима на Вселената да избегне стадия на 
безкрайното безсмислено разширение. Ако не предполагаме, 
че съществува Висша Разумна Сила, намесваща се ефективно 
чрез динамично въздействие (локално и глобално) върху поле-
то X (х ), то картината на Вселената в случая на такава малка 
средна плътност на веществото в нея ще бъде приблизително 
следната: „След около 10 млрд. години повечето от звездите 
във Вселената ще са угаснали. Звездите с маса като слънчевата 
ще станат бели джуджета или неутронни звезди, които са още 
по-малки и по-плътни от белите джуджета. По-масивните звез-
ди може да се превърнат в черни дупки, които са още по-малки 
и имат силно гравитационно поле, така че светлината от тях не 
може да се освободи. Тези останки обаче ще продължават да се 
въртят около центъра на нашата Галактика веднъж на всеки 100 
млн. години. Близки срещи между останките ще запратят някои 
извън Галактиката. Останалите ще се успокоят на по-близки 
орбити около центъра и накрая ще се съберат да образуват ги-
гантска черна дупка в центъра на Галактиката. Каквато и да е 
тъмната материя в галактиките и куповете, можем да очакваме 
и тя да падне в тези огромни черни дупки"124. 

Следователно, в тази съвсем нерадостна картина крайното 
състояние на материята във Вселената ще бъде един огромен 
куп от грамадни черни дупки - един вид мрачна и изпълнена с 
тъмнина действителност. В сравнение с този модел хипотезата, 
допускаща съществуването на Висша Разумна Сила, която да 
може да направи невъзможно достигането на такова неудовлет-
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ворително състояние чрез контрол над КП X (xj, изглежда по-
приемлива и дори по-логична. 

Допускането, че контролът над разширението на Вселена-
та е възможен чрез подходящо изменение на КП X (хц), от дру-
га страна, прави възможно и обяснението на твърде кратката 
възраст на света, която ни се представя чрез Божието Слово в 
Библията. В научните среди установената от сегашното (моме-
нтно) състояние в разширението на Вселената възраст от 10-15 
млрд. години се възприема като най-убедителното доказател-
ство, опровергаващо библейската версия за произхода и възра-
стта на Вселената. Моделите, произтичащи от ОКР на уравне-
нията (8), обаче коренно променят положението на нещата в то-
зи спор. Оказва се, че е твърде възможно възрастта на Вселена-
та да бъде от порядъка само на няколко хиляди години, отчи-
тайки факта, че нейните големи размери се дължат на инфлаци-
онната (свръхбърза) фаза на разширение, както и на бързата по-
ява на материята в нея вследствие на възможността за едно 
подходящо и динамично изменение на КП X (xj от страна на 
Твореца. 

Въз основа на ОКР на уравненията (8) в ОТО могат да се 
опишат и някои „смесени" модели на разширяващата се Вселе-
на. За такъв един модел ние споменахме в книга125. В такива мо-
дели Вселената може да се представи като огромна черна дуп-
ка с размери, равни на размера на наблюдаваната днес видима 
Вселена. Масата на този обект превишава масата на реалната 
Вселена с около 16 порядъка (1016 пъти по-голяма маса). В 
центъра на тази черна дупка е разположена бяла дупка, чрез ко-
ято се компенсира излишната маса чрез отделянето от послед-
ната на отрицателна вакуумна енергия. Освен това устремява-
щата се към сингулярната точка на въпросната черна дупка ма-
са ще се компенсира в точен размер от непрекъснатото излъч-
ване от бялата дупка. Един вид тук сингулярната точка ще бъ-
де скрита зад хоризонта на събитията на бялата дупка и следо-
вателно съгласно теоремата на Пенроуз тя винаги ще остава в 
бъдещето и за наблюдателя, който е достатъчно отдалечен от 
сингулярността въпреки неговото присъствие вътре в самата 
черна дупка. В този модел възможностите за опериране и конт-
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рол над КП X (х ) са още по-големи. Предимството на този мо-
дел идва и от обстоятелството/, че в случая на големите черни 
дупки (т>109 т0 , където т 0 е масата на Слънцето) в близост до 
повърхността на самите черни дупки средната плътност на ма-
терията е сравнително ниска, при което може да се допусне и 
съществуването на вътрешен наблюдател. При свръхголемите 
черни дупки може да се получи и така, че въпросните близки 
до повърхността им тела да са в състояние да бъдат ангажира-
ни в обратното движение, наподобяващо разширението на Все-
лената, увлечени от силата на излъчването на бялата дупка. Та-
кава система може да достигне до равновесно състояние, очер-
тано от стабилизираното движение на отделни слоеве на мате-
рията вътре в самата черна дупка в посока обратна на гравита-
ционния колапс. В такава картина може лесно да се обясни и 
червеното изместване в спектъра на телата, увлечени в наподо-
бяващо разширението на Вселената движение. 

В заключение на този параграф може да се каже, че после-
дователното развиване на идеите, залегнали в основата на 
ОТО, разкриват един много важен парадокс в науката, а имен-
но, парадокса с началото на времето във Вселената, както и 
свързания с него въпрос за същността на сингулярната точка, в 
която материята се намира в състояние на безкрайна плътност, 
а пространството е безкрайно изкривено и свито в същата точ-
ка. Изход от това притеснително положение учените виждат 
във включването на съображенията на КМ при разглеждането 
на свръхсилните гравитационни полета, които се появяват око-
ло черните дупки и около първоначалното състояние на сингу-
лярност на ранната Вселена. Затова първо ние ще разгледаме 
характера на законите на КМ, което ще направим в следващия 
параграф. 

В настоящия параграф ние описахме трудностите, въз-
никващи пред ОТО, в която е развита в още по-висша степен 
концепцията на Айнщайн за същността на пространството и 
времето. Общото и за двете теории на относителността е, че 
времето тук не може да се представи като чиста, идеална 
продължителност, а представлява само определена последо-
вателност от събития, които ние съотнасяме към относително 
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движещи се една спрямо друга отправни координатни систе-
ми. В такава концепция отпада необходимостта от това да 
описваме, че всяко събитие се предшества от друго такова. В 
този смисъл въпросната концепция е аналогична на концеп-
цията за времето на Лайбниц, в която се издига идеята за ре-
лационния характер на това фундаментално понятие. Новото, 
което откриваме в СТО и ОТО, е, че пространството и време-
то тук могат да бъдат представени както в релационен аспект, 
така и в субстанциална форма. Обръщаме внимание на чита-
телите, че с нарастване сложността на полевите модели във 
физиката, в които се наблюдава още по-висока степен на ус-
ложнение на геометричната структура на пространство-вре-
мето (многомерни теории, суперобединения, суперпростран-
ства и др.), границата между релационната и субстанциална-
та форми на тези понятия все повече и повече се обезличава. 
В много сложните геометрични структури вече става невъз-
можно да се определи не само продължителността на време-
вите интервали, но и последователността на събитията, ха-
рактерна за принципа за относителност във физиката. В 
допълнение на това „началото" на Вселената тук се замъглява 
и от самата динамика на процесите в огромната „плът" на та-
кива сложни геометрични структури, което прави почти 
невъзможно да се узнае нещо смислено относно този пара-
доксален за науката период, тъй като всички следи от него 
потъват в кръговрата на различните преустройства и транс-
формации, които тези сложни структури претърпяват. 

В ОТО, от друга страна, в далечината на научния хоризонт 
вече ясно се открояват и Величествената сянка на Твореца, ко-
ято се проявява в парадокса, свързан със сингулярността в та-
зи теория и произтичащия от него проблем за началото на вре-
мето във Вселената. Може да се каже, че първите стъпки на но-
вата физика, стремяща се да обясни невидимия свят, започват 
именно от парадокса със сингулярността в ранната Вселена. 

§1.1.4. Законите на квантовата механика. Ранната кван-
това механика. Приложение на квантовите закони в анализа 
на пространство-времевите структури. Парадоксите на 
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квантовата механика. Принципът за допълнителност на Бор 
и принципът за неопределеност на Хайзенберг. Философско-
методологически аспекти на тези два принципа. 

Квантовата механика КМ представлява концептуалната 
рамка за обяснението на микроскопическите свойства на Все-
лената. И както СТО и ОТО обуславят една драматична промя-
на на нашето разбиране за същността на пространството и вре-
мето, проявяваща се най-вече в мащаба на много масивните 
гравитиращи системи и при много големи скорости в движени-
ето на телата, КМ ни разкрива една още по-фантастична и в 
много отношения необяснима картина в мащаба на нищожно 
малките атомни и субатомни разстояния в микросвета. Изклю-
чителната роля на КМ изпъква ясно от думите, изказани от Ри-
чард Файнман през 1965 г.: „Беше време, когато вестниците съ-
общаваха, че само дванадесет души разбират теорията на отно-
сителността. Аз лично не вярвам, че такова време е имало. Мо-
же би е имало време, когато това е било по силите само на един 
човек, понеже той е бил единственият, който я е разбирал, пре-
ди да напише своята статия. Но след като хората прочитат тази 
статия, много от тях започват да разбират теорията на относи-
телността по един или друг начин, естествено много повече от 
дванадесет. От друга страна, аз мисля, че мога съвсем опреде-
лено да твърдя, че никой не разбира квантовата механика"126. 

Може да се каже, че една от най-причудливите страни на 
КМ е фундаментално вероятностната природа на нейните зако-
ни. Въпреки огромните усилия на много поколения физици да 
опровергаят това положение, въпреки авторитетното станови-
ще на самия Айнщайн, стремящ се да докаже, че вероятностни-
ят характер на квантовите закони е само едно временно явле-
ние, което щяло да бъде преодоляно, когато в науката бъдат 
открити т. нар. „скрити параметри", възвръщащи детерминира-
ния характер на процесите в микросвета, вероятностната при-
рода на КМ остава непокътната и до днес. Дори Шипов, който 
в своята теория на физическия вакуум твърди, че е решил този 
въпрос, неговото описание на квантовите явления остава веро-
ятностно по характер127. 
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Странният характер на КМ проличава ясно и от следните 
изпълнени с хумор думи на Н. Бор: Ако вие не получавате гла-
возамайване, когато си мислите за квантовата механика, тогава 
считайте, че вие не сте могли да я разберете. 

Синтезът на добре установени и проверени в експеримен-
та теории във физиката винаги е давал началото на нови тео-
рии, радикално променящи по-рано наложили се представи в 
научната картина на света. Така например СТО може да се счи-
та в известен смисъл като продукт на синтеза на механиката на 
Нютон и електродинамиката на Максуел. Тези две теории при-
надлежат към класическата физика, но техният синтез в лице-
то на СТО дава начало на новата съвременна релативистка фи-
зика. В същия аспект можем да разглеждаме и появата на ран-
ната КМ, като продукт от синтеза на механиката и термодина-
миката, който оформя характера на новата физика по един осо-
бено причудлив начин. Историята на този синтез започва от 
края на XIX в., когато физиците предприемат изследвания, за 
да определят разпределението на излъчванията на едно абсо-
лютно черно тяло в спектъра на честотите от нула до безкрай-
ност. Теорията на излъчването на такова тяло, базираща се на 
законите на класическата физика, обаче, се натъква на сериоз-
ни трудности. От тези закони се извежда формулата на Релей-
Джинс, обясняваща разпределението на плътността на енерги-
ята на излъчването в зависимост от честотата, която добре 
обяснява експерименталните данни в областта на малките чес-
тоти. С увеличение на честотата обаче тази формула очертава 
едно грубо несъответствие с опита. Съгласно формулата на Ре-
лей-Джинс, спектралната плътност на енергията на излъчване-
то на абсолютно черното тяло трябва постепенно да нараства с 
увеличение на честотата. Експерименталните данни обаче по-
казват, че с увеличаването на честотата спектралната плътност 
отначало расте, а след това, започвайки от някаква честота, съ-
ответстваща на максимума на плътността на енергията, нама-
лява, стремейки се към нула, когато честотата на лъчението 
клони към безкрайност. 

През същия период от развитието на физиката немският 
учен М. Планк се опитва да реши въпроса за природата на вза-
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имовръзката на енергията на излъчването и температурата на 
такова тяло. За тази цел той използва методите на класическа-
та електродинамика, прилагани от Лоренц в неговата теория на 
електрона. Планк прилага тези методи в случая на излъчването 
на осцилатора в абсолютно черното тяло. С тяхна помощ той се 
надява да изведе някои определени свойства на топлинното 
излъчване, намиращо се в състояние на стационарен обмен на 
енергия с абсолютно черното тяло, на което са присъщи опре-
делени характеристики на изпускане и поглъщане на лъчиста-
та енергия. Тези опити на немския учен обаче не дават удовлет-
ворителен резултат. 

В годините, предшестващи въпросния период във физика-
та, се развива научната област на термодинамиката. Именно в 
тази област физиците се сблъскват за първи път с вероятност-
ния характер на законите, валидни за определен кръг физичес-
ки явления. Така например за описание спецификата на термо-
динамическите процеси се въвежда величината ентропия, коя-
то характеризира посоката на протичането на спонтанно разви-
ващите се процеси във всяка изолирана система. Понятието 
ентропия позволява да се даде една нова формулировка на из-
вестния Втори принцип на термодинамиката по следния начин: 
При реални (не идеализирани) процеси ентропията в една зат-
ворена система винаги нараства. 

Ентропията е физическа характеристика, която служи за 
мярка на необратимостта на термодинамичните процеси. През 
1877 г. Л. Болцман установява връзка между ентропията и ве-
роятността за реализирането на определено състояние на сис-
темата. Това бе и вратата, през която нахлу във физиката веро-
ятностното описание на някои от нейните закони, което по-къс-
но дава обилни плодове в КМ. Вероятностният аспект на зако-
на за ентропията се заключава в това, че увеличението на ент-
ропията според Болцман представлява преход към все по-веро-
ятни състояния на термодинамическата система, като величи-
ната на ентропията е пропорционална на логаритьма на тази 
вероятност. По думите на М. Лауе това откритие на Болцман 
представлява „една от най-дълбоките мисли в цялата физи-
ка"128. И това, може би, наистина е така, защото именно тази за-
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висимост между ентропията и вероятността изиграва решава-
ща роля в основополагащите изследвания на Планк, които до-
веждат до появата на КМ, положила началото на една радикал-
на ревизия на класическата физика. 

Вероятностният аспект в закона за ентропията, открит от 
JI. Болцман, изкара наяве едно фундаментално противоречие 
между термодинамиката и класическата механика, което още 
през онзи период би могло да доведе до краха на МКС изобщо. 
Самата термодинамика води началото си от и се развива дълго 
време в рамките на класическата механика, но с течение на вре-
мето се оказва, че термодинамическите процеси и явления при-
тежават особена специфика, която може да бъде описана и 
обяснена единствено с помощта на чуждото за механиката по-
нятие „вероятност". Въведените по-късно физически величини 
в термодинамиката, като налягане и температура, се оказват ве-
роятностно усреднение на движенията на огромно количество 
молекули. Освен това важно различие между термодинамиката 
и механиката представлява фактът, че механическите процеси 
са обратими във времето (т.е. те протичат независимо от нап-
равлението на времето), докато термодинамичните процеси са 
фундаментално необратими, което се обуславя от същността на 
Втория принцип на термодинамиката. 

След неудачното използване на методите на класическата 
електродинамика М. Планк насочва вниманието си към трудно-
стта, възникнала при описанието на спектралното разпределе-
ние на плътността на енергията на излъчване на абсолютно 
черното тяло. За целта той търси да обедини в единна форма за-
кона на Вин, обясняващ задоволително поведението на това 
излъчване в областта на безкрайно високите честоти и форму-
лата на Релей-Джинс, даваща задоволително обяснение в нис-
кочестотната област. Особено полезна в това отношение се 
оказва идеята, възприета от Планк за разглеждането на отноше-
нието на енергията към ентропията, вместо възприетото дото-
гава отношение на енергията към температурата. При това по-
ложение се оказва възможно да се получи единна формула за 
спектралното разпределение на излъчването, изведена с по-
мощта на математическа интерполация между формулите на 
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Вин и на Релей-Джинс, която вече обединява описанието на яв-
ленията в цялата област на честотите. 

След успешно проведената интерполация Планк решава да 
изясни физическия смисъл на получения резултат. За да пос-
тигне тази цел, той се възползва от формулата за връзката меж-
ду ентропията и вероятността, въведена по-рано от J1. Болцман. 
В резултат на това Планк получава известната формула за 
плътността на излъчването р\ 

8я/г з 

екТ - 1 

където v е честотата на излъчването, Т - температурата, k -
константата на Болцман, h - константата на Планк, е - основа-
та на натуралните логаритми129. 

Във формула (9) участва и т.нар. константа на Планк h, 
която представлява елементарен квант (порция, количество) 
на действието, физическа величина, изразена чрез произве-
дението на енергията и времето. Тази константа представля-
ва една нова универсална постоянна, без която е невъзмож-
но да се получи правилната стойност за ентропията и да се 
изведе формулата на Планк (9). От друга страна, въвеждане-
то на константата h е във фундаментално противоречие с ед-
но от основните положения в класическата физика, а имен-
но, със закона за непрекъснатия характер на излъчването на 
телата. И това е, защото законът, открит от Планк, налага ед-
но фундаментално ограничение върху характера на самото 
излъчване: процесът на излъчване и поглъщане на енергия-
та трябва да се извършва дискретно, прекъснато, на пор-
ции, наречени кванти. В този смисъл осцилаторът на абсо-
лютно черното тяло може да изпуска или поглъща само оп-
ределени порции, кванти енергия E=hv, където Е е енергия-
та на кванта, v - честотата на излъчването, a h - константа-
та на Планк. По този начин, съгласуваната с опита в целия 
честотен спектър теория на излъчването на черното тяло се 
оказва, че е построена с цената на едно радикално нововъве-
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дение във физиката - некласическия по своя характер еле-
ментарен квант на действието h. 

Това откритие изненадва дори и неговия автор Планк, кой-
то пише по този повод следното: „Провалът на всички опити да 
се прехвърли мост над тази пропаст скоро не остави повече ни-
какви съмнения за това, че квантът на действието играе фунда-
ментална роля в атомната физика, и с неговото появяване във 
физическата наука настъпи нова епоха, защото в него е заложе-
но нещо, до това време нечувано, което е призвано да преобра-
зува радикално нашето физическо мислене, изградено на поня-
тието непрекъснатост на всички причинни връзки още от вре-
мето, когато Нютон и Лоренц създадоха изчислението на безк-
райно малките величини"130. 

Излъчването и поглъщането на енергията на излъчващите 
тела посредством квантите, определяни по закона на Планк 
E=hv, е описано в типичен за хумористичния стил на физици-
те начин от Дж. Гамов, образно сравняващ квантовото излъчва-
не с процес, в който природата ни позволява наведнъж да изпи-
ваме или само една цяла пинта бира (мярка за количеството 
течност, приета в англосаксонския свят, равна на около 1/2 
литър) или никаква бира изобщо, без обаче да можем да изпи-
ваме и междинни количества от това питие"1. 

Откритието на Планк съставлява основата на т. нар. ранна 
КМ, която откри пътя за едно по-нататъшно развитие на предс-
тавите за пространството, времето и причинността. По пътя на 
развитието към окончателната форма обаче, ранната КМ 
претърпява редица промени и обобщения. 

Основополагаща роля в прогреса на КМ изиграва една дру-
га статия на Айнщайн, публикувана още през 1905 г. и озагла-
вена „Относно една евристична гледна точка, касаеща възник-
ването и превръщането на светлината". В нея се допуска съще-
ствуването на фотона (квант на светлината), обясняващ едно 
интересно явление, наблюдавано в експеримента. Оказва се, че 
„монохроматичното излъчване с малка плътност (в пределите 
на областта на приложение на закона за излъчването на Вин) в 
смисъла на теорията на топлината се проявява така, като че ли 
то се състои от независими едни от други кванти енергия, по 
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величина равни на " ш . Този резултат всъщност съвпада с 
формулата на Планк E=hv. 

По същество тази хипотеза на Айнщайн означава възвръ-
щане към класическата корпускулярна оптика, развивана на 
времето от Нютон. Тази теория е оставена за дълго време в заб-
вение, заместена от по-успешната вълнова теория на светлина-
та. В началото на XX в. обаче се откриват редица явления, кои-
то противоречат на вълновата оптика и теорията на електромаг-
нетизма на Максуел. Такива явления са например фотоелектри-
ческият ефект, фотолуминесценцията, фотойонизацията на га-
зовете и др. Експериментално е установено, че при облъчване-
то на металическа повърхност с ултравиолетова светлина от 
метала започват да се отделят електрони, енергията на които не 
зависи от интензивността на облъчващата светлина, а от нейна-
та честота. Това е в пълно противоречие с вълновата оптика. 
Айнщайн успява да обясни това явление с допускането за съ-
ществуването на квантите на светлината, наречени фотони. 

Изследваните с помощта на методите на вълновата оптика 
явления като дифракция, интерференция, отражение, диспер-
сия и др. се отнасят към категорията на макропроцесите, разви-
ващи се във времето, докато въпросните явления, които Айн-
щайн успешно обяснява въз основа на корпускулярната теория, 
се отнасят вече към микроскопическата структура на материя-
та, изкарващи на преден план процесите на възникване и 
превръщане на светлината. Тези процеси се оказват извън об-
сега на компетентността на вълновата теория. 

Теорията на Айнщайн обаче е безсилна при обяснението на 
явленията интерференция, дифракция и др. Така във физиката 
възниква въпроса за дуализма вълна/частица, отнасящ се до 
природата на светлината. Преходът към дуалистическата кон-
цепция, възникваща в квантовата теория на излъчването, по-
казва принципното различие между състоянието на късовълно-
вото излъчване, притежаващо малка плътност и на дълговълно-
вото излъчване, притежаващо голяма плътност. Някои учени 
сравняват прехода от едното състояние към другото като аналог 
на прехода от субстанциалната концепция за пространството и 
времето към релационната концепция133. В термини на дина-
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мичния и увличащ се ефир това означава, че късовълновото лъ-
чение има пряко отношение към динамиката на ефира, разг-
леждан като субстанция, докато в случая на дълговълновото 
лъчение ефирът играе по-пасивна роля, съсредоточена главно 
около природата му на проводяща тази вълна среда. Следова-
телно дуалистичният характер вълна/частица, засягащ приро-
дата на светлината, може да се отнесе по-скоро към дуалистич-
ния характер на самия ефир, загубил вече отдавна качествата 
си на пасивна среда, абсолютно прикрепена към абсолютно не-
подвижното пространство и време на Нютон. 

Такава ситуация никога не е съществувала преди във физи-
ката. Корпускулярно-вълновият дуализъм поставя вече въпро-
са за непрекъснатия (или дискретния) характер на самото 
пространство-време подобно на проблема, повдигнат на време-
то в известните апории на Зенон. 

Понятие за дуализма може да се открие и във философия-
та на Кант. „Той достига, в частност, до заключението за анти-
номичността на мисленето: по отношение на всеки обект могат 
да бъдат изказани две еднакво оправдани, но взаимноизключ-
ващи се гледни точки. Всяко явление в логическото изразяване 
на нещата води до две еднакво правилни (както от гледна точ-
ка на логиката, така и от гледна точка на опита) съждения, ко-
ито въпреки всичко са взаимноизключващи се. Самият поняти-
ен апарат на мисленето е дуалистичен, тъй кто ние мислим в 
рамките на двузначно полярни и противопоставени категории, 
такива като битие-съзнание, количество-качество, прекьсна-
тост-континуалност и т.н"134. 

Корпускулярно-вълновият дуализъм, възникнал от идеите, 
защищавани от Айнщайн, обуслови един своеобразен отказ от 
нагледното представяне на нещата, възприети в класическата 
физика. Така например основните характеристики на фотона 
като частица (енергия, импулс и др.) се определят чрез често-
тата на лъчението, която е характеристика на вълновата приро-
да. Чрез понятието за фотона фактически във физиката възник-
ва представата за дискретността на самото поле. Тази ситуация 
е твърде обезпокоителна за физиците от онова време и е изра-
зена сполучливо в хумористичната забележка на Бор: „Даже 
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ако Айнщайн ми изпрати телеграма, обявяваща доказателства-
та за съществуването на квантите на светлината, тя не би мог-
ла да дойде до мене, защото трябва да бъде пренесена с елект-
ромагнитни вълни"135. 

А. Едингтон поставя и въпроса за пространствено-време-
вата локализация на квантите, формулирайки го по следния на-
чин: „Загадъчността на природата на кванта се заключава в то-
ва, че, бидейки неделим, той, въпреки това, няма определени 
граници в пространството. Доколкото ние имаме работа със 
сгъстяване на енергията, събрана на едно място, т.е. с електро-
на, ние не срещаме h; но когато преминаваме към енергията, 
разпространяваща се в пространството, т.е. към светлинните 
вълни, h се появява. Атомът на действието няма граници, той 
като че ли запълва със себе си цялото пространство. Какво мяс-
то ние трябва да определим за такъв атом в нашата простран-
ствено-времева схема на мирозданието?"136 

Трудности възникват и в спектроскопията във връзка с 
обяснението на спектрите на излъчване на атомите, които се 
наблюдават в експеримента като прекъснати линейни ивици, 
образуващи определени серии. Дискретните спектрални серии 
не могат да се обяснят от гледна точка на класическата физика. 
Такива са например сериите н спектъра на излъчването на во-
дорода, открити от Балмер, Ридберг и Ритц. 

Моделът на атома, установен експериментално от Е. 
Ръдърфорд, наподобява устройството на слънчевата система: 
централно ядро и въртящи около него електрони. Този модел 
обаче противоречи на класическата електроди нам и ка на Мак-
суел, според която обикалящият по затворена орбита около яд-
рото електрон трябва непрекъснато да излъчва енергия, което 
постепенно би го приближавало до ядрото, завършвайки с не-
избежното му сблъскване с последното. 

Бор намира изход от тази трудност, като предлага модела 
на т. нар. стационарни орбити. Той възприема идеята за неде-
лимостта на кванта на действието и представя всяко изменение 
в състоянието на атома като индивидуален процес, който не до-
пуска по-подробно описание в рамките на прехода от една ста-
ционарна орбита към друга такава137. Намирайки се върху ста-
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ционариа орбита, електронът съгласно идеята на Бор не би 
следвало да излъчва. В своите работи по тази първа квантова 
теория на излъчването на атома Бор подчертава, че понятието 
стационарна орбита предполага пълен отказ от описание във 
времето. По този начин квантовият постулат на Бор в случая 
на излъчването на атома обуславя ограничеността на приложе-
нието на класическите представи за същността на простран-
ство-времето. При прехода от една стационарна орбита, харак-
теризираща се с величината на енергията Em, към друга стаци-
онарна орбита с енергия Еп, електронът излъчва квант енергия 
hv = Е -Е 138. m п 

Квантовият модел на атома на Бор налага за известно вре-
ме във физиката и представата за мигновеното протичане на 
процеса на квантовото прескачане на електроните от една ста-
ционарна орбита върху друга. С други думи, тази представа 
предполага протичането на такъв процес извън времето, което 
ни възвръща към идеята за далекодействието, тук отнесена към 
случая на атома. В зараждащата се модерна физика този 
възглед се оказва и първият случай на възможност да се осъще-
стви мигновена връзка между пространствено отдалечени съ-
бития (в случая установяване на електрона върху стационарни-
те орбити). 

Квантовият модел на атома на Бор се основава съществено 
на хипотезата за принципната невъзможност за детайлно (под-
робно) описание на отделния процес на прехода между стаци-
онарните орбити. Този факт дава повод на самия Бор да твър-
ди, че квантовият постулат „заключава в себе си отказ от при-
чинното, пространствено-времево описаниие на атомните про-
цеси"139. Както ще видим по-нататък в настоящата книга, по-
добна идея възниква и при прехода към фундаменталното рав-
нище на торсионния вакуум в ТТП. 

Квантовата теория на Бор, от своя страна, се натъква на ре-
дица трудности. Тя дава добро рещение на проблема за често-
тата на спектралните линии в сериите на Балмер, Ридберг и 
Ритц, но от друга страна, не позволява да се определи тяхната 
интензивност и поляризация. Тази теория е безсилна да обясни 
и случая на сложните многоелектронни атоми. Освен това 
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квантовата идея всъщност не лежи в основата на тази теория, а 
се използва само под формата на някакви ограничителни пра-
вила, наложени изкуствено върху моделите на класическата 
физика140. 

Тези притеснителни обстоятелства насочват Бор към фор-
мулирането на неговия известен принцип на съответствието, 
който се оказва едно ефективно и мощно средство в ръцете на 
методолозите и философите на науката. В неявна форма този 
принцип е използван и от Айнщайн, когато той се опитва да 
обясни съответствието на структурите на възникващите една 
след друга теории на относителността - СТО и ОТО. 

„Бор изяснява, че ако ние разглеждаме състоянията на 
атома, характеризиращи се с големи квантови числа (т.е. 
електронът се намира достатъчно далече от ядрото), то в то-
зи случай се наблюдава съвпадение между квантовото и кла-
сическото описание на микрообектите (например, изпълнява 
се изискването в класическата теория за съвпадение на чес-
тотата на движението на електрона и честотата на неговото 
излъчване). Бор екстраполира подобно съответствие в обла-
стта на големите квантови числа и за други параметри, кои-
то, в частност, не получават достатъчно коректно описание в 
неговата квантова теория. Такива са, например, интензивно-
стта и поляризацията на спектралните линии... принципът 
на съответствието в случая на класическото и квантовото 
описание на обектите свързва две обособени последовател-
ности от физически величини, едната от които са класичес-
ки и се отнасят към движенията в стационарните състояния, 
а другата са квантови и се отнасят към преходите между те-
зи състояния"141. 

Принципът на съответствието, от друга страна, разкрива 
методологически значимия факт, съгласно който при описани-
ето на всяка микроскопическа теория по необходимост се нала-
га използването на терминология, характерна за макросвета. 
Този принцип, според В. Паули, е бил въведен с цел да се наме-
ри път за общия преход от позицията на класическата механи-
ка към логически непротиворечивата гледна точка на квантова-
та теория142. 

207 



Божидар Палюшев 

В началото на 20-те години на XX в. френският учен Луи 
де Бройл предлага една много важна и конструктивна идея, 
изиграла значителна роля в по-нататъшното развитие на КМ. 
Използвайки логиката на принципа на съотвествието, този 
учен достига до заключението, че не само светлинните вълни 
притежават дискретна структура, но и самите частици, консти-
туенти на материята, би следвало да имат вълнов характер. Де 
Бройл въвежда някои прости съотношения, свързващи енерги-
ята Е и импулса р на елементарната частица с нейните вълно-
ви характеристики - честотата v и дължината на вълната X: Е = 
hv, P = j . 

Теорията на де Бройл дава импулс за формулирането на ня-
кои теоретични изводи и извършването на един много интере-
сен експеримент. Първото обстоятелство, произтичащо от тази 
теория, е твърдението за универсалния характер на вълново-
корпускулярния дуализъм в КМ, обхващащ и случая на матери-
алните частици. Така теорията на КМ постепенно започва да се 
основава върху принципно нов математически апарат, който ве-
че не описва реалния свят като съставен от частици и техните 
•вълнообразни взаимодействия. Оказва се, че единствено наб-
люденията върху реалността могат да се опишат по този начин, 
докато в действителност ние не можем да формулираме ясни и 
точни твърдения за самото естество на квантовите обекти. Ду-
ализмът в КМ е ново загадъчно явление в човешкото познание, 
което остава неизяснено и до ден днешен. Това ни дава повод 
да го включим в особения списък, оглавен от свойството инер-
ция на телата. 

По този начин в КМ възниква понятието вълново-корпус-
кулярен дуализъм, отнасящ се в еднаква степен както за мате-
риалните частици, така и за вълните на енергиите. Важно след-
ствие от това е, че ние сме в състояние да наблюдаваме явлени-
ето интерференция и в случая на разпространението на самите 
частици. Това явление се получава, когато „гребените и пади-
ните" на една група вълни се смесват с „гребените и падините" 
на друга група вълни. Тогава се получават места в простран-
ството. където гребените на едната група вълни съвпадат с па-
дините на другата група. Тогава двете групи вълни се унищо-
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жават напълно и съответните места в пространството са затъм-
нени. Когато гребените и падините съвпадат, се получава усил-
ване на вълнообразното движение. 

Съгласно теорията на де Бройл явлението интерференция 
може да настъпи и при частиците. За да изследват това явление 
в случая на светлината, учените постъпват обикновено по след-
ния начин: Поставя се една преграда с два тесни успоредни 
процепа пред някакъв източник на светлина с определен цвят 
(т.е. с определена дължина на вълната). При осветяване на 
преградата по-голямата част от светлината ще попадне върху 
самата нея, но малка част ще премине през процепите. Да до-
пуснем, че зад преградата е поставен някакъв екран. Очевидно 
до всяка точка от екрана ще достигат вълни и от двата процепа. 
Разстоянието, което светлината трябва да измине от източника 
до екрана през двата процепа, е различно. „Това означава, че 
фазите на вълните от двата процепа няма да са еднакви, когато 
стигнат до екрана: в някои места вълните ще се унищожават, а 
в други взаимно ще се усилват. В резултат ще се получи харак-
терно изображение от светли и тъмни ивици. 

Забележителното в случая е, че ако заменим източника на 
светлина с източник на частици, например електрони с опреде-
лена скорост (което означава, че съответните вълни са с опре-
делена дължина), ще получим пак същия тип ивици. Още по-
странно е, че ако имаме само един процеп, няма изобщо да по-
лучим ивици, а просто равномерно разпределение на електро-
ните върху екрана. Поради това можем да приемем, че с отва-
рянето на още един процеп просто се увеличава броят електро-
ни, достигащи всяка точка от екрана, а в резултат на интерфе-
ренцията този брой фактически намалява на някои места. Ако 
пускаме електроните един по един към процепите, можем да 
очакваме всеки електрон да премине през единия или другия 
процеп, така че поведението му да е точно такова, каквото би 
било, ако имаше само един процеп - да се получи равномерно 
разпределение върху екрана. В действителност обаче дори ко-
гато пускаме електроните един по един, ивиците пак се наблю-
дават. Излиза, че всеки електрон минава и през двата процепа 
едновременно!"143 
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Следва да отбележим, че така описаното явление интерфе-
ренция може да се отнесе към експериментите, които потвъ-
рждават теорията на де Бройл. Но фактът на едновременното 
преминаване на електрона и през двата процепа ни изправя 
пред една изключителна загадка, която остава неизяснена и до 
ден днешен. Нея също следва да включим в особения списък, 
оглавен от свойството инерция на телата. 

Може да се каже, че от гледна точка на здравия разум само-
то явление интерференция в случая на материални частици, 
какъвто е електронът, е вече една загадка. Необходимостта да 
обясним това явление в добавка на допускането за едновремен-
но преминаване през двата процепа на един-единствен елект-
рон усложнява неимоверно нещата в степен, която надхвърля 
всякакви граници на здравия разум. 

Нека разгледаме първо това явление от гледна точка на тра-
диционната наука, която е в сила и до ден днешен. За да се ви-
ди електронът, той трябва да бъде осветен със сноп светлина, 
което е необходимо нашите сетива да го възприемат като реа-
лен обект. В нашия обичаен макросвят този начин на възприя-
тие чрез сетивата ни изглежда съвсем естествен. Светлината се 
отразява от телата, след което попада в органа на зрението ни и 
ние съдим по това за тяхното реално съществуване. Елект-
ронът обаче представлява миниатюрно сгъстяване на енергия, 
което би се повлияло силно дори и от един- единствен фотон. 
Ако ние се опитаме да проследим чрез наблюдение преминава-
нето на електроните през процепите във въпросния експери-
мент, това можем да направим само за сметка на една силна 
промяна в поведението на частиците, за които енергията на ед-
на-единствена „топка", каквато е фотонът, вече представлява 
огромна, надхвърляща техните мащаби, сила. Тази промяна в 
поведението на частиците би променил и резултата от въпрос-
ния експеримент. Законите на КМ са от такова естество, че ако 
ние по някакъв начин успеем да установим точното преминава-
не на електроните през някои от двата процепа, то в такъв слу-
чай явлението интерференция би изчезнало. Такъв опит обаче 
ние не сме в състояние да проведем по принцип, затова и явле-
нието интерференция винаги се наблюдава дори и в случая на 
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връхлитащи върху двата процепа един след друг електрони, ко-
ето говори за някакъв особен смисъл, скрит в тяхната собстве-
на вълнова природа, което я прави различна от природата на 
обичайните вълнови процеси. 

Може определено да се каже, че посочената особеност в 
опита с интерференцията на електроните не може да се обясни 
по никакъв начин дори и в рамките на общоприетата днес ве-
роятностна интерпретация на квантовите явления и проце-
си. Въпросното явление очевидно е от естество, стоящо 
отвъд ограничителната рамка на пространството и времето 
и следователно то има отношение към някакво ново, необичай-
но свойство, отнасящо се към субстанциалната форма на ефи-
ра. Както вече може би се досещат някои от нашите читатели, 
постепенното описание на динамичната и отделена от естест-
вото на абсолютното пространство и време природа на ефира 
оформя картината в голямата и почти недостъпна за нас реал-
ност на невидимия свят, който е главен обект на изследване в 
настоящата книга. Многообразните свойства на тази причудли-
ва субстанция, които описахме до тук, се оказват, че са свърза-
ни с познати физически характеристики и изменящите се дина-
мично геометрични свойства на пространство-времето. В посо-
чения случай с интерференцията на електроните обаче, ние се 
сблъскваме с едно качествено ново свойство на ефира, за което 
ще стане дума след малко. 

Нека отначало разгледаме начина, по който голямата част 
от физиците интерпретират и до днес въпросното явление. 
Идеята за тази интерпретация принадлежи на Ричард Файнман. 
Той допуска съществуването на едно съвсем ново свойство на 
квантовите обекти, което не се съгласува с нито една от общоп-
риетите днес вероятностни интерпретации на КМ, като напри-
мер тази на Шрьодингер, на Хайзенберг, на Бор и на Борн. 
Файнман допуска, че всеки електрон, който попада върху фос-
форесциращия екран, намиращ се зад процепите, фактически 
минава и през двата процепа, едновременно. В случая обаче 
той допуска и нещо повече: всеки електрон, движещ се от из-
точника до дадена точка от екрана, всъщност пробягва едновре-
менно (т.е. мигновено) всички възможни траектории, които 
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определят всички възможни физически порцеси на премества-
нето между двете точки от източника до точката на попадение-
то върху екрана. С други думи, в процеса на своето движение 
електронът по непонятен за нас начин се разделя на хиляди 
малки части, всяка от които се движи по своя отделна траекто-
рия между двете въпросни точки, при което в крайната точка 
всички тези движещи се парчета от електрона мигновено се 
сливат отново в едно, под общата форма на цялостния елект-
рон. Облягайки се на такава хипотеза, Р. Файнман разработва и 
съответен математически апарат за описание на квантовите яв-
ления, известен като интеграли по траектории или още кван-
туване по траектории, описващи различните възможни исто-
рии на съответния процес. 

Аз лично намирам тази хипотеза за много по-непонятна и 
по-причудлива от самата идея за съществуването на Бога, коя-
то тук ние се стремим да въведем не от религиозни съображе-
ния, а от съображения чисто научни, логически приемливи и 
непротиворечащи на експерименталните данни. 

Може да се каже, че идеята на Р. Файнман надхвърля вся-
какви разумни граници на нещата, които може да възприеме 
здравият разум. Но както ще видим сега, именно в този изклю-
чително драматичен момент от историята на науката започва да 
се очертава и един от най-съществените аспекти на новата фи-
зика, опитваща се да обясни невидимия свят. 

Безбройното количество траектории, които пробягват ед-
новременно отделните части на електрона, не могат да ни да-
дат ясна представа за това явление. Същото се отнася и до 
представата за едновременното преминаване на материални 
частици и през двата процепа. И двете противоречат на здравия 
разум. 

Алтернативно на Файнмановото обяснение е допускането, 
че в субстанциалната форма на пространство-времето, на фона 
на която се разиграват тези събития, съществува някакъв нов 
фундаментален слой, който е в състояние да запомня" данни-
те от траекториите и свойствата на преминаващите през проце-
пите електрони. Запаметените свойства, в това число и вълно-
вите, освен това, могат да се възпроизведат като реални физи-
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чески форми в момента, когато следващ електрон преминава 
през съседния процеп. Предимство на това обяснение е, че то е 
сравнително по-приемливо от идеята на Файнман, въпреки че 
от него следва (може би за първи път до този момент) и едно 
качествено ново, информационно свойство, приписвано на 
ефира, една нова характеристика, с която ние има да се сблъ-
скваме все повече и повече. Очевидно е обаче, че новата хипо-
теза вече не изисква едновременното преминаване на електро-
на или части от него през двата процепа. 

Веднага трябва да подчертаем, че в новата информационна 
хипотеза не се изисква никаква намеса (поне засега) на Висшия 
Разум, защото възпроизвеждането на запаметяваната в субстан-
циалния слой на пространство-времето информация в случая 
започва в момента на физическото присъствие на преминава-
щия през съседния процеп електрон, който фактически с поя-
вата си стартира този процес. Коя е причината за това, обаче, 
ние не можем да знаем. Не познаваме все още и природата на 
слоя, отговорен за това запаметяване. С течение на времето ние 
постепенно ще си изясним много от свойствата и механизмите, 
обуславящи информационния характер на въпросния слой в 
субстанциалната форма на пространство-времето, която е си-
ноним на динамично развиващия се ефир. Това, което можем 
да кажем засега, е, че трудността с едновременното преминава-
не на електрона (или на негови части) през двата процепа е 
преодоляна чрез новата хипотеза с цената на въвеждането на 
едно ново информационно по своя характер свойство, припис-
вано на подвижния динамичен ефир. 

Както ще видим от анализа на следващите етапи в развити-
ето на КМ, информационната гледна точка може да се свърже 
и с общоприетите в науката вероятностни модели на интерпре-
тация на квантовите явления и процеси, подчертавайки по един 
убедителен начин факта, че една важна част от квантовите 
свойства могат да се разглеждат именно в светлината на някак-
ви независимо съществуващи в пространството и времето ре-
ални форми, форми, които възникват и протичат извън времето 
и пространството и които имат съществено информационен ха-
рактер. 
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Освен това от събитията, които възникват в последно вре-
ме във физиката, ще стане ясно, че разкриването и изясняване-
то на информационния аспект в субстанциалната форма на 
пространство-времето (т.е. ефира, разглеждан в смисъла, който 
ние тук възприемаме) е един труден, пълен с повратности и из-
ненади процес. Ще се убедим и в това, че осъзнаването на този 
аспект идва по пътя на едно мъчително научно развитие, което 
в никакъв случай не може да се разглежда като плод на произ-
волни и лекомислени допускания. Искаме да подчертаем и фак-
та, че правилното въвеждане от методологична гледна точка и 
осмислянето в цялостния аспект на човешкото познание на та-
кива информационни съображения налагат определени ограни-
чения върху характера на самите физически теории, ограни-
чения, които не следват от нито една от досега познатите фун-
даментални физически познавателни системи, изградени на ба-
зата на теории като СТО, ОТО, КМ, релативистката квантова 
теория на полето, теорията на струната и др. Правилното мето-
дологическо и философско ориентиране тук е от изключително 
значение, защото то може да ни спести хаотичното разгръщане 
йа научното търсене и да ни предпази от заблуждение в една 
толкова разнообразна, сложна и пълна с противоречия област, 
каквато е сферата на духовните явления и процесите, протича-
щи в невидимия фин свят. Важността на правилната методоло-
гическо-философска ориентация във физиката, опитваща се да 
обясни невидимия свят, може да се обоснове и от факта на изк-
лючително усложнения математически апарат, използван в мо-
дерната физика изобщо, защото без ясни и обосновани ориен-
тири усилията на учените в тази област могат да се ангажират 
по необратим начин в сложни изчисления, свързани с разхода 
на много енергия и труд, и които в крайна сметка се оказват, че 
са неадекватни на научната истина. 

Вълновите свойства на елементарните частици, които те-
орията на де Бройл ни оповестява, могат да бъдат отнесени 
естествено и към свойствата на електроните, намиращи се 
върху стационарните орбити на Бор. Тази идея отваря врата 
към една нова интерпретация на тези орбити, а именно, че 
свързаната с орбиталния електрон вълна би могла да се окаже 
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в съответствие с дължината на самата орбита. И по-точно, 
дължината на вълната, съответстваща на електрона може да 
бъде нанесена точно число пъти върху самата дължина на ста-
ционарната орбита. Луи де Бройл разработва системно тази 
идея и достига до извода, че на стационарните състояния на 
атома на Бор съответстват стационарни вълни, свързани с 
въртящите се по орбитите електрони. Във връзка с това въз-
никва проблемът за разработването на подходящ математи-
чески апарат, който да описва вълновите свойства на кванто-
вите обекти. Този въпрос е решен от Шрьодингер, който през 
1926 г. извежда своето известно вълново уравнение, възполз-
вайки се съществено от принципа за съответствието. Той ус-
тановява, че има аналогия между класическата вълнова меха-
ника на Хюйгенс, от една страна, и вълновия аспект на кван-
товите обекти, от друга страна. Тази аналогия е продължение 
на взаимоотношенията, установени по-рано между геомет-
ричната и вълновата оптики в рамките на класическата меха-
ника. Уравнението на Шрьодингер е диференциално уравне-
ние с частни производни от втора степен по отношение на 
пространствените променливи и описва движението на въл-
ните, свързани с електрона (т.нар. -функция). 

Една година преди Шрьодингер (в 1925 г.) В. Хайзенберг 
разработва един друг вариант на КМ, отчитайки сериозните 
слабости на квантовата теория на Бор. Основен методологичес-
ки принцип в изграждането на тази теория (на Бор) е насочва-
не на теоретичните усилия към изчисляването на наблюдаеми 
в опита величини, използвайки отношенията между принцип-
но ненаблюдаеми величини в КМ, такива, каквито са напр. мес-
тоположението на електрона, неговата скорост и др. Това поло-
жение Хайзенберг намира за неудовлетворително и затова 
построява своята теория въз основа на принципа за наблюдае-
мостта. В основата на неговия подход са заложени единстве-
но наблюдаеми в експеримента величини като напр. честотата 
и интензивността на спектралните линии на атома. Хайзенберг 
издига идеята, че въпросните наблюдаеми физически величини 
могат да заменят ненаблюдаемите електронни орбити, които са 
парадоксални от гледна точка на класическата физика. 
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Например, пълният набор от измерените в опита честоти и 
амплитуди в спектъра на атома могат да се подредят във вид на 
матрици (т. нар. матрична квантова механика) или да се предс-
тавят под формата на реда на Фурие, който на свой ред описва 
самата орбита на електрона. В такъв случай се оказва, че пре-
ходът от класическа механика към КМ се извършва много 
просто и математически елегантно. В този вид на КМ вместо 
ненаблюдаемите величини, описващи орбитите, се вземат под 
внимание измерваните в опита честоти и амплитуди, оперира-
нето с които е пределно ясно предвид подредбата им в смисле-
ни математически форми, каквито са матриците и редовете на 
Фурие. 

В този подход на Хайзенберг възниква проблема, свързан с 
прилагането на принципа за наблюдаемост на използваните в 
теориите величини. Този принцип фактически Хайзенберг за-
имства от Айнщайн, който го прилага при построяването на 
СТО и ОТО. В разговор между тези двама учени става ясно, че 
самият Айнщайн се отнася скептично по отношение на еврис-
тичните възможности на този принцип в КМ, считайки, че в 
случая на теорията на Хайзенберг въпросният принцип е прив-
несен отвън изкуствено. Айнщайн счита, че теорията трябва да 
се строи върху строги принципи и че именно въз основа на тях 
трябва да се установи какво може да се наблюдава и какво не. 
Хайзенберг е твърде впечатлен от това мнение на великия учен, 
което му помага много в неговите следващи разработки по ин-
терпретацията на КМ. Въпреки това той и неговите колеги М. 
Борн и П. Йордан се възползват съществено от принципа за 
наблюдаемост, като последните двама успяват да изградят в 
завършен математически вид т. нар. матрична механика. По-
късно Шрьодингер успява да докаже еквивалентността на две-
те квантови теории - вълновата и матричната. Този резултат се 
възприема от много учени като край на парадоксите, възниква-
щи от „спекулациите" около интерпретацията на КМ. Този 
факт е описан сполучливо от М. Д. Ахундов: „Във физиката 
възникна странна ситуация. От една страна, е развита кванто-
вата (матрична) механика, в основата на която лежи представа-
та за квантовите скокове, за дискретността на действието, на 
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енергията и т.н. в микросвета; от друга страна - съществува 
вълновата механика на Шрьодингер, която отрича прекьснато-
стта в микросвета и свежда всичко към вълните на материята. 
Освен това, тези теории се оказват еквивалентни. Можем да си 
представим, с какво въодушевление се посреща вълновата ме-
ханика от класическо мислещите физици, които с ужас се взи-
рат в квантовите прескачания, водещи, по тяхно мнение, към 
„микронеразбираемост""144. Самият Шрьодингер отбелязва по 
този въпрос следното: „Не изисква особени разяснения обстоя-
телството, че представата, съгласно която при квантовия пре-
ход енергията преминава от една колебателна форма в друга, е 
значително по-удовлетворително, отколкото представата за 
прескачащия електрон"145. За съжаление преходът от една коле-
бателна форма в друга е реално физическо действие, което съ-
що би следвало да се извършва мигновено. Може да се каже, че 
вълновата теория не решава този парадокс, а само го замъгля-
ва, отпращайки го в сферата на неоправдано забравените фак-
ти и истини в историята на физиката. По този начин въпросът 
за атемпоралния (т.е. протичащ извън времето) и аспасиалния 
(т.е. протичащ извън пространството) характер на квантовите 
процеси в атома, остава открит в науката и до днес. 

В тази дискусия се намесва и Н. Бор, който отстоява глед-
ната точка за принципно прекъснатия и вероятностен характер 
на квантовите явления. Тази гледна точка постепенно получава 
широко признание сред физиците. Въпреки напредъка, отбеля-
зан с появата на теориите на Хайзенберг и Шрьодингер, в КМ 
остават нерешени въпросите, които възникнаха и пред ранната 
теория на Бор. На първо място всички тези теории не обясня-
ват защо в стационарното състояние на атома електронът не 
излъчва, въпреки че това се изисква от теорията на Максуел. На 
второ място, тези теории не дават отговор и на въпроса как про-
тича преходът на електрона от една стационарна орбита към 
друга, дали това става постепенно или скокообразно. Ако пре-
ходът е постепенен, то остава непонятен за нас линейният 
(прекъснат) характер на атомните спектри, говорещ за скокооб-
разното изменение на честотите и енергията на електрона. На 
трето място стои въпросът за самия характер на скокообразно-
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то движение. На какви закони се подчинява това очевидно миг-
новено действие? Дали в този случай не сме изправени пред 
лицето на едно принципно отпадане на причинността и нейно-
то пространствено-времево описание? Дали квантовите скоко-
ве, извършвани от електрона в атома, не е указание за ограни-
чеността на самата пространство-времева представа, доказва-
ща необходимостта от преминаването ни към някакви атемпо-
рални и аспасиални форми на описание? Всички тези въпроси, 
в една или друга степен, остават открити и до ден днешен. То-
ва ни дава основание да ги включим към особения списък, ог-
лавен от свойството инерция на телата. 

Новият вид на КМ, възникнал от сливането на теориите на 
Хайзенберг и Шльодингер, претърпява редица подобрения и 
видоизменения най-вече на ниво математическо обосноваване 
на теорията. Съществен напредък в това отношение се извъ-
ршва от П. Дирак с неговата теория на преобразуванията. Съ-
ществен принос е и теорията на самоспрегнатите оператори в 
безкрайномерно хилбертово пространство, разработена от фон 
Нойман, както и логико-алгебричното обосноваване на КМ, 
предложено от Й. Яух и Дж. Маки. 

Посочените трудности остават валидни и за новите вариан-
ти на КМ, където започват постепенно да се обясняват с мъгля-
ви и отвличащи вниманието от същността на проблемите твър-
дения от типа: Квантовите явления доказват „само, че ние не 
можем да си ги представим, с други думи, че нагледните поня-
тия, с помощта на които ние описваме събитията в повседнев-
ния живот и експериментите в предходната физика, са недос-
татъчни за изобразяването на процесите на квантовия пре-
ход"146. 

В историята на науката е известна дискусията по въпроси-
те на КМ между Шрьодингер и Бор. В нея са формулирани яс-
но трудностите, стоящи и пред двата различни подхода, 
възприети от двамата учени. Шрьодингер защитава идеята за 
първичността на вълните и необходимостта от тях да се търси 
обяснение за съществуването на частиците, които той предста-
вя като някакви компактни вълнови образувания в простран-
ството (т. нар. вълнови пакети). Изчисленията обаче показват, 
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че „вълновите пакети" не притежават стабилност, размивайки 
се в пространството с течение на времето. От друга страна, въ-
ведената ^-функция в уравнението на Шрьодингер не се 
вмества в нагледните представи, възприети в механиката. С 
други думи, вълните на Шрьодингер са несъвместими с оби-
чайните представи за механическите и електромагнитните въл-
ни. Освен това, ако ^-функцията се разглежда като някаква 
вълна, не е ясно в каква пространствено-времева среда тя се 
разпространява. Трудност възниква и по отношение на интерп-
ретацията на вълновата функция на система от n-частици, коя-
то математически обикновено се представя като вълна в някак-
во абстрактно Зп-мерно конфигурационно пространство. 

Тези трудности се преодоляват в теорията на М. Борн, кой-
то развива статистическата, вероятностна интерпретация на 
КМ. Той показва, че уравнението на Шрьодингер всъщност не 
описва разпространението на някакъв бързо разпадащ се въл-
нови пакет, а по-скоро описва амплитудата на вероятността за 
намирането на частицата в дадена пространствена област. От 
тук обаче следва, че вълновата функция е действително валид-
на като описание на квантовия обект единствено до момента на 
извършване на акта на измерването (или наблюдението), но 
към този акт тя няма някакво непосредствено, физически смис-
лено отношение. В рамките на тази интерпретация на вълнова-
та функция, от друга страна, възниква и един нов тип скокооб-
разно изменение в състоянието на квантовата система, изразе-
но в мигновеното свиване (редукцията) на ^-функцията в точ-
ката от пространството, където актът на измерването се извъ-
ршва. 

Вероятностната интерпретация на ^-функцията разкрива 
една нова същност във физиката, а именно, същността на т. 
нар. разпределение на вероятността за откриване на дадена 
частица във всяка точка от пространство-времето. Тази кон-
цепция е продължение на по-рано предложената от Бор, Кра-
мерс и Слетер идея за вълната на вероятността, която според 
думите на Хайзенберг изразява под друга форма старото поня-
тие „потенция", въведено във философията на Аристотел. Това 
понятие придава и особен характер на самата физическа реал-

219 



Божидар Палюшев 

ност, която в случая на въпросната интерпретация на КМ ба-
лансира между възможното и действителното Това означава, 
че въпросната вероятностна интерпретация на КМ обуславя 
преди всичко обстоятелството, според което извън акта на из-
мерването, квантовият обект е възможно и да не притежава оп-
ределени характеристики, свойство, което автоматически може 
да бъде свързано и с характера на фона, на който се разиграват 
квантовите процеси и който традиционно ние описваме чрез 
добре определените свойства на геометричните структури на 
пространство-времето. Съгласно вероятностната интерпрета-
ция състоянието на една квантова система между две наблюде-
ния или тогава, когато върху системата не се извършва измер-
ване, не може да бъде предмет на разглеждане в рамките на ра-
ционалното човешко знание. Оттук следва и заключението, че 
фактът на самото съществуване на квантовия обект между две 
отделни измервания не може да се сведе до някаква определе-
на за разума ни яснота. С други думи, в квантовата реалност съ-
ществуването може да бъде въпрос само на вяра и това е, защо-
то квантовите обекти фундаментално не могат да бъдат конста-
тирани чрез нагГьлно определими физически свойства и вели-
чини. Тази особеност очевидно може да се отнесе и до прост-
ранство-времевия фон, в който ние сме свикнали за отделяме 
съответните отправни системи, спрямо които се отчита с пре-
делна яснота съществуването, движенията и взаимодействията 
на физическите обекти. Поставеното под съмнение съществу-
ване на квантовите обекти в моментите, когато те не се подла-
гат на измерване и наблюдение, дискредитира и идеята за само-
то естество на пространство-времевия континуум, разглеждан 
като непрекъсната и подредена среда. 

Следователно, може определено да се каже, че в рамките на 
вероятностната интерпретация на КМ възниква определен кръг 
от нови, динамични качества на субстанциалната форма на 
пространство-времето, качества, които трябва да са в съгласие 
с посочената по-горе особеност на квантовите обекти. В случая 
на квантовата реалност, обхващаща мащабите на най-малките 
пространствени размери и нищожно късите интервали от вре-
ме, постепенно започва да се оформя картината на една диск-
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ретна, безформена, наподобяваща хаоса на морската пяна 
пространствено-времева структура, която, може би, има някак-
во отношение към невъзможността да се измерят или наблюда-
ват с необходимата яснота физическите характеристики на 
квантовите обекти, способни да ни осигурят тяхното отчетли-
во и детерминирано описание чрез геометричните свойства на 
пространство-времето. 

Същите трудности стоят и пред теорията на Хайзенберг, 
който отбелязва уместно, че математическият апарат, използ-
ван в КМ, не е в състояние да обясни дори и един толкова прост 
феномен като напр. траекторията на електрона в мехурчестата 
камера на Уилсън. Във всички без изключение варианти на 
квантовата теория понятието „определена траектория на дви-
жението на електрона" загубва изобщо своя смисъл, въпреки 
тяхното ясно и отчетливо проявление в камерата на Уилсън. 
Инициативата за обяснението на този елементарен експери-
ментален факт преминава в ръцете на философите на науката. 

Важно е да отбележим и обстоятелството на липсата на 
единство и по отношение тълкуването на смисъла на самата VF-
функция. Не съществува съгласие по въпроса на какъв обект 
вълновата функция представлява амплитуда на вероятността. 
Някои я отнасят до смисъла на индивидуалната система на от-
делните частици, други до характера на някакъв действителен 
или потенциален статистически ансамбъл на тъждествени сис-
теми, трети я разглеждат като мяра на нашата информация или 
на степента на нашата увереност относно състоянието на ня-
какъв индивидуален комплекс, включващ микросистемата и 
прибора, четвърти я отъждествяват с каталога на измерванията, 
извършвани над множество идентично подготвени микросис-
теми147. 

Разсъждавайки върху проблема за траекторията на части-
ците в КМ, Хайзенберг достига до заключението, че в случая 
на камерата на Уилсън всъщност се наблюдава само верига от 
дискретни следи, неточно определящи местоположението на 
електрона, и тези следи са отделни капки вода, които в 
действителност надхвърлят значително мащаба на размерите 
на електрона. Той си поставя следния въпрос: „Може ли в кван-
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товата механика да се отрази ситуацията, при която електронът 
приблизително - тоест с известна неточност - се намира в оп-
ределено място и при това приблизително - тоест също така с 
известна неточност - притежава отнапред зададена скорост, и 
може ли да се направи тази неточност толкова малка, че да не 
възниква разминаване с експерименталните данни?"148 

Отговорът на тези въпроси Хайзенберг намира във форму-
лираните от него известни съотношения за неопределеност: 

Ах Ар >h и AE.At > h. (Ю) 

Тези съотношения показват, че ние не сме в състояние да 
измерим едновременно с пределна точност положението на 
частицата и нейната скорост, както и нейната енергия и време-
то, за което тя пребивава в състоянието с такава енергия. Фор-
мулите (10) показват, освен това, че колкото по-голяма е неоп-
ределеността на пространствената координата Дх , толкова по-
малка е неопределеността на значението на импулса на части-
цата Ар, както и обратното. Второто съотношение, от своя 
страна, означава, че неопределеността на енергията АЕ е тол-
кова по-голяма, колкото по-малко е времето на пребиваване на 
частицата в даденото енергетично състояние, което може да се 
отъждестви в някои случаи и с времето на нейния живот At, 
както и обратното. 

Съотношенията за неопределеност (10) показват, че „неоп-
ределеността в положението на частицата, умножена по неоп-
ределеността в нейната скорост и по масата на частицата нико-
га не може да бъде величина, по-малка от една определена 
стойност, известна като Планкова константа. Нещо повече, то-
ва ограничение не зависи от начина, по който се опитваме да 
измерим положението или скоростта на частицата, нито от ви-
да частица: принципът на неопределеността на Хайзенберг е 
фундаментално, неизбежно свойство на света. 

Принципът на неопределеността има съществени след-
ствия за начина, по който гледаме на света. И след повече от 
петдесет години те още не са напълно оценени от много фило-
софи и продължават да са обект на много противоречия. Прин-
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ципът на неопределеността беляза края на мечтата на Лаплас за 
една научна теория, един модел/на Вселената, който да е напъл-
но детерминистичен: човек, разбира се, не може да предвиди 
бъдещи събития точно, дори ако е в състояние точно да измери 
сегашното състояние на Вселената! И все пак можем да си 
представим, че съществува система от закони, напълно опреде-
ляща събитията за някое свръхестествено същество, което мо-
же да наблюдава сегашното състояние на Вселената, без да го 
нарушава. Но такива модели на Вселената не са особено инте-
ресни за нас, простосмъртните"149. 

Тези думи, отнасящи се до ролята на Великия Творец, при-
надлежат на С. Хокинг. Те са показателни в смисъл, че дори и 
отявлени противници на Бога, какъвто е този известен физик, 
признават, макар и с думи неясни, че квантовите явления ни 
разкриват по своеобразен начин присъствието на Божието би-
тие във физическата действителност. С. Хокинг обаче няма же-
лание да приеме на сериозно хипотезата за съществуването на 
Бога, една хипотеза, която в съвременното състояние на наука-
та би могла да има определени, далеч отиващи последствия за 
самото човешко познание. Упоритото отхвърляне на тази хипо-
теза, както и несериозното, непоследователно отношение към 
нея, води до задържане развитието на науката дори и в облас-
ти, които могат да ни насочат по пътя на един неимоверен нап-
редък в технологиите, който би подобрил значително условия-
та на живота ни върху Земята. Нашата главна цел е да привле-
чем вниманието на хората към това притеснително недоразуме-
ние, като издигаме високо гласа си, перифразирайки известна-
та мисъл на Лаплас, изказана пред Наполеон: Да! Ние днес се 
нуждаем от хипотезата за съществуването на Бога, защото тя 
вече служи на човешката рационалност, като спомага за разви-
тието на наука, настъпваща постепенно и в областта на невиди-
мия свят. 

Въпросът за характера на неопределеността в КМ има 
важно значение за нашия мироглед. В традиционната наука то-
ва качество на квантовите обекти се обяснява по следния на-
чин: „За да предскажем бъдещото положение и скоростта на 
една частица, трябва да можем точно да измерим сегашното й 
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положение и скорост. Най-простият начин да направим това е 
да осветим частицата. Някои от светлинните вълни ще се раз-
сеят от частицата и така ще определят нейното положение. Но 
ние няма да сме в състояние да определим положението на 
частицата по-точно, отколкото е разстоянието между гребени-
те на светлинните вълни, така че ще трябва да използваме 
светлина с малка дължина на вълната, за да измерим по-точно 
положението на частицата. Според квантовата хипотеза на 
Планк обаче не можем да използваме произволно малко коли-
чество светлина; то трябва да е поне един квант. Но този квант 
ще наруши състоянието на частицата и ще промени скоростта 
по непредсказуем начин. Освен това, колкото по-точно измер-
ваме положението, толкова по-къса трябва да е дължината на 
светлинната вълна, а следователно толкова по-висока трябва 
да е енергията на единичния квант. А тогава скоростта на час-
тицата ще се промени в по-голяма степен. С други думи, кол-
кото по-точно се опитваме да измерим положението на части-
цата, толкова по-неточно ще можем да измерим нейната ско-
рост и обратно"150. 

От това обяснение обаче не става ясно какво отражение би 
имало посоченото свойство „неопределеност в КМ" върху на-
шите виждания за същността на пространство-времето. Есте-
ствено е да зададем и следния въпрос: Възможно ли е кванто-
вата неопределеност да бъде свързана с някакви особени свой-
ства на субстанциалната форма на пространство-времето, т.е. 
със свойствата на динамично увличащия се от движенията на 
телата ефир? 

Отговор на този въпрос традиционната наука не може да ни 
даде и до днес. Затова ние ще го включим към особения 
списък, оглавен от свойството инерция на телата. 

По-нататъшното развитие на КМ протича изцяло под влия-
нието на съотношенията за неопределеност. Тези съотношения 
осмислят усилията на Хайзенберг, Дирак и Шрьодингер, които 
още към края на 20-те години на XX в. успяват да изградят 
окончателния вид на квантовата теория, основан на идеята за 
неопределеността. „В тази теория частиците вече нямат отдел-
ни, добре дефинирани положения и скорости, които да могат да 
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се наблюдават. Вместо това те имат квантово състояние, което 
е комбинация от положение и скорост. 

Обикновено квантовата механика не предсказва единствен 
конкретен резултат от едно наблюдение, а множество различни 
възможни изходи и ни казва колко вероятен е всеки от тях"151. 
Въпреки това има учени, които допускат, че идеите, възниква-
щи в КМ, не променят толкова съществено естеството на спо-
ра за детерминираността на нещата във Вселената. Оценките 
на събитията, извършвани въз основа на вероятностно форму-
лирани закони, считат те, са също толкова детерминистични по 
своята същност, колкото и детерминираните закони. Например, 
машинният инженер, проектиращ някаква машина въз основа 
на законите на механиката, които са детерминистични, е също 
толкова уверен, че тя ще заработи, колкото и управителят на ня-
кое казино за хазартни игри е уверен, че той ще спечели, ако 
стратегията му за печалба в хазарта се определя от по-висока-
та вероятност на избраната от него позиция в тези игри (такава 
е напр. позицията на банката в играта на рулетка; печалбата на 
банката тук винаги е осигурена от по-вероятните изходни поло-
жения за нея, обезпечени от съществуващите правила на игра-
та, подобно на случая с икономиката, където банките са почти 
винаги печеливши, а хората и избираните от тях правителства 
винаги губещи). По същия начин може да се третира и случаят 
с КМ, независимо от принципно вероятностния характер на 
нейните закони, независимо дори и от формулираните в нея съ-
отношения за неопределеност, налагащи съществени ограниче-
ния върху възможностите ни за познание. Следователно, може 
да се приеме, че тази теория също принадлежи към детерми-
нистичната наука. 

Новият вид на КМ разширява смисъла на понятието 
„пространствени координати". Тук координатите вече се изоб-
разяват с оператори, действащи в безкрайномерни хилбертови 
пространства. Времето обаче, запазва характера си в същия 
вид, какъвто го познаваме от класическия случай. Друго важно 
отличие на пространствените координати в КМ е, че координа-
тите, от които зависи вълновата функция, нямат нищо общо с 
наблюдаемите координати на частиците. Физически смисъл в 
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случая имат собствените значения на оператора на координати-
те (или по-точно усреднените стойности на съответните коор-
динати), които имат и отношение към наблюдаемите свойства 
на квантовите обекти. Руският философ на науката Н. В. Миц-
кевич описва много точно тази особеност на квантовите обек-
ти: Ние имаме „... в квантовата физика формално математичес-
ки „фон" на геометричното пространство-време, на което се ре-
ализират само отделни точки като местоположение на частици-
те"152. 

Този възглед на руския учен показва, че с усъвършенства-
нето на математическия апарат в КМ свойството неопределе-
ност в нея започва постепенно да се адсорбира по един специ-
фичен начин от самата пространствено-времева структура, 
потъвайки в дебрите на нейните геометрични свойства. По-на-
татък в тази книга ние ще проследим този изключително важен 
за нашите разглеждания процес, обръщайки внимание най-ве-
че върху непрекъснатото обогатяване на представите ни за 
същността и смисъла на геометричните свойства на самото 
пространство-време. Този процес има пряко отношение и към 
въпроса за ролята на Твореца в сътворението на Вселената, ос-
ветлявайки го по начин, който ни разкрива по-ясно и Неговата 
позиция като една висша сфера, принадлежаща към невидима-
та реалност на духовния свят. 

От казаното дотук става ясно, че в КМ загубва своя смисъл 
и понятието причинност, описвано в термини на ясно опреде-
лимите в пространство-времето траектории. Понятието траек-
тория, от своя страна, е тясно свързано с класическата предста-
ва за непрекъснатостта, която се описва като линеен континуум 
на някакво диференцируемо (т.е. достатъчно гладко) многооб-
разие. Законите на КМ изкарват наяве един непонятен за кла-
сическата физика факт, според който описанието на движение-
то на микрочастиците в пространство-времето води до пълен 
отказ от причинното пространствено-времево описание. Това 
обстоятелство винаги е притеснявало традиционно мислещите 
учени, които не могат да възприемат идеята за Бога по прин-
цип. Показателна в това отношение е репликата на Хайзенберг, 
отправена към Н. Бор в един приятелски разговор между два-
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мата учени: „На тебе ти е известно, че непълната детерминира-
ност на процесите в атомната физика се използва понякога в ка-
чеството на аргумент в полза на това, че сега отново се появя-
ва пространство за вмешателството на бога?" 

И двамата учени не вярват в Бога, затова тях ги безпокои 
фактът, че изградената с тяхно съдействие теория позволява 
във физиката да проникват идеи от мистиката и ирационализ-
ма. Те обаче не разбират, че въведената по-късно идея за кван-
туване по траекториите на Р. Файнман фактически узаконява 
едно съвършено непонятно, надхвърлящо всякакви мистични 
представи, явление, каквото е едновременното присъствие на 
електрона (или на отделни негови части) в различни места на 
пространството (опита с двата процепа и минаващите през тях 
електрони). С тази теория американският учен възнамеряваше 
да реабилитира дискредитиралия се в КМ модел на детермини-
раните траектории. Р. Файнман предполага, че върху всяка въз-
можна траектория, по която частицата може да попадне от ед-
на точка в четиримерното пространство-време в друга такава, 
движението се извършва по закона на детерминираността, като 
за всяка от тези траектории съществува отделна амплитуда на 
вероятността. Сумирайки тези амплитуди по всички възможни 
траектории, ние получаваме и общата амплитуда на вероятно-
стта за квантовия преход. Тази теория обаче почива върху идея, 
която е не по-малко причудлива от идеята за съществуването на 
Бога. За зла ирония на съдбата теорията на Р. Файнман се оказ-
ва напълно еквивалентна на формулировките, предложени от 
самия Хайзенберг и Шрьодингер. Излиза така, че невярващият 
в Бога Хайзенберг, склонен по-скоро да отхвърли идеята за Бо-
га, разработва в същото време теория, която се оказва еквива-
лентна на теорията на Р. Файнман, основана на една напълно 
непонятна и неясна от физическа гледна точка идея. Но дали 
тази очевидно нелепа идея може да се сравни с огромния поз-
навателен потенциал, който се съдържа в благородната идея за 
съществуването на Бога? Оставяме на читателите сами да си 
отговорят на този въпрос! 

Нашето мнение е, че Бог винаги оставя противниците Си 
да разгърнат своята енергия докрай. Последните, от своя стра-
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на, след огромни интелектуални усилия достигат до изводи, ко-
ито всъщност разкриват под една или друга форма Божията Ис-
тина. Случаят с КМ в този смисъл е типичен. Нашата роля в те-
зи събития е като тази на невинното дете, извикало сред тълпа-
та, че царят е гол. Всички виждат, „че царят наистина е гол", но 
продължават да упорстват с твърдението си, че „той не е гол". 

Съотношенията за неопределеност на Хайзенберг обаче 
изиграват важна роля за изясняването на някои загадъчни явле-
ния, чието количество с течение на времето нараства все пове-
че и повече. Много учени сравняват значението на принципа за 
неопределеността в КМ с това на втория принцип в СТО, огра-
ничаващ скоростите на телата в природата. С помощта на съот-
ношенията за неопределеност в квантовата физика се оформя 
едно ново ограничение, касаещо характера на подреждането в 
последователността на събитията, ставащи в пространство-
времето. Съществуването на принципната неопределеност в 
състоянието на квантовите обекти рефлектира и върху взаимо-
действията между микрочастиците, което налага наличието на 
специфични свойства в цялостността и индивидуалността в 
квантовата реалност, изразени в термини на универсалния 
квант на действието h. Ако стойността на тази универсална 
константа би била малко по-голяма или малко по-малка, светът 
би изглеждал по съвършено друг начин. Спомням си, че като 
студент аз се опитвах да си представя как би изглеждал светът, 
в който константата h има малко по-голяма стойност. Изчисле-
нията ми показваха, че в този случай микросветът по своя ха-
рактер би се доближавал много повече до характера на обкръ-
жаващия ни макросвят. В последния обаче, може би, в такъв 
случай не би бил възможен животът, а следователно би било 
невъзможно и някой да си задава подобни въпроси. 

Друга особеност, произтичаща от съотношенията за неоп-
ределеност, е несъответствието между използваните от нас 
макроприбори за изследване на микрообектите в квантовата 
реалност. В КМ фактически приборите и средствата за наблю-
дение и измерване служат като посредници между изследовате-
ля и несъответстващия на неговите мащаби микрообект, което 
прави невъзможно непосредствения контакт между субекта и 
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обекта в научното изследване. В този случай принципно е 
невъзможно да се наблюдават обектите на изследването. Уче-
ните съдят за тях единствено по макроскопическите им „реак-
ции" (отклонения на стрелките в прибора, следите в мехурчес-
тите камери и др.), от които те и строят своите теоретични 
представи. Следователно, няма никакви гаранции, че тези мак-
роданни отразяват напълно реалните отношения в микросвета. 
Известно е, че всяко посредничество изопачава в една или дру-
га степен реалното положение на нещата. Това е в сила най-ве-
че за човешките отношения в обществото. Още повече, че в 
процеса на измерването и наблюдението върху квантовите 
обекти е необходимо да се отчита и неизбежното възмущение, 
което тези обекти изпитват от страна на опитващия се да ги 
изследва макроизследовател. 

Обичайните закони за запазване, валидни в класическата 
физика, не могат повече да служат като основа за описание на 
подреждането в последователността на квантовите събития в 
пространство-времето. Вместо тези закони в КМ е издигната 
концепцията за допълнителността. Това е идея, предложена от 
Бор, който заедно с Хайзенберг намират своеобразен изход от 
трудностите, свързани с вероятностната интерпретация на КМ. 
Бор предлага своя известен принцип за допълнителност (ПД), 
изхождайки от по-общи философски и логико-методологически 
съображения. В КМ, подчертава той, „данните за атомните 
обекти, получени с помощта на различни експериментални ус-
тановки, като че ли се допълват едни с други. Подобни данни, 
макар и изглеждащи противоречиви при опита да се комбинират 
в единна картина, въпреки това изчерпват всичко, което може да 
се узнае за предмета"154. Самият Бор пише следното по този въп-
рос: , 3 ни най-малка степен не ограничавайки нашите стреме-
жи да задаваме въпроси на природата във формата на експери-
менти, понятието допълнителност просто характеризира въз-
можните отговори, получавани в резултат на такова изследване 
в случая, когато взаимодействието между измерващия прибор и 
обекта съставлява неразделна част от явлението"155. 

За разлика от Бор, Хайзенберг предлага друго решение на 
повдигнатите въпроси, избирайки пътя на преформулирането 
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на най-важния въпрос в КМ, въпросът за съотношението меж-
ду теорията и експеримента. Той е силно повлиян от мнението 
на Айнщайн по този въпрос, според който теорията е тази, ко-
ято определя какво може да се наблюдава и какво не. Неговите 
съотношения за неопределеност разкриват наличието на прин-
ципиално ограничение на точността при измерванията на мно-
го малки разстояния на величините, характеризиращи кванто-
вите обекти, които притежават енергия от порядъка на енерги-
ята, прилагана в самия процес на измерването. Следователно, 
съгласно тези съотношения, които са част от теорията, в експе-
римента не може да се наблюдават ясни и отчетливо изразени 
траектории на елементарните частици. Академик М. А. Марков 
сполучливо обяснява това обстоятелство по следния начин: 
„Както различните траектории на една и съща частица - пара-
бола или права - не може да се подразбират като съществува-
щи съвместно в дадена координатна система (има се предвид 
следната ситуация: падащият в движещ се вагон предмет опис-
ва праволинейна траектория за наблюдателя във вагона и пара-
болична траектория за наблюдателя, стоящ неподвижно на пе-
рона на гарата - бел. авт.), така и точните понятия на импулса 
и координатите на класическата частица при прилагането им 
към микрочастицата не могат да се представят като съществу-
ващи съвместно (едновременно - бел. авт.) в дадения опит. И 
това е обективно"156. 

От казаното дотук става ясно, че има тясна връзка между 
ПД на Бор и принципа за неопределеност на Хайзенберг. И два-
та принципа имат определено отражение във философията и 
методологията на науката. От тях произтича особеният харак-
тер на взаимоотношенията между субекта и обекта на познани-
ето, които в КМ се характеризират като взаимосвързани една с 
друга категории. Несъответствието между създадения по зако-
ните на класическата механика прибор в този случай представ-
лява не толкова физически, колкото гносеологически факт, 
свързан с мястото, заемано от човека в света157. 

Самият Бор интерпретира съотношенията за неопределе-
ност не просто като ограничение на точността на измерване, а 
по-скоро като ограничение на приложимостта на пространстве-
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но-времевото описание и причинността, както и на произтича-
щите от тях динамични закони за запазване на физическите ве-
личини (като напр. енергията, импулса, ъгловия момент и др.), 
които са едновременно наблюдаеми характеристики само в 
класическата физика. Откриването на кванта на действието h 
изкарва наяве един принципно нов модел на последователност-
та в подреждането на събитията в квантовата реалност, отразя-
ващ вероятностния характер на причинните вериги, което вна-
ся в квантовата физика елемент на дискретност и необходимост 
от прилагането на ПД. 

Важен аспект на концепцията на Бор е възможността ПД да 
се свърже с особеностите на антиномическите (противополож-
ните по смисъл) категории във философията. Например важни 
антиномични категории като прекъснатост-непрекъснатост, би-
тие-небитие, движение-покой, определеност-неопределеност и 
др. могат да се третират в смисъла на допълнителността, разг-
леждана в рамките на КМ. Така този принцип придобива общо-
философско значение. В квантовата физика обаче, аспектът на 
допълнителната антиномичност се концентрира повече върху 
тълкуването на ограничеността на редица основни класически 
величини, а не върху анализа на някакви качествено нови ос-
новни понятия, които всъщност отсъстват в КМ. Тази слабост 
на квантовата теория е обект на непрекъснати критики, които 
продължават и до днес. 

Вероятностната интерпретация на КМ обаче се запазва не-
покътната и до ден днешен, въпреки многобройните опити за 
нейното опровержение (между тях е и теорията на уважавания 
от мен Г. Шипов). Заслуга за това има поразителният успех в 
практическите приложения на тази теория и най-вече приложе-
нията й в областта на атомните явления и електрониката. В на-
ши дни цялото разнообразие от полезни за живота ни електрон-
ни уреди като телевизори, компютри, мобифони и др. би било 
немислимо без познаването на квантовите закони. Тези успехи 
постепенно оставиха в забвение известните „съмнения" на 
Айнщайн, който оспорва пълнотата на квантовомеханическото 
описание. Съмишлениците на Айнщайн, между които са и из-
вестни учени като де Бройл, Д. Бом и др., допускат, че статис-
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тическият, вероятностен характер на КМ е обусловен от непоз-
наването на някакви „скрити параметри", разкриването на кои-
то би възстановило строгата детерминираност, характерна за 
класическата физика. Особено упорит противник на концепци-
ята за „скритите параметри" е фон Нойман, който доказва важ-
на теорема за несъвместимостта на всякакъв вид субкванто-
вомеханически нива в йерархията на материалния свят с логи-
ко-математическата структура на КМ. Тази теорема всъщност 
доказва, че всеки опит да се въведе в квантовата теория какви-
то и да са „скрити параметри", би било винаги в нарушение на 
нейната логическа непротиворечивост. В този смисъл теории 
от типа на ФБ, теорията на Шипов и др. трябва да се съобразя-
ват с тази особеност. 

Теоремата на фон Нойман представлява съществено огра-
ничение за характера на субквантовите теории (а такива са 
именно ТТП, теорията на Шипов за физическия вакуум, ФБ и 
др.). Този факт е от изключително значение за построяването 
на една реалистична физична теория, обясняваща явленията и 
процесите в невидимия свят. Той показва, че такава теория 
задължително трябва да има съществено неквантов характер, 
както и отделена, различна от квантовата, сфера на валидност 
в общата картина на физичните процеси в природата. Субкван-
товото ниво на торсионните полета, следователно, би трябвало 
да се отличава фундаментално от системата на квантовите ни-
ва, представляваща една сложна многостепенна йерархия в 
квантовия вакуум. На всяко ниво от тази йерархия се описват 
специфични видове взаимодействия, на които съответстват и 
специфични свойства на пространство-времевите отношения. 
Нивото на торсионните полета обаче, трябва да отговаря на ед-
на коренно различна концепция за естеството на пространство-
времето, която би определила и съвършено нов тип процеси, 
протичащи в него. Неизпълнението на тези условия би било в 
противоречие с методологическия факт, установен от теорема-
та на фон Нойман. Този критерий е от изключителна важност 
за нашите разглеждания. Затова тук накратко ние ще го опреде-
лим като „критерий за съгласуваност на субквантовите нива" 
(КССН). С негова помощ занапред ще оценяваме и качествата 
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на всички теории, опитващи се да обяснят невидимия свят. 
КМ наред с двете теории на относителността на Айнщайн 

са фундаменталните теории, положени в основата на най-важ-
ните направления в съвременната теоретична физика, а имен-
но: теорията на елементарните частици, обединителните тео-
рии на фундаменталните физически взаимодействия, обедине-
нието на КМ и СТО, известно като теория на Дирак, релативи-
стката квантова теория на полето, обединяваща теорията на 
електромагнетизма на Максуел с КМ и СТО, единната теория 
на електрослабото взаимодействие, обединяваща електромаг-
нетизма и слабото взаимодействие в единен модел, теорията на 
калибровъчните полета на Янг-Милс, теориите, опитващи се да 
обединят ОТО с КМ, между които е теорията на супергравита-
цията, теорията на струната, теорията на примковата квантова 
гравитация (loop quantum gravity), теориите на Хокинг за има-
гинерното време и квантовото излъчване на черни дупки, един-
ната теория на електрослабото и силното взаимодействия, 
ЕТП, както и теориите на Шипов, ФБ и др. 

Във всички тези теории се открояват две важни тенденции: 
Първата е, че тези теории винаги променят по собствен начин 
характера на пространство-времето и неговата геометрична 
структура; и втората е, че всички те или се стремят да обединят 
теориите на относителността (СТО или ОТО) с КМ, или целят 
обединението на известните фундаменталните физически вза-
имодействия в природата (електромагнитното, гравитационно-
то, силното и слабото), основавайки се върху моделите на обе-
динението на основните теории КМ, СТО и/или ОТО. 

Експерименталните данни в микросвета групират тези тео-
рии съобразно достъпните за човешките възможности енергии, 
определяйки пет основни нива, обособени според мащаба на 
микроскопическите интервали: 1) ниво на молекулярно-атом-
ните явления и процеси, 2) ниво на релативистките квантовое-
лектродинамични процеси, 3) ниво на елементарните частици 
и резонансите, което се разпростира до мащаби от порядъка на 
1 « 10"'6 см и At « 10 " sec., 4) ниво на свръхвисоките енергии, 
достигащи до планковата дължина 1« 10 " см и планковият ин-
тервал на времето At « 10"44sec., 5) ниво на енергиите, които се 
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развихрят в момента на Големия взрив на Вселената. Послед-
ните две нива се намират твърде далеч от човешките възмож-
ности за експериментиране. 

В областта на молекулярно-атомните мащаби (1 « 10"6 до 
10"" см и At « 10"'7 до 1022sec.) пространство-времето запазва в 
известен смисъл своя обичаен характер, въпреки че някои важ-
ни пространствено-времеви отношения тук се оказват различ-
ни от тези в класическата физика на макросвета. При по-мал-
ките мащаби (1 < 10 " cm) влизат в сила законите на квантова-
та електродинамика. На това ниво неопределеността в стой-
ностите на енергията на частиците е вече от порядъка на тяхна-
та маса, което обуславя възможността от образуването на вир-
туални двойки частици-античастици (напр. електрон-позит-
рон). В тази теория е необходимо да се отчитат релативистките 
ефекти, а структурата на пространство-времето трябва да се за-
дава от законите на СТО"8. 

Наличието на нива в микроскопическите интервали пораж-
да проблема за структурата на физическия вакуум (ФВ). Този 
въпрос играе особена роля в нашите разглеждания. Важна осо-
беност при неговото разглеждане е фактът, че колкото повече 
повишаваме силата на използваните в експеримента енергии, 
толкова по-сложна става структурата на самото празно прост-
ранство-време. Тази представа за ФБ е съвсем различна от кла-
сическата представа за празното пространство, разглеждано ка-
то независимо от материята пусто вместилище на материални-
те тела. В квантовата електродинамика напр. вакуумът предс-
тавлява сложна система от виртуално разпадащи се и унищо-
жаващи се фотони, електронно-позитронни двойки и други 
частици. На нивото на микроскопическите интервали, отгова-
рящо на квантовата електродинамика, „вакуумът се разглежда 
като особен вид материя - като поле в състояние с минимално 
възможна енергия. Квантовата електродинамика за първи път 
нагледно показва, че пространството и времето не могат да се 
отделят от материята, че така наречената „пустота" - това е ед-
но от състоянията на материята, също толкова неизчерпаемо 
богато на свойства, колкото и всяко друго"159. 

Това богатство от свойства проличава от факта на теорети-
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ческата възможност да се опишат и по-дълбоки нива в микрос-
копическите мащаби на дължините и времето, при което въз-
никват явления като флуктуации на метриката, промяна на то-
пологическите свойства и „пенообразната структура" на прост-
ранство-времето, „атомите" на последното и др. 

В класическата физика например, се приема, че ако даден 
обем от пространството се освободи напълно от всякакъв вид 
материя (частици и енергийни полета), то в резултат се получа-
ва напълно празно пространство, наречено вакуум. Това озна-
чава, че минималната плътност на енергията на вакуума е рав-
на на нула. Ако във вакуума се съдържа някаква енергийна по-
лева форма, то тогава празното пространство се нарича ФВ. 
Класическите представи за ФВ определят тези полеви форми 
отново като съществуване на материални тела в напълно праз-
но пространство. Квантовите представи за ФВ обаче променят 
радикално тази картина. В КМ става невъзможно отделянето в 
абсолютен смисъл на материята от празното пространство (ва-
куума). ФВ тук не може да притежава независими от материя-
та характеристики. Характеристиките на вакуума, съгласно за-
коните на КМ, се определят от винаги съществуваща в него под 
някаква форма материална среда, която притежава „минимал-
на" (т.е. различна от нула) плътност на енергията (т. нар. ваку-
умна енергия). С други думи, празното пространство никога не 
може да се освободи напълно от присъствието на материални-
те форми. В него винаги присъства някаква собствена енергий-
на форма, която не зависи от това дали в пространството има 
материя или не. Този минимум на плътността на енергията на 
вакуума се оказва, че е равен на , което отговаря на величи-
ната на плътността на енергията на осцилатора. 

От друга страна, съгласно законите на КМ ФВ притежава 
безкрайно число типове колебания (честота х от 0 до ). Това 
означава автоматически, че празното пространство се характе-
ризира с безкрайна плътност на енергията. Следователно, в 
квантовата физика класическата нулева плътност на енергията 
на празното пространство се превръща в безкрайност. В исто-
рията на физиката има и други случаи на такова странно про-
тивопоставяне между нулата и безкрайността. Например, в 
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класическата механика ефирът се отъждествява с абсолютно-
то пространство, което е идеален пример за празно простран-
ство. За да обясним обаче свойството на ефира като проводя-
ща електромагнитните вълни среда, трябва да го разглеждаме 
като субстанция, притежаваща качествата на абсолютно твър-
до тяло. Но докато безкрайната твърдост на ефира е едно па-
радоксално от физична гледна точка положение, то в безкрай-
ната плътност на вакуумната енергия се крие дълбок физичес-
ки смисъл. Безкрайната плътност на енергията във ФВ е едно 
от основните положения във физиката, опитваща се да обясни 
невидимия свят. Този аспект на празното пространство разкри-
ва огромни възможности пред теорията, както и възможности 
за практически приложения, които започват постепенно да се 
реализират в торсионните технологии, изградени въз основа 
на достиженията на новата теория на торсионния физически 
вакуум. 

Безкрайната плътност на енергията в квантовия ФВ играе 
важна роля в изграждането на математическия апарат на кван-
товата електродинамика. Този апарат се обуславя до голяма 
степен от т. нар. процедура на пренормировките, с която безк-
райната енергия на вакуума се компенсира чрез допускането за 
безкрайността на величините на масата и заряда на частиците, 
взети с обратен знак. Така двете безкрайни величини (на маса-
та и заряда, от една страна, и на енергията на ФВ, от друга) вза-
имно се унищожават, позволявайки в теоретичните изчисления 
да бъдат използвани крайните физически стойности на тези ве-
личини, определени от експеримента. Приписването на безк-
райна по стойност величина на масата и заряда на частиците в 
процедурата на пренормировките, от друга страна, може да бъ-
де интерпретирано и като указание, че елементарните частици 
представляват своеобразни „кондензати" именно на вакуумна-
та енергия, която, от друга страна, има отношение и към харак-
тера на енергиите на фундаменталните физически полета в 
природата. Свойствата на ФВ в този смисъл са всъщност свой-
ства на постоянно променящия своя облик динамичен ефир, 
който съчетава в себе си вече разнообразни качества, припис-
вани му от непрекъснато нарастващия брой на физическите те-
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ории, опитващи се да обяснят обективно съществуващия свят 
от единна гледна точка. 

Може да се каже, че КМ създаде прецедент в историята на 
физиката, чрез който се очертават две основни насоки в разви-
тието на идеите ни за пространство-времето. Едната от тях, ди-
ректно обусловена от законите на КМ, е свързана с хипотезата 
за „атомарната" структура на самото пространство-време, пос-
тавяща въпроса за изследването на структурата на последното 
на микрониво, изследване, което ни води до необходимостта от 
създаването на единна теория на ФВ, и другата, налагаща изу-
чаването на пространствено-времевата структура на макроско-
пическо ниво. Тези две нива в изучаването на пространство-
времето би трябвало взаимно да се допълват и логически да бъ-
дат съвместими едно с друго. В следващите глави от настояща-
та книга ние ще разгледаме най-успешните физични теории, 
опитващи се да реализират тази програма. 

237 



Божидар Палюшев 

ГЛАВА ВТОРА. 

Ранни унификативни модели в теоретичната физика. 
Опит на Айнщайн за обединение на електромагнитното и гра-
витационното полета - една „недовършена симфония" на ве-
ликия учен. Теорията на Калуца-Клайн. Многомерни модели на 
пространство-времето. Теория на Дирак. Квантова електро-
динамика. Теория на калибровъчните полета на Янг-Милс и 
проблемът за скритата симетрия. Обединение на електро-
магнитното и слабото взаимодействия. Единна теория на по-
лето. Въведение в теорията на струната. 

§1.2.1. Ранни унификативни модели в теоретичната физи-
ка. Обединителната теория на Айнщайн - една „недовършена 
симфония " на великия учен. Теорията на Калуца-Клайн. Мно-
гомерни теории на пространство-времето. Въведение в тео-
рията на струната. 

Успехът на ОТО да обедини две съвсем различни физични 
същности - материята и геометричната структура на простран-
ство-време - дава повод на физиците за едно по-основно пре-
осмисляне на самия фундамент на физиката. Оформят се две 
основни гледни точки: 

1) Пространствено-времевият континуум служи единстве-
но като арена на разнообразните движения и взаимодействията 
на полетата и частиците. Последните са принципно несводими 
към геометрията и следователно те трябва да бъдат вложени в 
нея, за да се получи някаква смислена физическа картина на 
света. 

2) Във физическата реалност няма нищо друго, освен 
празното и изкривено по различни начини пространство-вре-
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ме. Материалните частици и техните характеристики като ма-
са, заряд, спин, енергийните колета и др. представляват един-
ствено различни проявления на изкривеното пространство. 
Физиката в този смисъл би следвало винаги да се свежда до ге-
ометрията. Този процес физиците наричат геометризация на 
физиката. И двете гледни точки са предложени от Ч. Мизнер и 
Дж. Уилър160. 

Очевидно, всички теории в класическата физика се основа-
ват на първата гледна точка, която разделя отчетливо, от една 
страна, физическите обекти и, от друга страна, пространстве-
но-времевия фон и неговата геометрична структура. Някои чи-
татели могат да помислят, че ОТО е типичен представител на 
втората гледна точка. Но те се заблуждават. Всъщност ОТО е 
само една междинна, преходна между двете гледни точки тео-
рия. В тази теория е геометризирана само гравитацията, към 
чиято геометрична структура се добавят останалите, различни 
от нея, частици и полета. Следователно, ОТО може да се отне-
се както към първия тип теории, допускащи разделянето на „ге-
ометризирания гравитационен фон" и „физическия пълнеж" на 
останалите физически обекти, така и към втория тип теории, 
тъй като в нея гравитацията е геометризирана. 

В този смисъл може да се постави въпросът за физическия 
смисъл и на втората гледна точка. Той се свежда до следното: 
Възможно ли е да се открият и по-сложни геометрични струк-
тури от тази на римановата геометрия, така че в тях да бъдат 
включени и останалите физически полета по начина, по който 
това бе направено в рамките на ОТО с полето на гравитацион-
ните сили. Такъв въпрос си задава и Айнщайн, който още през 
средата на 20-те години на XX в. си поставя за цел да обедини 
електромагнитното и гравитационното полета в общата рамка 
на една по-усложнена и следователно по-богата откъм геомет-
рични свойства пространствено-времева структура, използвай-
ки опита от разработения вече римановогеометричен форма-
лизъм в ОТО. По това време във физиката са познати само по-
левите форми на електромагнетизма и гравитацията. Айнщайн 
си поставя за цел да обедини гравитацията и електромагнетиз-
ма, изхождайки изцяло от втората гледна точка. Така великият 
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учен поставя началото на един продължителен и изпълнен с 
повратности процес на търсене на геометризираната ЕТП, це-
ляща реализацията на втория тип физически теории - свежда-
нето на физиката до геометрията, наречено от физиците гео-
метродинамикаш. 

Предшественик на това голямо направление във физиката е 
математикът В. Клифорд, който още през 1870 г. се опитва да 
построи пространствена теория на материята, в която матери-
алните частици се идентифицират с областите на силно изкри-
веното пространство. Трябва да отбележим обаче, че в интерес 
на избягването на някои недоразумения, свързани с философс-
кото спекулиране по отношение на тази програма в теоретична-
та физика, е уместно да подчертаем неоснователността на опи-
тите да се интерпретира геометризацията на физиката като ня-
какво свеждане на материята до пространство-времето. Тази 
фундаментална идея, която е заложена в основата на съвремен-
ната физика, може да се интерпретира със същия успех и като 
своеобразно „физикализиране" на геометрията. Това ясно личи 
и от прецедента в историята на физиката, възникнал във взаи-
моотношенията между класическата механика и геометрията. 
По повод на това А. Едингтон отбелязва следното: „Но геомет-
ризацията на механиката е в същото време и механизация на ге-
ометрията"162. С други думи, този процес е взаимнозаменяем. 
Тогава ние можем да твърдим, че втората гледна точка в посо-
чената по-горе класификация следва да се интерпретира и като 
програма за изследване на физическите основания на геомет-
ричните истини, което всъщност изразява философията, 
възприета от Риман. 

Основите на програмата за геометризирането на физика-
та са поставени от Айнщайн чрез ОТО. Тук е уместно да спо-
менем за един известен цитат, свързан с мнението на великия 
учен по този повод: „Ние достигаме до странен извод: сега на 
нас започва да ни се струва, че първична роля играе простра-
нството; материята трябва да бъде изведена от пространство-
то, така да се каже, на следващия етап. Пространството 
поглъща материята"163. По този начин във физиката отново 
изплува идеята за ефира, този път свързвана с някаква дина-
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мично изменяща се субстанциална форма на пространство-
времето, която е отговорна ia самото възникване и съществу-
ване на материята. 

Геометризацията на гравитацията в ОТО обуслови и насо-
ката на развитието на ЕТП, чиито достижения и до ден днешен 
са тясно свързани с Осъществяването на въпросната програма 
(геометризацията на физиката). Ранните модели на ЕТП обаче 
се натъкват на редица трудности. Причината е, че в геометрия-
та на Риман, използвана в ОТО, отсъстват понятия и свойства, 
които биха могли да се свържат с електромагнитното поле, 
Представляващо вторият основен компонент в обединителния 
модел, разработван от Айнщайн. В този модел основната идея 
е намирането на подходящи обобщения на геометрията на Ри-
ман, в която би следвало да се съдържат повече свойства и по-
нятия, отколкото в последната. „Може да се формулира основ-
ният принцип за построяването на подобни обединителни тео-
рии: необходимо е да се намери многокомпонентно обобщение 
на пространството на Риман, в което числото на компонентите 
би било не по-малко от числото на потенциалите на обединяе-
мите полета (например, гравитационните и електромагнитни-
те). Действително, ако римановата геометрия дава описание на 
гравитационното поле като изкривяване на пространство-вре-
мето, то не би ли могло да се обобщи римановата геометрия по 
такъв начин, че такива пространствени характеристики като 
усукването, повишаването на размерността, многосвързаност-
та и т.н. биха дали възможност да се описват електромагнитни-
те, слабите, мезонните, адронните и други полета в единен ге-
ометрически формализъм?"164 

Първият сериозен успех в геометрическата интерпретация 
на електромагнитното поле постига X. Вайл, който въвежда по-
нятията калибровъчни полета и калибровьчна инвариантност. 
В науката неговата работа е известна под названието градиент-
но-инвариантна теория на Вайл. Още през 1918 г. (т. е. само три 
години след създаването на ОТО) той разглежда инвариантно-
стта спрямо трансформации на мащаба на пространство-вре-
мето, извършвани във всяка точка с помощта на един скаларен 
фактор. Тази идея представлява обобщение на известната от 
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квантовата електродинамика инвариантност при трансформа-
ции на фазата на вълновата функция, която в случая се обобща-
ва чрез допускането за нейната локална (т.е. зависеща от точка-
та в пространството) функционална зависимост. На езика на 
математиката принципът за калибровъчна инвариантност се 
изразява в замяна на групата на дилатациите R с групата U (1) 
на фазовите трансформации или с някаква по-обща от нея ком-
пактна група, понятието за която играе основна роля в съвре-
менната релативистка квантова теория на полето (или сък-
ратено РКТП). Тази идея по-късно се развива в различни моди-
фикации от ЕдингТън, Айнщайн, Бергман и др. През 1921 г. Ка-
луца, а по-късно (в 1926 г.) и Клайн разработват петмерната те-
ория на полето, построена на базата на тази идея. Тази теория 
дава някои нови качествени резултати, спомогнали за развити-
ето на обичайната РКТП, описвана в термини на четиримерно-
то пространство-време на Минковски. Във всички тези опити 
за геометризация на физическите полета обаче, неизменно про-
зира идеята за „частици,движещи се в празно (плоско) прост-
ранство-време". Новото е, че в теорията на калибровъчните по-
лета намира развитие идеята за непълнотата на обичайното 
описание на движенията на телата чрез определяне само на 
тяхното положение в пространството. Калибровъчната инвари-
антност изкарва наяве едно ново геометрично свойство - това 
на разслоените пространства, - което разкри нова насока във 
възможностите ни да описваме във всяка една точка на прост-
ранството различни характеристики и структури, свързани с 
параметрите на частиците, които в случая добиват вид на цели 
компактни съвкупности и пространствени многообразия. Ста-
рата класическа идея за фазовото пространство в случая полу-
чи своеобразно развитие, което се превърна в основна филосо-
фия на съвременната РКТП. 

Насоката, възприета в теорията на Вайл, се посреща много 
добре от Айнщайн. Последният полага много усилия за логи-
ческото и математическо усъвършенстване на някои от вариан-
тите на тази теория. На Айнщайн обаче не се отдава да доведе 
нещата до успешен край. Полученият от него формализъм се 
оказва твърде сложен, изкуствен, а от изведените уравнения за 
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полето не могат да се направят удовлетворителни изводи и да 
се определят решения, описващи коректно поведението на 
електрона. За съжаление упоритостта на великия учен в случая 
се оказва неефективна. Опитите му за построяването на такава 
теория продължават до самия край на неговия живот. Поставе-
ната обаче цел така и остава неосъществена. Айнщайн умира 
неудовлетворен, оставяйки „недовършената си симфония" в 
ръцете на идните поколения. 

От анализа на тези многобройни безплодни опити все пак 
могат да се направят някои важни изводи. Първият е, че пъти-
щата за формално обобщение на римановата геометрия са мно-
го. Едни от тях са напр. теорията на Шипов и теорията на ФБ. 
Вариантите, които избира Айнщайн, обаче до един се оказват 
неудовлетворителни. Вторият извод, от друга страна, е твърде 
показателен. И той е, че съществува едно голямо количество от 
обобщения на пространството на Риман, уравненията в които, 
в първо приближение, се оказват тъждествени с уравненията на 
теорията на гравитацията от ОТО и на уравненията на Максу-
ел в електродинамиката. Интересуващите се от ТТП всъщност 
трябва да започват със запознаването именно с тези обобщения 
на римановата геометрия. В теорията на Шипов и във ФБ този 
аспект надхвърля достигнатия от Айнщайн неудовлетворите-
лен резултат, ограничен единствено в рамките на някакво пър-
во приближение на обединяваните физични полета. 

„По-общо казано, свеждането на уравненията на единната 
теория на полето към известните уравнения на традиционните 
частни полеви теории, макар и необходимо за построяването на 
единната теория на полето, е недостатъчно. Необходимо е по-
лучените резултати да дават възможност за ексепериментална 
проверка на предсказванията на теорията, така че от уравнени-
ята на полето да могат да се изведат и законите за движението 
на частиците. Именно в такъв план предложените решения се 
оказват неудовлетворителни. По-нататък, теорията на полето 
не се определя напълно от системата на уравненията на поле-
то. Пред изследователя възникват проблеми за преодоляването 
на безкрайностите и неопределеностите на граничните условия 
и т.н.; в рамките на предлаганите единни теории на полето 
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отсъства какъвто и да е метод за систематическо получаване на 
решения, свободни от тези неопределености"165. 

Резултатите, постигнати в теорията на Шипов и ФБ, показ-
ват, че сред множеството обобщения на римановата геометрия 
могат да се открият някои много ефективни и добре работещи 
варианти, които биха дали възможност за определен прогрес в 
развитието ча целокупната и вече ясно открояваща се пост-
ройка на физиката, опитваща се да обясни НС (оттук нататък 
ще я означаваме с инициалите ФНС - физика на невидимия 
свят). Многогодишният ни опит в тази област показва, че в те-
орията на римановата геометрия има все още неизползван по-
тенциал, който би подпомогнал нашите усилия в много отно-
шения, и че този потенциал може да се открие дори в някои от 
ранните класическите модели на ЕТП, разработвани от Айн-
щайн, Калуца, Клайн, Вайл и др. Тези учени предлагат различ-
ни варианти на такива обобщения: Калуца разработва модела 
на петмерния пространствен континуум, Клайн предпочита 
шестмерието, а българският учен Н. Калицин предлага безк-
райномерния случай. 

В многомерните модели на ЕТП (т.е. моделите с по-голям 
брой измерения от обичайните четири, характерни за простра-
нството на Риман) допълнителните измерения (т.е. тези, които 
надхвърлят четирите традиционни) се свързват с електромаг-
нитното поле. В някои от разработваните от Айнщайн вариан-
ти е използван и модел на ЕТП, основан на риманова геометрия 
със запазване на свойството абсолютен паралелизъм. Това гео-
метрично свойство се определя не от метриката, а от една спе-
цифична система ортогонални репери, въведени в простран-
ството на Риман. Чрез тези допълнителни геометрични харак-
теристики в структурата на пространството се отделят някои 
„направления", както и взаимовръзките между тях, описвани с 
помощта на въпросното свойство „абсолютен паралелизъм". 

Ранните унификативни модели, разработвани през 20-те и 
30-те години на XX в., се ограничават най-вече с обобщението 
на метрическите свойства на римановото пространство. От то-
зи тип е и известният модел на ФВ, разработен от Г. Шипов. В 
тези модели се игнорира обаче мощният потенциал на фунда-
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менталните топологически свойства на пространството на Ри-
ман, такива като напр. свързаността, топологическите различия 
и др. Известен успех в тази насока е постигнат в рамките на те-
орията на ФБ, която представлява важно допълнение към тео-
рията на Шипов. Допълнителна особеност в топологичния ва-
риант на ТТП е, че той позволява да се изчисляват някои про-
верими в експеримента физични величини. По този начин в те-
орията на ФБ става възможно да се приложи принципът за наб-
людаемостга, предложен от Айнщайн и развит от Хайзенберг. 
В рамките на ФБ могат да се определят кои физични величини 
и характеристики могат да се наблюдават и измерват в експери-
мента и кои не. Възможността за провеждането на конкретни 
изчисления в този топологичен вариант на ТТП се оказва твър-
де плодотворна. Въз основа на топологичните съображения се 
правят и изчисленията на новата торсионна технология, разра-
ботена от българската компания „Деметра-Гея 94". ФБ позволя-
ва разработването и на някои други изчислителни техники, 
имащи определена практическа насоченост. Върху този въпрос 
ще се спрем по-подробно в една от следващите глави. 

Обобщението на топологичните свойства във въпросните 
модели на ЕТП е залегнало в основата и на един друг важен не-
ин (на ЕТП) вариант - квантовата геометродинамика на Дж. 
Уилър. В тази теория моделът на геометризацията на физиката 
се развива по пътя на въвеждането на т. нар. суперпростран-
ство, което е арена за разгръщането на самата геометродинами-
ка, основаваща се изцяло на втората гледна точка от спомена-
тата малко преди това класификация. Суперпространството на 
Уилър е всъщност аналог на пространство-времето (на Риман и 
на Минковски), представляващо арена за действията на мате-
риалните частици и техните полета. Ролята на последните в те-
орията на Уилър се изпълнява от разнообразните геометроди-
намични изменения и действия, които изпитва метриката на 
пространството на Риман. 

Суперпространството в теорията на Уилър представлява 
едно от възможните обобщения на геометрията на Риман, 
възприета в ОТО. Чрез това обобщение в ЕТП се въвежда едно 
ново геометрично свойство, а именно, че във всяка точка на 
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изкривеното четиримерно многообразие се оформя някакво ло-
кално псевдоевклидово пространство-време, характерно за 
СТО. Това свойство ни довежда до понятието „разслоено 
пространство", което се използва като геометрична интерпре-
тация на калибровъчните полета, определени в теорията на 
Вайл. Оказва се, че към тях принадлежат електромагнитното и 
гравитационното полета. В такъв подход към геометризацията 
на физиката на всяко физично поле се приписва определена ло-
кална геометрия, при което обединителният модел на тези по-
лета се заключава в съществуването на някакъв общ принцип, 
по силата на който се оформят въпросните локални геометрии, 
разслояващи се върху точките на основното пространство. То-
зи подход лежи в основата на най-успешните модели на ЕТП, 
появили се след въпросния класически период на ранните уни-
фикативни теории, разработени от Айнщайн, Калуца, Клайн, 
Вайл и др. 

Успешният модел на разслоените пространствени геомет-
рии води всъщност началото си от работите на полския матема-
тик Теодор Калуца, който още през 1919 г. предлага и разработ-
ва идеята за многомерните модели във физиката. Тази идея ре-
волюционизира формулирането на физическите закони, обик-
новено представени на езика на тримерното евклидово прост-
ранство и едномерния континуум на времето. В какво по-точно 
се състои този нов модел на пространството, предложено от 
професора от университета в Кьонигсберг Калуца? 

Нагледно този модел може да се представи по следния на-
чин: Ако, например, наблюдаваме отдалеч един градински мар-
куч, той ще ни изглежда като някакъв едномерен обект. Когато 
обаче започнем да се приближаваме към него, ще забележим, 
че той има цилиндрична форма, която може да се опише като 
някакво допълнително двумерно многообразие, представлява-
що повърхността на самия маркуч. Всяка точка от тази повъ-
рхност може да се придвижва свободно в две противоположни 
посоки, оставайки върху повърхността на маркуча: или по про-
тежение на лявоизкривяващата се цилиндрична повърхност, 
разпростираща се по цялото протежение на маркуча в някаква 
избрана посока, или в обратна на нея посока. За да опишем по-
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ложението на тази точка, лежаща върху повърхността на мар-
куча, ние трябва да зададе^ две допълнителни измерения, 
допълващи тримерната позиция на въпросната точка в общото 
пространство: едната, отчитаща нейното положение по проте-
жение на маркуча и втората, отчитаща нейната кръгова коорди-
ната, описана по окръжността, лежаща върху цилиндричната 
повърхност на маркуча. Двете допълнителни характеристики 
на положението на въпросната точка отразяват факта, че повъ-
рхността на маркуча е двумерна. 

Важно уточнение в това описание на положението на точ-
ката върху маркуча е принципната разлика между координата-
та, отчитаща нейното положение по протежението на маркуча 
и кръговата координата, представяща характера на някакво 
свито и самозатворено в себе си едномерно многообразие. Сле-
дователно, в картината на пространствените координати могат 
да възникнат и качествено различни измерения, представяни 
като малки, свити и трудни за наблюдение геометрични много-
образия, които обаче са необходими за описанието на положе-
нието и поведението на реалните тела в пространството. 

Калуца предлага въведените нови измерения, добавени 
към обичайната тримерна картина, да послужат като основа за 
обединителното описание на ОТО на Айнщайн и електромаг-
нитната теория на Максуел. Неговото предложение, описано в 
една лично изпратена до самия Айнщайн статия, се допълва 
по-късно от шведския математик Оскар Клайн, който през 1926 
г. предлага пространствената структура на нашата Вселена да 
бъде описвана и от двата вида координатни измерения: както от 
простиращата се свободно до безкрайност триизмерима гео-
метрична структура на обичайните евклидови координати, та-
ка и от въпросните свити измерения. Този модел на координат-
но геометрично представяне представлява всъщност обобще-
ние на описания преди малко случай с маркуча. В него нашата 
Вселена има както големи, разгърнати и лесно наблюдаеми из-
мерения, отговарящи на обичайната тримерна евклидова гео-
метрия, така и свити, самозатворени в някакво изключително 
малко пространство допълнителни пространствени измерения, 
които не могат да бъдат наблюдавани дори и с най-прецизните 
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уреди за наблюдение. За тях можем да съдим само по влияние-
то им върху поведението и движението на частиците в микрос-
вета. Възниква обаче въпросът: Колко „малки" могат да бъдат 
тези изключително малки, свити и самозатворени в себе си 
допълнителни пространствени измерения? Ако те наистина са 
толкова малки, че ние не можем да ги наблюдаваме по никакъв 
начин, то какъв смисъл има в тяхното въвеждане? Определен 
отговор на тези въпроси дава Клайн, който през 1926 г. комби-
нира предложението на Калуца с идеите, произтичащи от раз-
виващата се бурно по онова време КМ. Неговите изчисления 
показват, че допълнителното извито кръгово измерение може 
да бъде от порядъка на дължината на Планк, която е твърде да-
леч от възможностите ни за наблюдение. Оттогава, възможно-
стта да се въвеждат такива малки, свити в себе си простран-
ствени измерения се определя във физиката като теория наКа-
луца-Клайн. 

Но още през 1919 г. Калуца успява да постигне чрез своята 
теория един забележителен резултат. Включвайки едно допъл-
нително измерение към обичайните три пространствени изме-
рения, той извежда и нови уравнения, допълващи известните в 
ОТО уравнения на Айнщайн. Внимателният анализ на тези 
допълнителни уравнения, проведен от Калуца, показва, че пос-
ледните не са нищо друго освен известните, открити още през 
1880 г. от Максуел уравнения на електромагнетизма. По този 
начин, добавяйки едно ново измерение в пространството, Ка-
луца успява да обедини айнщайновата теория на гравитацията 
с теорията на Максуел за електромагнитното поле. Вдъхновен 
от успеха си, той зпраща статията си на Айнщайн, който отна-
чало е силно заинтригуван от нея. На 21 април 1919 г. Айнщайн 
изпраща писмен отговор на Калуца, посочвайки, че той никога 
не е предполагал възможността въпросното обединение на две-
те природни сили да се постигне „чрез един пет-мерен (четири 
пространствени и една на времето) цилиндричен свят... На 
пръв поглед, пише Айнщайн, аз харесвам изключително ваша-
та идея"166. Една седмица по-късно Айнщайн отново пише на 
Калуца, този път с известен скептицизъм: „Аз прочетох вашата 
статия и я намирам за твърде интересна. Никъде, засега, аз не 
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мога да открия в нея недостатък. От друга страна, аз трябва да 
отбележа, че представените аргументи изглеждат недостатъчно 
убедителни"167. Две години по-късно, на 14 октомври 1921 г., 
Айнщайн отново пише на Калуца, имайки вече достатъчно вре-
ме да вникне по-дълбоко в детайлите на новата теория: „Аз раз-
мислих отново по въпроса за публикуваната от вас две години 
по-рано идея за обединението на гравитацията и електричест-
вото... Ако вие желаете, аз ще представя вашата статия на ака-
демията след всичко това"167. По този начин многомерните мо-
дели в ЕТП получават признание в науката, което продължава 
и до ден днешен. 

Развитието на физиката през следващите няколко десети-
летия разкрива нови възможности за прилагането на теорията 
на Калуца-Клайн в изграждането на ЕТП. КМ се развива с бур-
ни темпове. Откриват се нови физически взаимодействия като 
силното и слабото, непознати по времето на Калуца. Много фи-
зици започват да предлагат разширяване и обогатяване на мно-
гомерните модели, предвид необходимостта от включването в 
обединителната теория и на новите фундаментални физични 
взаимодействия. Повече сили в природата означава необходи-
мост от въвеждането на повече измерения в пространството. 
Моделът на Калуца, обединяващ ОТО с електромагнетизма, се 
оказва недостатъчен за пълното обединение на известните фи-
зически полета. 

Започвайки от средата на 70-те години на XX в., във физи-
ката се разработват редица многомерни модели, включващи по-
голям брой свити в ограничени пространствени области изме-
рения. Например, такъв един модел представлява простран-
ството в обичайния смисъл, разслоено по начин, че във всяка 
точка от него се наслагват малки сферично свити допълнител-
ни измерения, образуващи някакво двумерно многообразие. По 
този начин общата геометрична структура на такова простран-
ство вече се описва не от 5, а от 6 координати, четири описва-
щи обичайното базово пространство-време и две допълнител-
ни координати, описващи свито в себе си двумерно многообра-
зие, представено във вид на много малки сферички, разположе-
ни върху всяка от точките на базисното пространство. По съ-
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щия начин могат да се описват и други модели на разслоени 
многомерни пространства, поставяйки на мястото на малките 
сферички някакви други геометрични многообразия. 

Най-обещаващ в тази насока модел, обаче, се оказва мо-
делът, включващ като допълнителни пространствени измере-
ния геометричното многообразие на суперсиметрията. Физи-
ците се надяват да преодолеят трудностите, свързани с проти-
роречивата природа на КМ и ОТО, чрез въвеждането на симет-
ризираното общо разглеждане на частиците и техните партнь-
ори в антисвета под формата на някакво по-общо суперсимет-
рично геометрично многообразие. Така се появява т. нар. тео-
рия на многомерната супергравитация (higher-dimensional 
supergravity), с помощта на която се обединяват в обща схема 
гравитацията, допълнителните измерения в базисното простра-
нство и суперсиметрията. 

В рамките на тази свръхобединителна многомерна теория 
се извеждат нови уравнения, произтичащи от допълнителните 
измерения на разглежданото тук пространство, уравнения, ко-
ито се оказват тъждествени на уравненията на електромагне-
тизма, на силното и на слабото взаимодействие. Внимателният 
анализ на тези уравнения обаче показва, че старите загадки и 
парадокси остават в сила и тук. И най-важното, в тази теория 
квантовите флуктуации на много малки разстояния в простра-
нство-времето, се оказват недостатъчно компенсирани от су-
персиметричната геометрична структура, което превърна тео-
рията на многомерната супергравитация в един неприемлив за 
физиците обединителен модел. 

Постепенно обаче в многомерните модели на ЕТП започва 
да се откроява силуетът на един нов елемент, способен да свър-
же всички останали в теорията компоненти в единна схема, въз 
основа на която да може да се обяснят по един логически неп-
ротиворечив начин квантово-механистичните аспекти на гра-
витацията. Този липсващ елемент се оказва „моделът на стру-
ната", който се появява във физиката през 1984 г. 

Теорията на струната преминава също през редица поврат-
ности и перипетии, изправяйки се пред нови и разнообразни 
трудности. Оказва се, че в ранните варианти на тази теория се 
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появяват трудности, свързани с определянето на понятието ве-
роятност в квантовите процеси и явления. И по-точно, тук въз-
никва проблемът с т. нар. безкрайно големи вероятности, про-
изтичащи от несъвместимостта на двете основни обединяващи 
се теории, тази на ОТО и онази на КМ. В ранните периоди от 
развитието на струнната теория физиците откриват също така, 
че някои изчисления водят и до т. нар. отрицателни вероят-
ности, нещо, което противоречи напълно на здравия разум. Из-
ход от това притеснително положение представлява въвежда-
нето на още повече допълнителни размерности. Изчисленията 
показват, че ако струната би могла да вибрира в едно простра-
нство с девет независими пространствени измерения, всички-
те отрицателни вероятности изчезват напълно. Такъв модел 
обаче надхвърля значително броя на обичайните три измерения 
на базисното пространство, което мнозина физици по онова 
време възприемат като симптом за неефективността на теория-
та на струната. 

Във връзка с тази особеност в теорията на струната, както 
и във връзка с нейната непрекъснато нарастваща популярност 
сред физиците, която продължава и до днес, могат да се поста-
вят следните въпроси: Първо, защо в тази теория се изисква на-
личието точно на девет (а не да речем на 12) на брой измере-
ния на пространството, необходими за отстраняването на безс-
мислените вероятности? Освен това, в своя по-нов и по-
усъвършенстван вид моделът на струната изисква добавянето 
на още едно измерение, като по този начин броят на простран-
ствените измерения става десет, а общият им брой, след като се 
добави и времето, става единадесет. Тогава може да се поста-
ви и вторият въпрос: Ако уравненията на струнната теория 
описват една многомерна Вселена, в която пространствените 
измерения са на брой десет и едно се отъждествява с времето, 
защо тогава в нея само три измерения отговарят на простира-
щите се до безкрайност и наблюдаеми от нас евклидови раз-
мерности (и една отговаряща на времето), в същото време, ко-
гато другите са свити в много малки пространствени области, 
които освен това ние не можем да открием по никакъв начин? 
Защо например тези размерности не са всички до една разпрос-
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тиращи се до безкрайност, или всичките да са свити в безкрай-
но малки области на пространството? Какъв е смисълът и на 
другите модели, предвиждащи някои междинни състояния 
между тези две крайности? В настояще време никой не може да 
отговори на тези въпроси. 

Още по-странно изглежда и понятието „свито в себе си из-
мерение". Ако такова свито измерение има пространствен ха-
рактер, ние бихме могли да го приемем някак си. Например, 
ако си представим, че една нищожно малка мравка обикаля 
около някакво допълнително и свито в много малка „топка" 
пространствено измерение, то тя винаги ще се оказва след пре-
хода си на същото място, откъдето е тръгнала. Такива случаи 
ние можем да констатираме напр. и в повседневния живот в ня-
кои лошо организирани урбанистични структури, в които улич-
ните знаци, надписите и указателните информационни системи 
или липсват напълно, или са в недостатъчно количество. Проб-
леми възникват обаче, когато разглеждаме напълно свити в се-
бе си времеви размерности. Преминаването през такива раз-
мерности означава възвръщане към момента, намиращ се назад 
във времето. Свитите времеви размерности всъщност предс-
тавляват от само себе си своеобразни „машини на времето". 
Това, естествено, излиза извън всякакви реални представи, ко-
ито ние сме изградили от собствен опит. 

Въпреки всичко това, в малките свити и издути размернос-
ти се крие много дълбок смисъл. Този смисъл е разкрит имен-
но в теорията на струната. Първото нещо, което трябва да отбе-
лежим в тази насока, е възприетата в тази теория идея, че ма-
сите и зарядите на частиците се определят от възможните резо-
нансни вибрации на различните струни, представляващи ос-
новният градивен елемент на всички реално съществуващи 
частици. Картината на движенията и осцилациите на нищожно 
малките струни очевидно се влияе от тяхното пространствено 
обкръжение. Ако си представим например, един безбрежен 
океан, осеян с различни вълнообразни движения, извършващи 
се по неговата повърхност, то отделните вълни тук са относи-
телно свободни да се формират и да се разпространяват в най-
различни направления. Това е точно и картината на вибрацион-
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ния модел на струните, които се движат в големите, разпрости-
ращи се до безкрайност пространствени измерения. Но ако 
океанските вълни преминават през специфични пространстве-
ни форми, изпълнени със скали, различни дълбинни движения 
и повърхностни течения, то очевидно свободното движение на 
вълните ще се повлиява съществено от локалната система на 
тези форми. Подобна е и картината на звуците, които създава 
тръбата на един орган или на звуците, издавани от духовите 
инструменти като тромпета, рога, кларинета и др. Звуците, ко-
ито всеки един от тези инструменти възпроизвежда, са пряка 
последица от резонансната форма на вибриращите въздушни 
потоци в тяхната вътрешност. Височината и характерът на то-
на на тези звуци зависи от пространственото обкръжение на 
вибриращите въздушни потоци, което се създава от конструк-
цията и начина, по който се натискат отделните клавиши на 
въпросните инструменти. Малките свити в себе си размернос-
ти в пространството оказват подобно влияние върху възможни-
те вибрационни форми на струните (т.е. върху честотата и амп-
литудата на тяхното трептене). И понеже малките струни виб-
рират, преминавайки през всички възможни размерности на 
пространството, прецизният начин в настройката и устрой-
ството на допълнителните малки, свити в себе си простран-
ствени размерности, образуващи някаква малка компактна гео-
метрична структура, очевидно ще влияе много силно върху 
вибрационната форма на струните, която от своя страна опре-
деля и величината на масите и зарядите на елементарните час-
тици. Тези вибрационни форми, обусловени до голяма степен 
от структурата на пространствената геометрия на допълнител-
ните малки свити размерности, следователно, определят и 
свойствата на частиците, които ние наблюдаваме в обкръжени-
ето на големите разпростряни до безкрайност пространствени 
размерности. Това означава, че многомерната геометрия опре-
деля фундаменталните физически свойства и характеристи-
ки като масите и зарядите на частиците, които ние наблю-
даваме в обичайното тримерно пространствош. 

По този начин теорията на струната ни разкрива една вели-
чествена картина на Вселената, която може да се сравни с хар-
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моиията на звуците в музиката, изпълнявана от голям симфо-
ничен оркестър. Всеки инструмент в този природен оркестър 
символизира малките свити размерности в многомерната 
пространствена геометрия, чиито проявления ние възприемаме 
със сетивата си на фона на обичайната тримерна евклидова ге-
ометрия. Красотата и хармонията на изпълняваната музика 
символизира фината настройка на фундаменталната структура 
на материята, пораждаща величествената картина на Вселена-
та, в която е възникнал и животът. Последният, от своя страна, 
позволява съществуването на зрители, наслаждаващи се на 
природната красота и хармония. Хармонията на изпълняваната 
от оркестъра музика, обаче, зависи много съществено и от ком-
позитора на музиката, както и от диригента на оркестъра. Кой 
е всъщност композиторът и диригентът на тази величествена 
музикална творба, изпълнявана от въпросния оркестър? Отго-
ворът на този въпрос предоставяме на читателите. 

Въпросът, който възниква пред нашите ограничени човеш-
ки умове, е: по какъв начин биха могли да се структурират 
допълнителните размерности, обусловени от малките свити из-
мерения на пространствената геометрия в теорията на струна-
та, за да стане възможно и оформянето на въпросната хармония 
във фундаменталната структура на материята, определена от 
точния размер на масите и зарядите на частиците, които ние 
наблюдаваме в действителност. Оказва се, че уравненията, из-
ведени в рамките на многомерната, пространствена геометрич-
на структура в теорията на струната, определят еднозначно ге-
ометричната форма на допълнителните свити размерности. 
През 1984 г. учените Канделас, Хоровиц, Стромингер и Уитен 
показват, че един специфичен клас от шестмерни свити и неза-
висими една от друга пространствени размерности отговаря 
най-точно на рестрикциите, наложени от въпросния многоме-
рен модел в теорията на струната. Тези геометрични структури 
са известни в науката като пространство на Калаби-Яу (или 
още като форми на Калаби-Яу), свързвани с имената на двама 
математици, разработили теорията на този клас пространства 
много преди появата на теорията на струната. 

Какво представлява сложната многомерна геометрична 
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структура на пространството, разслоено от класа на свитите 
малки размерности чрез формите на Калаби-Яу? Това простра-
нство всъщност представлява своеобразно обобщение на ран-
ните многомерни модели от типа на теорията на Калуца-Клайн. 
Образно можем да си го представим като някакво обичайно 
тримерно евклидово многообразие, в което са разслоени мал-
ките „свити в топка" шестмерни пространства на Калаби-Яу, 
разположени върху всяка точка на базисното- пространство. 
Следователно, геометричната структура на пространството, къ-
дето вибрират струните, представлява една огромна „армада" 
от нищожно малки шестмерни издути „топки" от формата на 
Калаби-Яу. Тези много малки размерни геометрични структури 
са интегрална част от общата геометрична картина на простра-
нството на струните, чиито видими вибрационни форми се 
представят пред нас като елементарни частици в реалното три-
мерно пространство. Влиянието на нищожно малките простра-
нства на Калаби-Яу върху структурата на микрочастиците мо-
же образно да се сравни с прекарването на ръката ни върху ня-
какъв дъгообразно извит твърд предмет. Движението на ръката 
ни в случая не е свободно в тримерното пространство, а огра-
ничено от формата на въпросния предмет. По същия начин 
малките шестмерни свити пространствени размерности в 
пространствата на Калаби-Яу ограничават произвола във виб-
рационните форми на струните, фиксирайки по този начин фи-
зическите характеристики на частиците, които тези струни със-
тавят'69. 

Въпросът, който може да си зададем след запознаването ни 
с общата схема на допълнителните свити размерности в теори-
ята на струната е: какви точно физически свойства произтичат 
От въпросните ограничения върху характера на вибрациите на 
струните и как тези свойства могат да се сравнят с данните от 
експеримента? 

На този въпрос ще се спрем по-подробно в следващия раз-
дел на книгата. 

§1.2.2. Теорията на Дирак за електрона. Понятието „ан-
тичастица". Теорията на физическия вакуум на Дирак. 
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Спинът на елементарните частици от гледна точка на КМ. 
Магнитен момент на електрона. Какво следва от несъвмести-
мостта на ОТО и КМ? 

ОТО засяга проблемите, свързани с гравитацията. Но грави-
тационната сила на привличане между много малки обекти, как-
вито са елементарните частици, е прекалено слаба, за да бъде 
констатирана в експеримента. Тази сила има влияние само при 
големите струпвания на материята като например планетите, 
звездите, галактиките и куповете от галактики. В най-общ смисъл 
ОТО се отнася за макромащабната структура на Вселената. 

КМ, от своя страна, е теорията на микросвета, който се 
намира в противоположна позиция по отношение на реално-
стта на масивните тела в космоса. Необикновено малките раз-
мери на обектите, описвани от КМ, от друга страна, опреде-
лят квантовата теория като концепция за добре изолирани от 
разрушителното влияние на своето обкръжение индивидуал-
ности. Много по-малките обекти в структурата на света съх-
раняват много по-лесно и стабилно своята цялост, отколкото 
големите масивни обекти във Вселената, които са подложени 
на множество трансформации и измения с течение на време-
то. Причината за това е особената пространствена позиция и 
възможността за адекватно взаимодействие с обкръжаващата 
реалност от страна на микрочастиците, което се отразява 
единствено върху тяхното поведение и извършваните от тях 
движения, докато макротелата са подложени непрекъснато на 
разрушителни сили и въздействия, което ги прави зависими в 
структурно отношение от обкръжаващата действителност: 
Това важи и за нас, хората в обществото, още повече, че в 
обкръжаващата ни социална макродействителност действат и 
редица допълнителни фактори, имащи духовна природа, ня-
кои от които упражняват върху нас определено разрушително 
действие. 

Следователно ОТО и КМ се отнасят до коренно различни 
по размери области, които очевидно много слабо си влияят ед-
на на друга. Това положение може да се изтълкува от някои ка-
то предпоставка, която прави излишно тяхното обединение. Но 
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в следващия раздел на книгата ние ще се убедим, че такова тъл-
куване е заблуждаващо. 

Едно от главните недоразумения, възникващи във връзка с 
въпросното погрешно тълкуване, може да бъде свързано с про-
тиворечивия характер на самата КМ. Квантовата теория е ре-
зултат на стремежа на учените да обединят две несъвместими 
същности в природата светлината и веществото. Въпросът се 
свежда до това, че процесът на поглъщането и излъчването на 
светлината от атомите поставя редица проблеми. Атомът във 
веществената форма на съществуване на материята представ-
лява определен локализиран обект, съсредоточен в много 
малък обем от пространството. Светлината, от своя страна, оп-
ределено притежава нелокални характеристики, обусловени от 
нейното непосредствено разпространение в огромни области 
на пространството. Тогава как е възможно при поглъщането на 
светлината последната да бъде „напъхана" в миниатюрните 
размери на атома? Не е ли това свеждане в единство на несъв-
местими неща от типа на обектите на изследване на ОТО и 
КМ? Дори и да допуснем, че светлината се състои от малки 
частици, наречени фотони, които представляват своеобразни 
локализирани в пространството обекти, то това също не 
отстранява парадокса на разпространяващата се по цялото 
пространство светлинна вълна. Квантовата теория ни учи, че 
светлината може да бъде едновременно и разпространяваща се 
вълна, и локализирана частица. От друга страна, самите части-
ци на веществото се оказват с подобна дуалистична природа, 
характерна за светлината. Между светлината и веществото, в 
този смисъл, съществува своеобразна симетрия не само светли-
ната може да се проявява под формата на частици, но също и 
частиците могат да се държат като вълни. И именно в това се 
заключава фундаменталната несъвместимост между КМ и 
ОТО. Подобно на всички теории в класическата физика теори-
ята на относителността е една детерминирана по характер ре-
цепта за предвиждане на бъдещето. Ако например днес една 
планета се намира в определена точка на пространството, зае-
то от Слънчевата система, то след едно денонощие със сигур-
ност тя ще бъде на определено друго място, следвайки своята 

257 



Божидар Палюшев 

траектория. ОТО в този смисъл представлява една строго де-
терминирана физическа теория. 

КМ, от своя страна, има вероятностен, индетерминистичен 
характер. За една носеща се в пространството елементарна час-
тица единственото, което можем да предвидим, е нейната веро-
ятностно обусловена крайна позиция, но не и точната траекто-
рия. Следователно, проблемът за обединението на ОТО и КМ 
се свежда до съчетаването на нещо, което борави с вероятност-
та, с друго нещо, което борави с детерминираност. Тази особе-
ност е в сила за всяка теория, която се опитва да обясни проце-
сите на елементарните частици, изхождайки от някои добре 
разработени теории в класическата физика. 

Теорията на Дирак за електрона представлява именно едно 
такова странно съчетание между строго детерминираната по 
своя характер СТО на Айнщайн и КМ. Тази теория обхваща ед-
но изключително уравнение и няколко важни интерпретации 
на неговите решения. 

В началото на 1928 г. младият тогава Дирак, инженер по 
електротехника, решава да пренасочи своята кариера към теоре-
тичната физика. Него го влече един нерешен до този момент проб-
лем във физиката, свързан с поведението на най-известната по 
онова време елементарна частица електрона. Неговата цел е да из-
веде едно по-удовлетворително уравнение, описващо по-точно 
поведението на електрона, отколкото съществуващите до този мо-
мент уравнения. Дирак не е удовлетворен от факта, че тези урав-
нения включват или само КМ, или само СТО, но не и двете съче-
тани. Подобна цел си поставят и някои авторитетни физици, но 
Дирак успява да реши този проблем по най-ефективен начин. 

Без да се впечатлява от авторитета на въпросните физици, 
не поддавайки се също и на авторитета на влиятелните теории 
на Нютон и Максуел, Дирак обръща сериозно внимание на из-
вестните дотогава експериментални факти. В своето изследва-
не той използва някои от тях, отделяйки в същото време и ня-
колко важни по негово мнение теоретични идеи и принципи 
(някои от тях считани днес за погрешни). Стремейки се да 
включи последните в една елегантна, логически издържана и 
възможно най-икономична математическа формулировка, Ди-

258 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

' рак извежда и своето изключително уравнение. Може да се ка-
же, че това уравнение бележи началото на съвременната теоре-

j тична физика, от която по-късно избуяват и теориите, опитва-
•'. ,щи се да обяснят невидимия духовен свят. 
! Въпросното уравнение има следния вид: 

j; [y»( i£ j r -eA M (x ) ) + m]4>(x) = 0 (И) 

Където е е зарядът на електрона, ш-неговата електромагнитна 
маса, А (х) е четиримерният-електромагнитен потенциал на съ-
щия, а Ф(х) е неговата вълнова функция. 

Един от изумителните резултати, изведен с помощта на 
уравнението (11), е предсказването съществуването на по-

| щтрона, една нова елементарна частица със същата маса ка-
IjlTO електрона, и със заряд по абсолютна стойност, равен на 
[ този на електрона, но с обратен, положетелен знак. Тази час-
|1гица е открита през 1932 г. от К. Андерсън при изследвания-
|та на следите върху фотоплаки, оставени от космическите 
ръчи, проникващи в земната атмосфера. Оказва се, че при не-
посредствен контакт електронът и позитронът анихилират, 

(рревръщайки се в чиста енергия. Този експериментално ус-
тановен факт има важно теоретично и фолософско значение, 
|първо, защото той показва съществуването на антиматерия-
tkta, съставена от античастиците на всички други реално съ-
ществуващи елементарни частици, които се откриват посте-
пенно с течение на времето, и второ, защото той показва вза-
имната превръщаемост на материята и енергията, потвъ-

рждавайки по един убедителен начин по-рано установената 
от Айнщайн формула Е=тс2, свързваща енергията и масата 
на телата. 

Важен фундаментален резултат, следващ от уравнението 
(11), е радикалната промяна на нашето виждане относно описа-
нието на материята. Това уравнение фактически промени изця-
ло облика на теоретичната физика, отхвърляйки идеята за нена-
рушимата цялост и стабилността на елементарните конститу-
енти на материята. В новата картина частиците вече свободно 
могат да възникват, да се разрушават, преминавайки под фор-
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мата на енергия, могат да изчезват в небитието като духове, 
трансформирайки своята твърда веществена субстанция в тън-
ките и ефемерни конституенти на лъчистата енергия. И това е 
само част от изумителната картина, която ни обрисува уравне-
нието на Дирак. 

Истински фундаментална обаче е промяната, която ни до-
несе това уравнение по въпроса за характера на ефира. В даде-
ния случай последният се превърна в една универсална, транс-
формираща се от една форма в друга форма субстанция, която 
физиците интерпретират като релативистко квантово поле, 
описвано от по-късно възникналата РКТП, наричана неадек-
ватно Стандартен Модел. 

Уравнението (11) всъщност представлява първа стъпка 
в теоретичната физика в посока на разрешаването на фун-
даменталното противоречие между светлината и материя-
та, за които споменахме в началото на този параграф. Това 
е противоречие между непрекъснатото и дискретното. Това 
противоречие, от друга страна, представлява едно от ос-
новните препятствия в постигането на единно описание на 
природата. Чрез своята теория Дирак всъщност си поставя 
за цел да помири релативизма, който е рожба на светлина-
та и непрекъснатия характер на нещата във физическата ре-
алност, с квантовата теория, която е рожба на дискретния 
характер на материята. Уравнението на Дирак успява да 
свърже тези две противоречиви същности в амалгамата на 
т. нар. квантово поле. 

Дихотомиите (противоречиви същности) светлина/материя 
и непрекъснато/дискретно са били интуитивно сезирани и от 
древните мислители. Особено внимание на тях се обръща в 
древна Гърция. Например, в своята философия Аристотел раз-
деля огъня (аналог на светлината) от земята (аналог на матери-
ята), окачествявайки и двете като първични, фундаментални 
елементи. Този гръцки учен издига и идеята за несъстоятелно-
стта на атомната хипотеза на Демокрит, което разкрива от дру-
га страна и невъзможността от съществуването на простран-
ството като чиста и независима категория (т. нар. от него фун-
даментален пленум, което е аналог на субстанциалната форма 
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на ефира). Известна е неговата реплика на този въпрос: При-
родата не търпи вакуум. Идеята за квантовото поле, която се 
заражда от теорията на Дирак, всъщност потвърждава в извес-
тен смисъл тази философска теза на Аристотел. 

Нютоновата класическа механика също най-добре е прис-
пособена да описва движенията на твърди тела, пронизващи 
независимото от тях празно пространство. Последователите на 
Нютон, оцелели до момента на появата на теорията на Дирак, 
все още защитавали възгледа за съществуването на непроница-
еми и стабилни в своята цялостност атомни елементарни час-
тици, една представа, която в общи линии не е в противоречие 
нито със СТО, нито с КМ, взети поотделно. Тяхното съчетание 
в лицето на теорията на Дирак обаче създава изумителен пре-
цедент в цялата история на физиката. Това е прецедентът на 
идеята за квантовото поле. 

Новото понятие за физическо квантово поле поставя под 
съмнение и известното философско определение за простран-
ството и времето, разглеждани като универсални форми на съ-
ществуване на материята (един от основните принципи на фи-
лософията на диалектическия материализъм). Идеята за дина-
мичния и непрекъснато трансформиращ се от едни форми в 
други форми ефир фактически опровергава този философски 
принцип, поставяйки под въпрос целесъобразността от въвеж-
дането на понятията пространство и време в микросвета, разг-
леждани като универсални категории, необходими за описание-
то на движенията на стабилни и непроменящи своята същност 
и цялостност елементарни конституенти на материята. И наис-
тина, логически погледнато на нещата, излиза, че категориите 
пространство и време имат смисъл единствено и само когато те 
се разглеждат като вместилище на движенията и взаимодей-
ствията на непроницаеми и запазващи своята цялостност (т.е. 
неделими) елементарни конституенти на материята. Чрез поня-
тието квантово поле обаче, фактически се отъждествяват фор-
мите на въпросното „вместилище" със самите обекти, които от-
горе на това не притежават качествата непроницаемост и ста-
билна цялостност във времето. В теорията на Дирак, следова-
телно, акцентът върху тьждествеността между материя и прост-
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раиство-време се измества от акцента, поставен в ОТО, прие-
майки нови, радикално променящи самата същност на взаимо-
отношенията между пространство-времето и материята форми. 
Руският философ на науката М. Д. Ахундов отбелязва този факт 
по следния начин: „От такава гледна точка може даже да се го-
вори за „извънпространствени" и „извънвремеви" форми на съ-
ществуване на материята"170. Това твърдение идва да подкрепи и 
постигнатия от нас резултат, получен въз основа на ОКР на 
уравненията на ОТО, описан в предната глава на този раздел. 
До такова важно заключение достига и един друг руски учен, В. 
С. Барашенков, който в противовес на доминиращата по негово 
време философия на диалектическия материализъм се осмелява 
да отбележи следното (всъщност това прави и М. Д. Ахундов): 
„Може би, от такава гледна точка пространството и времето в 
смисъла, който ние влагаме в тях до този момент, в действител-
ност не представляват универсални (форми - бел. авт.)? А ако 
това е така, то с какво се характеризират и какви принципно но-
ви свойства притежават извънпространствените и извънвреме-
вите форми на съществуване на материята?"171 Ние вече можем 
да подскажем отговора на този въпрос: Това е новата информа-
ционно-енергийна форма на материята, която представлява ра-
дикално нов модел в описанието на динамичния ефир, много 
по-дълбок и по-съдържателен и от модела, който се оформя в 
резултат на теорията на Дирак. За съжаление посоченото тук 
прозрение на двамата руски учени влиза в остро противоречие 
със собствената им философия, която те бяха принудени да за-
щитават по силата на наложилите се политико-социални обсто-
ятелства в комунистическото общество на Русия през годините, 
към които се отнасят въпросните техни изследвания. 

КМ, оформена в рамките на теориите на Бор и вълновото 
уравнение на Шрьодингер, също третира проблемите на елект-
роните. С тяхна помощ тези елементарни частици се описват 
като стабилни конфигурации на въртящи се около ядрото на 
атома обекти, на които се асоциират определени вълнови свой-
ства под формата на регулярни стоящи вълни. Това са свойства, 
произтичащи от вълновата природа на материалните частици в 
микросвета. 
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В традиционната КМ отбелязаните по-горе фундаментални 
дихотомии са смекчени само Ь известна степен. Острите разли-
чия между съставящите ги елементи обаче остават в сила. При-
чината за това е, че в квантовата теория не се отчитат свойства-
та на светлинните частици, наречени фотони, законите за дви-
жението на които се дават в частност и от СТО. Тези частици 
имат твърде странна природа. От една страна, те трябва да при-
тежават някаква вътрешна структура, в полза на което говори 
свойството поляризация на светлината. За да се опише това 
свойство, ние трябва да припишем определени качества (струк-
тура) и на самите фотони. Обичайните величини като енергия-
та или честотата не могат да опишат свойството поляризация. 
Пълното описание на светлината би трябвало да включва и 
приписването на определени качества на фотоните, позволява-
щи на последните да съхраняват това своеобразно свойство 
при своето свободно движение в пространството. Това обстоя-
телство ни отклонява значително от начина, по който сме свик-
нали да описваме традиционните елементарни частици, във 
вълновите качества на които свойството поляризация отсъства. 

От друга страна, фотоните притежават много бързо изме-
няща се природа. Светлината може да бъде излъчена скокооб-
разно, подобно на проблясването на светкавицата и същевре-
менно тя може да се изгуби напълно при поглъщането от някак-
ва непрозрачна среда. Следователно, частиците на светлината 
могат да бъдат създавани и унищожавани. Това основно и твър-
де фамилиарно свойство на светлината (което е свойство и на 
нейните фотони) ни отдалечава от идеала за елементарна час-
тица, основан на представата за непроменящата се същност и 
стабилната във времето цялостност на фундаменталните конс-
титуенти на материята. Стабилността на фундаменталните 
„блокове" на материята обуславя, от друга страна, и съществу-
ващото около нас разнообразие от стабилни (макар и в относи-
телен смисъл) форми на материалната природа, което е във 
фундаментално противоречие с преходния характер на свет-
линните частици. 

Надеждата на Дирак е да опише въпросната особеност с 
помощта на едно максимално просто уравнение, което от мате-
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матическа гледна точка се определя като частно диференциал-
но уравнение от първи порядък. Днес тази идея се възприема 
като погрешна, но по времето на Дирак тя свършва добра рабо-
та. Въпросът се заключава в това, че не е лесно да се намери ед-
но толкова просто уравнение, което едновременно да бъде съв-
местимо и с изискванията на СТО. Ръководейки се от такива 
съображения, Дирак стига до извода, че едно единствено урав-
нение от първи порядък не е достатъчно да опише удовлетво-
рително свойствата на електрона. Той разширява математичес-
ката си формулировка, изписвайки общо четири взаимосвърза-
ни помежду си уравнения от първи порядък, всяко едно отна-
сящо се до отделните компоненти на релативисткия електро-
магнитен потенциал на електрона, една система от уравнения, 
която в известен смисъл се съгласува с изискванията на СТО. 
Тази именно система от уравнения съставлява известното урав-
нение на Дирак. 

От друга страна, Дирак обръща сериозно внимание на 
експерименталните данни, свързани с поведението на орби-
талните електрони в атома, подложени на външно магнитно 
поле. Оказва се, че магнитното поле влияе по определен на-
чин върху спектралните линии, излъчвани от електроните в 
спектъра на атомите. Важен факт за Дирак е и откритият от 
Паули принцип, съгласно който върху една и съща орбита в 
атома могат да се намират два и само два електрона. В съвре-
менните учебници по КМ този принцип обаче се формулира 
по един на пръв поглед противоречив с принципа на Паули 
начин: едно определено състояние (с определена енергия) мо-
же да се заема само от един електрон. Това противоречие е 
разрешено след проведените през 1925 г. експерименти от хо-
ландските учени (по онова време дипломанти) С. Годсмит и 
Дж. Уленбек. Тези опити се правят с цел да се изясни влияни-
ето на външното магнитно поле върху поведението на елект-
роните, намиращи се върху орбитите в атома. Двамата учени 
изграждат един собствен модел на електронния магнетизъм, 
допускайки съществуването на определен магнитен момент 
като допълнително свойство на тази елементарна частица. Ес-
тествено, наличието на заряд на електрона би могло да се 
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свърже с някакви магнитни свойства, но от класическата 
електродинамика на Максуел знаем, че магнитното поле се 
появява само при движенията на електричните товари. Един-
ственото движение, което би могъл да извършва зареденият с 
електричество електрон, е въртеливото движение около ня-
каква негова собствена ос. Това ново свойство, приписвано на 
електрона, се нарича спин. Изчисленията на двамата хоранд-
ци показват, че ако величината на този собствен ъглов момент 
е минимално допустимата от гледна точка на КМ, то тогава 
„сдвояването" на електроните на Паули върху една и съща ор-
бита на Бор би било възможно. И това е, защото спинът, кой-
то е собственият ъглов момент на електрона, няма възмож-
ност да изменя своята величина, а само може да бъде ориен-
тиран или само нагоре, или само надолу в посоката, опреде-
лена от неговата ос на въртене. 

Повечето физици се отнасят скептично към резултата, по-
лучен от Годсмит и Уленбек. Дори Паули, който вижда в тази 
хипотеза някакво оправдание на собствения си принцип, отна-
чало отказва да съдейства за публикуването на тяхната статия. 
Причината е, че въпросното въртене около собствена ос на 
електрона вероятно би трябвало да се извършва със скорост по-
голяма от скоростта на светлината. От друга страна, допускане-
то за равномерното разпределение на електрическия заряд на 
електрона в обема, който последният заема, би усложнило още 
повече този проблем, тъй като към центробежните сили при 
въртенето биха се добавили и силите на отблъскване между ед-
наквите по знак електрически заряди, разпределени вътре в 
обема на електрона. В добавка на всичко това, в този модел въз-
никват и някои несъответствия в изчисленията на т. нар. жиро-
магнитен фактор g. Класическата механика предсказва стойно-
стта g=l, докато данните от опитите на Годсмит и Уленбек по-
казват, че тази стойност е двойно по-голяма, т.е. g=2. И въпре-
ки всички тези възможни възражения техният модел неотклон-
но продължава да е в съгласие с експерименталните данни. Та-
ка във физиката продължава да се налага това твърде загадъч-
но свойство, което за в бъдеще е обречено да играе много важ-
на роля във физическата картина на света. 
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В своята теория Дирак успява да потвърди този резултат, 
изхождайки от решенията на неговото уравнение. Той получа-
ва точната стойност за фактора g=2. В своята знаменита статия 
от 1928 г. Дирак лаконично коментира този резултат: „Магнит-
ният момент е точно този, възприет от модела на електрона със 
спин". 

Оттук нататък всички решения на уравненията на Дирак 
започват да се приемат с доверие от страна на физиците. С по-
явата на свойството „спин" картината, описвана от КМ, обаче 
се усложнява още повече. „Въпросът остава, пише Дирак, защо 
Природата е избрала именно този своеобразен модел за елект-
рона, вместо да се задоволи с модела на точковия заряд", който 
е много по-прост. В природата обаче, има заложен много дъл-
бок смисъл, показващ, че усложненията на нещата в структура-
та на света не са произволни дадености, а дълбокосмислени 
проявления на един Велик и Всемогъщ Разум. Оказва се, че 
странното свойство, открито от Годсмит и Уленбек, има много 
по-дълбоки основания в структурата на материята във Вселе-
ната, отколкото са предполагали физиците по времето на Ди-
рак. Спинът се оформя като едно независимо, фундаментално 
свойство, характерно за всички елементарни частици. В извес-
тен смисъл това свойство се оказва аналог на свойството поля-
ризация на светлината. Симетрията между материята и светли-
ната в такъв случай става още по-пълна. 

Спинът на електрона има редица важни практически при-
ложения. Това свойство е отговорно за явлението феромагне-
тизъм, което е ядрото на модерната електротехника (електри-
чески мотори, динамо и др.). Активното въздействие върху 
спина на електрона с външни магнитни полета позволява кон-
центрирането на магнитна енергия в много малки обеми, което 
улеснява съхраняването на информация в технически материа-
ли, притежаващи определени магнитни качества (магнитни 
ленти, запаметяващи устройства и др.). Дори и много по-мал-
ките и недостъпни за наблюдение магнитни моменти на ядре-
ните частици (протон, неутрон) намират приложение в медици-
ната и в някои други области, благодарение на явлението „яд-
рен магнитен резонанс". 
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Както ще видим по-нататьк в книгата, свойството спин иг-
рае фундаментална роля и във физиката, опитваща се да обяс-
ни явленията в невидимия духовен свят. Оказва се, че спинът 
на частиците има отношение към по-фундаменталните кръгови 
движения, извършвани от компонентите на самия ФВ, залегна-
ли в основата на ТТП. Спинът играе важна роля и в изгражда-
нето на фундаменталните теории във физиката, такива като 
РКТП, теория на струната, теория на суперсиметрията, ЕТП, 
теорията на физическия вакуум на Шипов, ФБ и др. 

През 1940 г. е открито и едно ново явление, свързано със 
спина на частиците. Ученият Поликарп Къш и неговите сът-
рудници откриват малки отклонения от стойността g=2 за ня-
кои елементарни частици. Те откриват това в наблюдения над 
поведението на т. нар. виртуални частици, едно характерно 
свойство на РКТП. Сравнително големи отклонения за g се из-
мерват и в случая на протоните и неутроните, установено още 
през 30-те години. Тези резултати показват, че протоните и не-
утроните не са истински фундаментални конституенти на мате-
рията, такъв, какъвто е електронът, за който g е равен точно на 
2. Това поставя въпроса за съставния характер на въпросните 
две ядрени частици, което се потвърждава по-късно и в теори-
ята, и в експеримента. От друга страна, магнитният момент на 
електрона изкарва наяве и въпроса за съществуването на т. нар. 
елементарен магнетон, който е елементарната частица квант, 
носител на най-малкия възможен магнитен момент, определен 
от спина на електрона. Магнетонът е аналог на елементарния 
електрично зареден електрон. 

Принципът на Паули, който се потвърждава от наличието 
на спина в структурата на електрона, намира приложение в 
обяснението на химичните явления, описвайки твърде ефек-
тивно свойството валентност на химичните елементи. Така 
химията получава една заръшена обяснителна теория, което 
обуславя нейната пълна редукция към законите на физиката. 

В средата на 70-те години ирландският физик Джон Бел на-
писва два революционни научни доклада. Първият от тях ана-
лизира теоремата на фон Нойман, показваща фундаменталната 
невъзможност за съществуването на скрити параметри в КМ, 
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които според Айнщайн би трябвало да съществуват, за да нап-
равят пълно квантовото описание на микросвета. В този доклад 
Бел опровергава твърденията на фон Нойман. Във втората ста-
тия ирландецът формулира нова теорема, известна днес като 
теорема на Бел, с която доказва съществуването на скритите 
параметри. Неговите разглеждания се основават съществено на 
открития по-рано парадокс на Айнщайн-Подолски-Розен, кой-
то включва като основен елемент свойството спин. По-късно 
резултатите от тази теорема се потвърждават от експеримента, 
разкривайки едно ново фундаментално съойство-квантовата 
нелокалност, известно още като квантова свързаност. Това 
свойство лежи в основата на цялата съвременна физика, опит-
ваща се да обясни явленията в невидимия духовен свят. На не-
го ще се спрем в по-следващия параграф. 

Уравнението на Дирак ни поднася и една друга, много съ-
ществена изненада. Както вече отбелязахме, това уравнение 
съдържа четири отделни взаимно свързани едно с друго урав-
нения. Това означава, че тази система от уравнения съдържа че-
тири отделни вълнови функции, служещи за описание на елект-
рона. Две от уравненията дават решенията, свързани със забе-
лежителния резултат, който описва двете възможни състояния 
на спина на електрона (нагоре и надолу по направление на ос-
та на въртене). Останалите две уравнения съдържат решения с 
негативна енергия, описващи като добавка на това парадоксал-
но на пръв поглед състояние на електрона и свойството спин по 
начина, описан в предишния случай, където енергията на със-
тоянието е нормално положителна. Този резултат напомня за 
трудностите, които възникват в ранните модели на теорията на 
струната, където се появяват отрицателни вероятности (подоб-
но на случая с решенията на Паули) и безкрайни по величина 

ч вероятности. За разлика от случая със струната обаче, в теори-
ята на Паули отрицателната енергия на електрона получава из-
ненадващо ефективна интерпретация. В теория на струната фи-
зиците търсят начин да избегнат отрицателните и безкрайните 
вероятности чрез изменение на модела, добавяйки нови допъл-
нителни размерности на пространството. В класическата физи-
ка такъв резултат просто би бил игнориран, без да му се обръ-
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ща особено внимание. В КМ обаче подобни решения на пара-
докса се оказват неприложими, защото изобщо всяко възмуще-
ние (пертурбация) в състоянието на електрона би предизвика-
ло преход от състояние с вероятност, отговарящо на положи-
телната енергия към състоянието с вероятност, отговаряща на 
отрицателната енергия (четирите уравнения на Дирак са взаим-
носвързани едно с друго, а не независими). 

Тази трудност Дирак успява да разреши към края на 1929 
г., използвайки принципа на Паули за забраната на съществува-
нето на повече от един електрон в дадено състояние, характе-
ризиращо се с определена стойност на енергията. Той предпо-
лага, че в празното физическо пространство наред с положи-
телните по енергия електрони съществуват и своеобразни „дуп-
ки" (тази дума е много популярна сред физиците), имащи пове-
дението на електрони, притежаващи въпросната отрицател-
на енергия. Въпросът се заключава в това, че с това допускане 
Дирак обяснява защо положителният по енергия електрон не 
може да премине самоволно (нещо обичайно за скокливите 
квантови обекти) в състоянието с отрицателна енергия. Това е 
защото въпросното състояние е вече заето задължително от 
някакъв качествено нов обект, притежаващ същите свойства 
като електрона, но имащ отрицателна енергия. Принципът на 
Паули забранява на „положителния" електрон да се присъеди-
ни към състоянието с отрицателна енергия и следователно пос-
ледното отговаря на някакъв реално съществуващ квантов 
обект. 

По-нататък Дирак допуска, че ФВ е изпълнен с отрицател-
но енергийни електрони. Това обстоятелство придава нов ню-
анс в динамичната картина на ефира, който все повече и пове-
че се обогатява със свойства, а в случая с „дупките" на Дирак, 
той заприличва дори и на холандско сирене, бидейки изпълнен 
с негативно енергийните електрони, наподобяващи структура-
та на този деликатес. При това положение възниква възмож-
ност за взаимодействие на така структурирания ФВ с движе-
щите се в него фотони. Ако енергията на връхлитащия върху 
една такава „дупка" фотон е достатъчно голяма (напр. у-лъчи), 
то отрицателно енергийният електрон, скрит в нея, би погьл-
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нал тази енергия, превръщайки се в нормален електрон с поло-
жителна енергия, който ние можем да регистрираме в експери-
мента. Във ФВ обаче, въпросната дупка остава „да зее", защо-
то това възможно състояние е вече свободно, незаето от някак-
ва материална същност, каквато би следвало да бъде отрицател-
но енергийният електрон. Природата обаче, не търпи никакви 
дупки. В случая, когато един електрон, намиращ се върху орби-
та в атома, погълне високо енергиен фотон, то той бива избит 
от нея, освобождавайки своето място в атома. Промяната на 
състоянието на този атом се тълкува като отсъствие на елект-
рона в него. Отсъствието на отрицателно енергийния електрон 
във ФВ следователно би изглеждало като състояние на частица 
с положителна енергия и с положителен електрически заряд, 
подобно на състоянието на атома с един отсъстващ в него 
електрон. Следователно, въпросното състояние на отрицателно 
енергийния електрон във ФВ може да се отъждестви със състо-
янието на частица с положителен електричен заряд, равен по 
абсолютна стойност на заряда на нормалния положително 
енергиен електрон, но вече обладаващ и той самият (т.е. сама-
та дупка) положителна енергия. Тази нова реална частица е на-
речена от Дирак позитрон. 

На 2 август 1932 г. американският експериментатор Карл 
Андерсън, изследвайки фотографии на следите, оставени от 
космически лъчи в мехурчеста камера, открива една частица, 
която има същите свойства като електрона, но траекторията му 
в магнитното поле е извита в противоположна посока. Той ин-
терпретира този факт като съществуване на нова частица, с ма-
са равна на масата на електрона, но с противоположен по знак 
електрически заряд. Андерсън в момента на това откритие ня-
ма ни най-малка представа за резултата, получен от Дирак. 

Откритието на позитрона променя коренно облика на кван-
товата физика. 

§1.2.3. РКТП. Квантова електродинамика. Квантова хро-
модиначика. Теория на калибровъчните полета на Янг и Милс 
и проблемът за скритата симетрия. Обединение на електро-
магнитното и слабото взаимодействия. ЕТП. 
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Въпреки впечатляващия успех на теорията на Дирак при-
родата на микросвета се оказра в много отношения неподатли-
ва на нейните описателни модели. Още по времето, когато Ди-
рак се намира на върха на успеха си, се появяват редица важни 
съображения, които налагат задълбочаването и усъвършенства-
нето на тази теория. Първото съображение в този смисъл е, че 
в експеримента са открити частици, които нямат спин и, следо-
вателно, те не могат да бъдат описани от уравнението на Дирак. 
Освен това, оказва се, че въпросните частици имат и античас-
тици. Съществуването на античастиците е всъщност главното 
следствие от модела на обединението на КМ и СТО, предложен 
от Дирак. Например откритият през 1947 г. тГ-мезон или w+-6o-
зонът (открит през 1983 г.) са важни конституенти на материя-
та, които имат съответни античастици Я мезона и W"6oioh\ Но за тях-
ното адекватно описание ние не можем да използваме уравне-
нието на Дирак, нито принципа на Паули, защото тези частици 
изобщо нямат спин. С други думи, въпросните античастици (7Г 
и w+) не могат да се разглеждат като дупки с отрицателна енер-
гия във ФВ на Дирак. 

Второто съображение е свързано с наличието на взаимо-
действия в микросвета, при които общият баланс между елект-
роните и позитроните не може да се обясни от теорията на Ди-
рак. Пример в това отношение е разпадът на неутрона на про-
тон, електрон и антинеутрино. В теорията на дупките на Дирак 
преходът от състоянието на един отрицателно енергиен елект-
рон към състоянието на нормален положително енергиен 
електрон се интерпретира като възникване на електрон-позит-
ронна двойка. Обратният процес се интерпретира като анихи-
лация на същата двойка. В примера с разпада на неутрона раз-
ликата между числото на електроните и числото на позитрони-
те се променя. Появата на електрона тук не се придружава от 
съответстващия му позитрон, факт, който теорията на Дирак не 
може да обясни. 

Тези важни съображения показват недвусмислено, че е 
необходимо да се изгради някаква нова теория, алтернативна 
на тази на Дирак, която да обхване всички форми на матери-
ята (със спин и без спин) и да третира раждането и унищоже-
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нието на частиците като първично, фундаментално свойство 
в квантовата реалност. 

Такава теория се създава десетина години по-късно чрез 
усилията на плеяда от известни физици, и бива наречена кван-
това електродинамика. Исторически погледнато тази теория 
може да се окачестви като опит за обединение на теорията на 
Максуел с КМ и СТО. Пръв опит в това отношение предприе-
ма самият Дирак, който още през 1927 г. се опитва да приложи 
принципите на новата КМ към уравненията на класическата 
електродинамика. Той показва, че теорията на Айнщайн за съ-
ществуването на фотоните е в пълно съгласие с принципите на 
КМ. Дирак обръща внимание на факта, че айнщайновата тео-
рия не е в състояние да обясни простия факт на възникването 
на светлината от несветлинен източник, например от светкави-
цата или от анихилацията на частиците с техните античастици, 
описвана от собствената му теория. Преведено на езика на фо-
тоните, това означава, че квантовата теория на уравненията на 
Максуел би следвало да бъде теория на раждането и унищоже-
нието на частици (фотони). За да построи такава теория, Дирак 
въвежда своеобразни правила за квантуване на електромагнит-
ното поле, които се прилагат спрямо амплитудите на съставни-
те полета - Е (х, t), за електрическото поле и Н (х, t), за магнит-
ното поле - описвани от уравнението на Максуел. Такъв подход 
обаче се натъква на редица трудности. На първо място тук се 
поставя под съмнение възможността за физическо определяне 
на самото понятие за електромагнитно поле, което в случая се 
свежда до невъзможността от извършването на измерване над 
последното. Освен това, този начин на квантуване на електро-
магнитното поле води до хаотично изменение в значенията на 
отделните компоненти на полето. Целта на Дирак е да построи 
една логически непротиворечива теория, отразяваща факта на 
симетрията между неговата собствена теория на електрона, ко-
ято всъщност представлява теория на раждането и унищожени-
ето на електроните и позитроните и теорията на Максуел, 
описваща съответно раждането и унищожението на електро-
магнитните вълни. Аналогията с теорията на Максуел е пълна, 
ако се приеме, че последната всъщност представлява теория на 
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раждането и унищожението на фотоните. И двете теории в 
такъв случай са примери на квантови полета. Парадоксът, с 
който въпросният подход на Дирак се сблъсква, се състои във 
факта, че фотоните идват и си заминават, докато полетата на 
материалните частици като електрона и позитрона, остават. Въ-
ведените от Дирак правила за квантуването на електромагнит-
ното поле очевидно не дават резултат в тази теория, защото по-
зитивно-енергийните решения на неговото уравнение умножа-
ват броя на операторите на унищожение на електроните, в съ-
щото време, когато негативно-енергийните решения умножават 
броя на операторите на раждане на позитроните. Получава се 
един вид хаос, подобен на хаоса в банковите системи по света 
в периоди на големите финансови кризи. 

Въпреки тези трудности теорията на Дирак за електрона 
получава широко признание, което му донася Нобелова награ-
да по физика през 1933 г. Откривателят на позитрона Андерсън 
получава същата награда през 1935 г. 

Опити за построяването на една логически непротиворе-
чива квантова теория на електродинамиката се предприемат 
от много учени по света, повечето от които се насочват към 
изясняване на пространствено-времевия статут на понятието 
квантово поле. Формулира се идеята, че физически смисъл 
имат само средните значения на компонентите на полето, взе-
ти по крайни пространствено-времеви елементи. В такъв слу-
чай за измерването на компонентите на полето би могло да се 
използват не точковидни заряди, а крайни разпределения в 
пространството на заряда и тока. По този начин се открива 
пътят за прокарване на аналогия със съотношенията за неоп-
ределеност на Хайзенберг, приложени в случая на характе-
ристиките на полето. 

„Тук ние се сблъскваме с принципен въпрос, пише по този 
въпрос М. Д. Ахундов, засягащ логическото построение на 
квантовата електродинамика. Въпросът се заключава в това, че 
докато учените разглеждат източниците на електромагнитното 
поле като класически разпределения на заряда и тока и кванту-
ват само величините на полето, такъв формализъм не установя-
ва никакъв универсален мащаб в пространствено-времевите 
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размери. По този начин актът на усредняването по крайни обе-
ми и интервали от време, един вид някакво пространствено-
времево „размазване" на заряда и т.н., носят характера на изку-
ствени прийоми, обусловени от спецификата на измерителните 
процедури, а не на съдържанието на самата теория. За физичес-
ката концепция е важно ясното разграничение между формал-
ното (т.е. като познавателен прийом) и физическото „размазва-
не" (т.е. такова, което може да се представи като „размитост" на 
самия заряд). Последното се получава чрез въвеждането в 
структурата на теорията на фундаменталната дължина, т.е. на 
„атома" на пространството (и времето). 

Квантовата електродинамика представлява локална теория 
в този смисъл, че в нея функционират заимствани от класичес-
ката физика понятия, основани на концепцията за простран-
ствено-времевата непрекъснатост: „точковидност на заряда", 
„локалност на полето", „точковидност на взаимодействието" и 
т.н. Наличието на тези понятия в нея влече след себе си съще-
ствени трудности, свързани с безкрайните значения на някои 
величини (маса, собствена енергия на електрона, енергия на 
нулевите колебания на полето и т.н.)"172. 

Тези съображения, които в общи линии се оформят пре-
димно в руската школа по теоретична физика, допълват карти-
ната на усилията на западните учени, концентриращи внимани-
ето си върху факта на взаимодействието между винаги присъ-
стващия динамичен ФВ в РКТП. Този факт променя наблюда-
ваните свойства на частиците, което го прави по-близък до 
практическите приложения на теорията, докато руската гледна 
точка има определена концептуална насоченост, свързана по-
скоро с философската интерпретация на физичните идеи. 

За описването на процесите на раждане и унищожение на 
частиците особено полезен се оказва моделът на т. нар. вторич-
но квантуване, разработен в трудовете на П. Йордан, Е. Виг-
нер, П. А. М. Дирак и др. Същността на този модел се заклю-
чава в квантуването на самата вълнова функция на електрона, 
описвана от уравнението на Шрьодингер, където тя се разглеж-
да като модел на първичното квантуване, възникнал в рамките 
на традиционната КМ. В модела на вторичното квантуване въл-
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новата функция се превръща в оператор на раждането и уни-
щожението на електроните и позитроните. 

Квантовите полета, от друга страна, изпълват цялото 
пространство и в този смисъл те са непрекъснати. Поставянето 
на въпроса за дискретността на самото пространство-време оз-
начава признаването на факта на тяхната (на квантовите поле-
та) идентичност със субстанциалната форма на последното (т.е. 
с ефира). Чрез въвеждането на операторите на раждане и уни-
щожение във вторичното квантуване тези полета получават 
свойството да предизвикват особени състояния на възбуждане 
в пространството, наречени квантови флуктуации в динамич-
ния ФВ, които ние описваме като частици на материята или ка-
то частици на светлината, което и обуславя техния (на кванто-
вите полета) дискретен характер. Следователно процедурата на 
вторичното квантуване означава от само себе си своеобразно 
въвеждане на дискретна структура на самото пространство-
време, субстанциалната форма на което представлява кванто-
вото поле, което е и новото лице на ефира. В експериментал-
ните изследвания ние не наблюдаваме „чисто голи" частици, 
движещи се в лишено от всякакви физични свойства простран-
ство, а всъщност наблюдаваме и измерваме един вид „облече-
ни" частици, променили своите обичайни свойства чрез техни-
те непрекъснати взаимодействия с винаги обкръжаващите ги 
квантови флуктуации във ФВ. 

В частност този факт може да се открие в измерванията на 
жиромагнитната константа на електрона g, която съгласно тео-
рията на Дирак получава стойност g=2. През 1947 г. обаче П. 
Къш провежда много точни измервания на g и намира, че реал-
ната стойност е по-голяма с един фактор от порядъка на 
1,00119. Разликата на пръв поглед изглежда много малка, но 
навремето тя послужи като стимул за развитието на квантовата 
електродинамика. Генерацията на създателите на квантовата 
теория, включваща Айнщайн, Шрьодингер, Бор, Хайзенберг и 
Паули, бе подготвена за съвсем друг тип революция във физи-
ката. Всички те считат за безполезни всякакви опити да се 
продължават усилията за построяването на квантовата електро-
динамика в този вид, тъй като тази теория според тях е прин-
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ципно непълна и вероятно погрешна. Те очакват появата на ня-
каква качествено нова теория, за същността на която обаче те 
нямат никаква представа. 

Младата генерация физици в лицето на Файнман, Дайсън, 
Швингер и Томонага се оказват по-консервативно настроени от 
старите майстори. Духът на генерациите в случая е разменен. 
Старата генерация иска и търси нови идеи, младата генерация 
вижда перспектива във вече наложилото се направление в 
квантовата електродинамика. Проведените от Швингер изчис-
ления на корекциите на стойността g=2, основани на новата те-
ория, разработена от тези физици, показва едно изключително 
съвпадение с опитните данни, получени от Къш. За своята ра-
бота последният получава Нобеловата награда по физика през 
1955 г., а Швингер, Файнман и Томонага получават същата наг-
рада през 1965 г. 

Колкото и странно да звучи обаче, Дирак не признава нова-
та теория. И за това той има някои важни основания. 

Успехът на въпросните трима физици се дължи до голяма 
степен на факта, че те строят теорията на квантовата електро-
динамика въз основа на концепцията за локалност, в рамките 
на модела за непрекъснатия характер на пространство-времето. 
Успехът тук се обяснява и с малката величина на константата 
на електромагнитното взаимодействие a=e2/hc=l/137, която е 
безразмерна. Това обстоятелство позволява да се опишат елект-
ромагнитните взаимодействия с помощта на по-рано разрабо-
тената теория на пертурбациите. При използването на пос-
ледната обаче възникват определени трудности с т. нар. безк-
райности в теорията, които се появяват независимо от малката 
стойност на константата Ь. Заслугата на Файнман, Швингер и 
Томонага е, че те откриват един своеобразен начин да избегнат 
тези трудности, използвайки т. нар. теория на пренормировки-
те. В основата на тази теория е заложена същата идея, която 
Швингер използва, за да изчисли стойността на жиромагнитна-
та константа на електрона g, която съвпада с опитните данни. 
В квантовата електродинамика масата и зарядът на електрона, 
потопен в „океана" на собственото му квантово електромагнит-
но поле, са различни от масата и заряда на „голия" електрон, 
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т.е. на идеализирания, съществуващ изолирано от обкръжава-
щия го свят. Разликата между стойностите на масата и заряда 
на реалния и „голия" електрон, съгласно теорията, е равна на 
безкрайност. Учените забелязват, че към тези две безкрайни ве-
личини по същество могат да се сведат всички останали безк-
райности, които се получават от интегрирането на енергията на 
ФВ по всички възможни честоти (v от 0 до 8) на осцилаторите 
в квантовото електромагнитно поле. По този начин възниква 
възможността тези безкрайности просто да бъдат игнорирани, 
замествайки величините, които са ги „адсорбирали" с измере-
ните в експеримента физически константи, отговарящи на ма-
сата и заряда на реалния електрон. В това именно се състои и 
процедурата на пренормировките, използвана в случая на кван-
товата електродинамика. След провеждането на тази процеду-
ра в теорията става възможно да се оперира изцяло с крайни ве-
личини, които от своя страна показват едно изумително съвпа-
дение с експерименталните данни. 

„Наистина, константите на пренормировките, поне в рам-
ките на теорията на пергурбациите, отбелязва по този въпрос 
М. Д. Ахундов, въпреки всичко се оказват безкрайни. Възник-
ва въпросът, какъв е източникът на тези безкрайности: 
несъвършенството на математическите методи или това е 
симптом, свидетелстващ за неадекватността на непрекъснатото 
описание на обектите. Във връзка с това се изказва предполо-
жението, че е възможно, „на малки разстояния да съществува 
някаква „фундаментална дължина", която и регуляризира всич-
ки безкрайности". Нещата се усложняват още и от това, че са-
мата пренормировка има рецептурен характер"173. Този факт 
именно е и причината за съмненията на Дирак, който до края 
на живота си не може да приеме новата теория на електромаг-
нетизма. Такова е мнението и на много други физици, изразено 
сполучливо от акад. М. А. Марков: „Ние засега не знаем, защо 
безпрецедентната „изсмукана от пръстите" намеса в апарата на 
теорията продължава да работи, т.е. докато не се окаже в про-
тиворечие с ексеперимента". И наистина, процедурата на пре-
нормировките в случая на квантовата електродинамика изглеж-
да твърде изкуствена. Нейният рецептурен характер остава в 
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сила и до ден днешен, пораждайки надеждата у някои последо-
ватели на голямата руска теоретическа школа, че тази процеду-
ра в неявен вид отразява необходимостта от въвеждането на 
фундаменталната дължина в пространството. 

За съжаление, обаче, в съвременните експериментални 
данни все още няма определени указания за съществуването на 
такава дължина. Нейното въвеждане може да стане само по 
чисто умозрителен път, като резултатите от теориите, построе-
ни върху такава основа, биха могли да бъдат сравнени с експе-
римента. Това би позволило да се провери достоверността на 
тази интересна идея. Неудобството е, че въвеждането на фунда-
менталната дължина в теорията е една твърде нееднозначна 
процедура. 

Западната теоретическа школа обаче твърдо се придържа 
към идеята за локалния и непрекъснат (точковиден) характер 
на електромагнитното квантово поле и на неговите източници, 
идея, която донася нови успехи в изследванията на микросвета. 
На този въпрос ще се спрем малко по-нататък. 

В новата теория ФБ съществува и една трета възможност за 
разрешаването на този проблем. Както вече споменахме, само-
то вторично квантуване на физичните полета може да се разг-
лежда като форма на въвеждането на фундаменталната дължи-
на в пространството. Съображението в полза на това твърдение 
е, че във ФБ ефирът, който се разглежда като субстанциална 
форма на пространство-времето, вече придобива облика на са-
мите квантови полета. Въвеждането на дискретна структура в 
последните, което в случая на електромагнитното поле и него-
вите източници (електронът, позитронът и др.) се извършва 
чрез процедурата на вторичното квантуване, означава автома-
тически и въвеждането на дискретна структура в самото прост-
ранство-време. Изкуственото въвеждане на някаква фундамен-
тална дължина в случая на квантовите полета е излишно, защо-
то самото квантово поле вече изпълнява ролята на простран-
ство-времето. Тази идея принадлежи на Айнщайн и е изказана 
по повод на ОТО, но в РКТП тя получава своеобразно разви-
тие. Проблемът, свързан с безкрайностите в квантовата елект-
родинамика (а може би и във всички останали квантови теории 
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на физичните полета) може да се анализира и от гледна точка 
на особеностите на самите квантови осцилатори, пораждащи 
вибрациите на тези полета. Въпросът се заключава в това, че 
един притежаващ крайни размери осцилатор, какъвто е напри-
мер въртящият се по своята орбита в атома електрон, не може 
да излъчва радиация с произволно голяма честота, защото от 
дадена стойност нагоре (v> vmiJ неговата скорост на движение 
при трептенето (в случая на електрона в атома неговата ъглова 
скорост) би превишила скоростта на светлината, което съглас-
но II принцип на СТО е забранено. Така ние получаваме едно 
естествено (а не рецептурно) ограничение в теорията, което 
отстранява автоматически въпросните безкрайности. Може да 
се покаже, че въвеждането на това ограничение е еквивалент-
но на въвеждането на фундаменталната дължина в простран-
ството. Лесно е да се изчисли например максималната честота 
( v = v j за осцилатора на електромагнитното поле, ако допус-
нем, че неговите линейни размери са от порядъка на размера 
на ядрото на атома. Резултатът показва, че честотата на у-кван-
тите е една възможна такава граница. И наистина, в експери-
ментите, провеждани с високочестотни електромагнитни поле-
та никъде не се споменава за честоти да кажем от порядъка 
v =10'°° трептения/сек. у-лъчението е и пределното по честота 
електромагнитно лъчение, което се наблюдава в опита (v«10'2 

трепт./сек). 
В областта на торсионните полета в този смисъл може да се 

отбележи и един отдавна констатиран в практиката факт, който 
се споделя от всички без изключение надарени с екстрасенсни 
качества личности. Всички те са единодушни, че енергията, ко-
ято усещат, е с много висока честота. Както ще видим в глава-
та за ФБ, този факт играе много важна роля за построяването 
на една научно издържана физическа теория на торсионните 
полета. Такава теория трябва да обяснява преди всичко факта 
на високочестотната природа на духовните вълнови полета, ко-
ито, както ще видим, имат съвсем различно от квантовите по-
лета естество. Този факт е свързан и с посочената преди малко 
особеност на осцилаторите на квантовите полета, която прави 
възможно въвеждането на фундаменталното ограничение за 
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тяхната честота на трептене, а оттук и на фундаменталната 
дължина в пространството, отстраняваща естествено (а не ре-
цептурно, изкуствено) безкрайностите в квантовите теории на 
полето. От друга страна, посоченият факт с екстрасенсите съз-
дава възможност за изграждането на една логически непроти-
воречива теория на торсионните полета, каквато е ФБ, която 
удовлетворява принципа за наблюдаемостта, формулиран от 
Айнщайн и приложен в КМ от Хайзенберг. Съгласно този 
принцип само теорията може да каже какво трябва да се наб-
людава в опита и какво не. От този принцип ние съществено ще 
се възползваме при описанието на теорията на ФБ. 

Тези особености на проблема, свързан с разходимостите в 
квантовата теория на полето, ни дава основание да го включим 
към особения списък, оглавен от свойството инерция на телата. 

Както вече отбелязахме, процедурата на пренормировките 
в квантовата електродинамика позволява да се получат резул-
тати, които показват изненадващо съвпадение с опита. Инте-
ресно е да се провери дали същите резултати биха се получили 
при въвеждането на въпросното ограничение за честотата на 
квантовите осцилатори. От гледна точка на последното успехът 
на процедурата на пренормировките в квантовата електродина-
мика може да се обясни с малката стойност на електромагнит-
ната константа на взаимодействието а , което предполага една 
сравнително малка стойност на енергията на напрежението на 
това поле, позволяващо да се отчете допустимо малко количе-
ство на обменящите се частици в ниските приближения по ре-
да на пертурбациите. Това дава възможност добри резултати да 
се получат още в рамките на въпросните ниски приближения, 
тъй като по-висшите приближения тук практически нямат зна-
чителен принос (високите степени на а клонят към 0). 

Това предимство обаче изчезва, когато се опитваме да при-
ложим същата процедура и в случая на теорията на силното 
взаимодействие. „За силните взаимодействия, пише по този по-
вод С. Уайнбърг, въпросът не се заключава в отсъствието на ре-
нормируеми теории, бедата е там (и тя все още остава), че го-
лямата напрегнатост на силното взаимодействие променя обли-
ка на всякаква проста схема на приближение, която се предла-
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га за получаването на следствия от дадената теория на полето с 
цел за последващи сравнения с експеримента. Грубо казано, ве-
роятността за обмена на набор от силно взаимодействащи си 
частици при високоенергетическо стълкновение не зависи от 
числото на обменяните частици, така че трябва да се отчитат 
произволно сложни обмени дори и в ниските приближения"174. 

Друга квантова теория на полето от този тип е теорията на 
слабото взаимодействие. Тя също се оказва, че е непренорми-
руема. В процесите на разсейването на неутриното от неутрона 
напр. се получава обмен на двойка промеждутъчни векторни 
бозони, което е свързано с появата на разходимости в теорията, 
породени от неадекватността на процедурата на пренормиров-
ките в случая на слабото взаимодействие. 

Аз помня лично годините, когато повечето мои колеги-фи-
зици се увличаха по идеята за нелокалния характер на кванто-
вите теории на полето. Тази идея обхваща две основни възмож-
ности: неточковидният характер на структурата на полето и не-
точковидният характер на взаимодействието. Въвеждането на 
неточковидния характер на взаимодействията на елементарни-
те частици, от своя страна, може да се извърши по два различ-
ни начина. Първият начин е отхвърлянето на модела на локал-
ното взаимодействие, при което се допуска, че взаимодейства-
щите частици имат точковиден характер. Въз основа на такова 
допускане могат да се построят различни нелокални и нели-
нейни теории на полето. Вторият начин, използван от почита-
ния от мен руски колега от ФИАН Д. А. Киржниц1", се основа-
ва на отхвърлянето на идеята за точковидния характер на сами-
те пространствени координати на частиците, което в рамките 
на РКТП означава допускането на некомутативността на ком-
понентите на оператора на координатите, което по същество 
означава квантуване на самото пространство-време, определя-
но от някои мои руски колеги по времето на аспирантурата ми 
по теоретична физика в Москва, като третично квантуване. 

Приписването на някакви протяжни пространствени раз-
мери на частиците изисква допълнителна хипотеза за същно-
стта на тяхната собствена вътрешна структура. Последната се 
проявява по различни начини в зависимост от различните вза-
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имодействия, на които те (частиците) са подложени. Напри-
мер, разсейването на електрони и фотони от някаква частица-
мишена дава информация за електромагнитната структура на 
последната, а разсейването на л-мезони от същата мишена 
разкрива нейната ядрена структура. Мащабът на простран-
ствената протяжност на частиците зависи от характера на тех-
ните взаимодействия. Например, при електромагнитните взаи-
модействия този мащаб е от порядъка на 10" см, а при силно-
то взаимодействие - от порядъка на 10"13 см. Съответно ма-
щабът в случая на слабото взаимодействие е от порядъка на 10" 
17 см, а при гравитационното взаимодействие той „потъва" до 
изключително малката стойност 10"33 см, която е известната 
Планкова дължина. 

Структурата на ФВ, обкръжаващ елементарните частици 
в рамките на квантовата теория на полето, придобива съвсем 
нов облик. Ефирът в тази теория има своеобразен многосло-
ест характер, като всеки слой проявява своята активност в за-
висимост от вида на взаимодействащите с него частици. Те-
зи слоеве се състоят от виртуални частици и античастици, 
чиито реални проявления имат подчертано статистически и 
квантов характер. Тези частици съществуват в латентно (по-
тенциално, скрито) състояние в пространството, което във 
взаимодействията се проявява под формата на т. нар. кванто-
ви флуктуации. С енергията на квантовите флуктуации на по-
лето напр. може да се обяснят по алтернативен на класичес-
ката КМ начин стабилните орбити на електроните в атома. 
Тази стабилност се получава поради факта, че при приближа-
ване на електроните до ядрото на атома енергията на флукту-
ациите около тях нараства и настъпва момент, когато послед-
ната се изравнява по стойност с енергията на излъчване на 
електрона върху дадената орбита. Следователно електронът 
върху такава орбита излъчва толкова енергия, колкото и 
поглъща от флуктуациите в околния виртуален квантов ваку-
ум. Такава именно орбита отговаря на стабилната орбита на 
Бор в атома, на която електронът не може да излъчва поради 
компенсирането на енергията му от страна на виртуалните 
частици във вакуума. Този модел на Боровата орбита е разли-
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чен от вълновия модел със стоящите вълни, описван с по-
мощта на уравнението на Щрьодингер. 

Многослоестата структура на ФВ поставя в нова светлина 
и идеята за елементарността на частиците в микросвета. В 
РКТП се оформя направлението, известно като модел на 
„бутстрапа", развивано от Дж. Чу, С. Фраучи и др. Оказва се, че 
елементарните частици могат да съдържат в себе си не само 
информация за цялото, но те могат да съдържат в своята струк-
турна цялост и всички възможни други части на това цяло. То-
зи модел се развива във връзка с теорията на силното взаимо-
действие. Тук всички частици в еднаква степен са елементарни 
(или съответно неелементарни), тъй като всички те могат да 
бъдат съставна част на всяка една от тях. Тук възниква и нов 
информационен принцип, обуславящ своеобразна гледна точка 
в теория на информацията. Той гласи: Частта съдържа не само 
информация за цялото, но също така тя съдържа в себе си и 
всички останали части на цялото. Руският учен Н. И. Степанов 
определя много точно този факт: „Ако е изобщо възможно в та-
зи схема да се говори за елементарност, то това качество тук 
по-скоро се отнася не за частици, не и за полета, не и въобще 
за „неща", устойчиви в пространство-времето, а за взаимодей-
ствията"176. Следователно фундаменталността на взаимодей-
ствията в природата означава фундаменталност не толкова на 
отделните физически отличими части на цялото, а означава 
фундаменталност на техните взаимовръзки, оформени в хармо-
нията на структурата на цялото. В традиционната класическа 
физика учените интерпретират обичайната макроскопическа 
действителност като среда, в която взаимовръзките (т.е. в слу-
чая взаимодействията) между телата не играят съществена ро-
ля, вследствие на което ние можем да констатираме самостоя-
телни физически обекти и да формулираме закони, описващи 
тяхното поведение с помощта на високо определени (строго де-
терминирани) математически модели. Когато преминаваме към 
по-ниските нива на устройство на материята, тази определе-
ност отстъпва място на вероятностното описание, което се на-
лага от факта, че ние вече не можем да отделим каквато и да е 
част от микросвета чрез безобидно механично отдалечаване. 
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Следователно статистическите (вероятностни) формулировки 
на законите в атомната и субатомната физика не отразяват на-
шето незнание за физическата ситуация, а по-скоро те са осно-
вополагащо свойство на квантовата действителност, управля-
ващо хода на всички процеси, както и на самото съществуване 
на материята. Вероятностното описание е израз на равновесие-
то и хармонията на света на най-ниското фундаментално рав-
нище в неговото устройство и поради това то представлява 
универсален критерий, разкриващ фундаменталната роля на 
взаимозависимостта и взаимовръзките на нещата на това рав-
нище, изразено в тяхното всеобхватно и непоклатимо единство 
в общата структура на Вселената. 

В развитието на ЕТП може да се отличат четири основни 
етапа, обусловени от еволюцията на нашето разбиране за ха-
рактера и ролята на дискретната структура на пространство-
времето в общата динамика на взаимодействията на елементар-
ните частици. 

Първият етап е свързан с опитите да се въведе някаква фун-
даментална дължина в пространство-времето, с помощта на ко-
ято би могло да се „отрежат" появяващите се в теорията безк-
райности. Въвеждането на тази фундаментална характеристика 
във физиката обаче, е свързано с много трудности от принци-
пиален характер. Първо, включването на фундаменталната 
дължина в теорията съдържа голяма доза произвол, което пра-
ви този модел нееднозначно обусловен. Второ, тази процедура 
има най-често рецептурен характер, подобен на характера на 
пренормировките при разрешаването на проблема с безкрай-
ностите в квантовата електродинамика. Въпреки това, разра-
ботването на този модел разкри насоката на бъдещото развитие 
на ЕТП. 

Вторият етап е свързан с развитието на теорията на калиб-
ровъчните полета, с помощта на които геометричната картина 
на пространство-времето придобива качествено нов характер. 
Особеностите, свързани с изграждането на нелокалната теория 
на полето, тук се пренасят върху системата на локалните си-
метрии, възникващи във взаимодействията на елементарните 
частици. Моделът на калибровъчните полета показва, че проб-
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лемът в ЕТП се заключава не във фундаменталната дължина, 
приписвана на пространство-времето, а в наличието на особе-
на геометрична структура във всяка една точка от простран-
ственото многообразие. Тук възникват понятия като локална 
симетрия, скрита симетрия, нарушена симетрия и др., които ще 
разгледаме след малко. Въз основа на теорията на калибровъч-
ните полета е постигнат нов успех от т. нар. „стандартен мо-
дел" на ЕТП, обединяващ електромагнитното и слабото взаи-
модействия в рамките на една обща теория на електрослабото 
взаимодействие. 

Третият етап се обуславя от прогреса в теорията на много-
мерните пространства от типа на Калуца-Клайн и от по-новата 
теория на струната, в които локалната симетрия на калибровъч-
ните полета се замества от многомерни свити в себе си прост-
ранствени структури, които в случая на струната са от типа на 
6-мерното пространство на Калаби-Яу. 

Четвъртият етап обхваща новите теории от типа на теория-
та на физическия вакуум на Шипов и теорията ФБ. В теорията 
на Шипов фундаментален характер имат въртеливите движе-
ния на самата пространствена метрика, които, от друга страна, 
се обуславят от фундаменталността на кръговите движения във 
ФВ. Тази теория се опира съществено и на допускането за фун-
даменталния характер на далекодействието, проявяващо се в 
един отделен слой на ФВ, наречен торсионен вакуум. Този слой 
обуславя наличието на особен тип полета, наречени торсионни, 
осцилаторите на енергията на които се наричат фитони, предс-
тавляващи своеобразни атоми на пространство-времето. В тео-
рията ФБ, от друга страна, фундаментален характер имат топо-
логическите особености на пространство-времето, породени от 
далекодействащите сили в торсионния вакуум, както и от фун-
даменталните кръгови движения, обусловени от един по-разли-
чен модел на торсионните осцилатори (условно наречени „ше-
нони", по името на учения Шенън, създател на съвременната 
теория на информацията, която играе важна роля в тази тео-
рия). Фундаментална роля в модела на торсионното поле в рам-
ките на ФБ имат и високочестотните вибрации на въпросните 
осцилатори (шенони), които обуславят един нов физически 
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смисъл на явлението квантова нелокалност. Високочестотните 
вибрации тук обуславят нов модел на понятието „холограма", 
употребено в теорията на Бом. За тези две теории (на Шипов и 
ФБ) общото е, че пространствено-времевите „атоми" се 
превръщат в източници на полета, което променя напълно 
смисъла, заложен в тях от калибровъчните теории и теорията 
на струната, от позицията на които те стартират. В последните 
пространствените „атоми" имат определена геометрична 
структура, докато в теорията на Шипов и ФБ те играяг ролята 
на участници във физическите взаимодействия. 

Първите два етапа в развитието на ЕТП ще разгледаме по-
подробно в настоящия параграф, а вторите два - в следващия 
раздел от книгата. 

Както вече подчертахме, резултатите от експериментите 
със силно взаимодействащи частици променят в известен 
смисъл нашето виждане за характера на дихотомията (съчета-
нието на противоположни същности) на понятията елементар-
но и сложно в микросвета. В новия смисъл тази дихотомия 
удовлетворява ПД на Бор. 

В класическата физика изясняването на неелементарността 
на един или друг физически обект влече след себе си възприе-
мането на някакъв друг по-малък обект (някаква част от изход-
ния обект) в качеството на елементарен. Понятието „контину-
ум" тук предполага възможността за деление на обектите на 
все по-малки и по-малки части. Но както вече изяснихме, в 
микросвета се появява един нов тип взаимоотношения между 
по-сложните и по-простите физически обекти. „... понятията 
елементарно и сложно, пише руският философ М. Е. Омеляно-
вски, приложени към елементарните частици загубват своята 
абстрактна противоположност едно към друго и по този начин 
своя буквален смисъл; те приличат на класическите сложни 
системи, но те не представляват такива системи. В елементар-
ните частици се съчетават в единство противоположните свой-
ства на елементарното и сложното, т.е. елементарната частица 
е едновременно и елементарна същност, и система"177. Инте-
ресно е и мнението по този въпрос на Хайзенберг: „ Ние, пише 
той, питаме: „От какво се състои протонът? Делим ли е или е 
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неделим електронът? Сложна или проста частица е фотонът?" 
Обаче това са неправилно поставени въпроси, понеже думите 
„да се дели" или „да се състои" в тази връзка в значителна сте-
пен губят своя смисъл. Нашата задача би трябвало да бъде 
приспособяването на нашето мислене и на нашия език, т.е. на 
нашата научна философия, към новата ситуация, създадена от 
експерименталните данни"178. 

В началния етап от развитието на ЕТП физиците залагат 
надеждата си за разрешаването на този въпрос на нелокалната 
теория на полето, в която физическото взаимодействие „се раз-
мива" в една ограничена пространствена област. Понятието 
точковидно взаимодействие, протичащо в една безразмерна, 
безструктурна точка от пространствения континуум в тази тео-
рия се измества от понятието „фундаментална дължина", 
представляваща някакъв своеобразен „атом" на пространство-
времето. На този етап от развитието на теорията въпросната 
фундаментална дължина няма своя собствена геометрична 
структура. Тук тя е само едно малко „кухо" пространствено 
обемче, в което взаимодействието между квантовото поле и 
частиците придобива нелокален характер. В руската школа по 
теоретична физика моделът на нелокалното взаимодействие се 
въвежда по различни начини. Така напр. Д. Иваненко и Г. Сар-
данашвили преразглеждат с такава цел фундаменталните топо-
логически свойства на пространство-времето, докато Д. Бло-
хинцев разработва теория на полето, в която свободното (нев-
заимодействащо) поле се разглежда в локален смисъл, а нело-
калността се въвежда само при взаимодействията174. Интерес-
ното в този подход е, че геометричната структура на простран-
ство-времето в микросвета не остава строго фиксирана, а се 
променя динамично в зависимост от характера на взаимодей-
ствията на квантовите полета, което представлява своеобразно 
потвърждение на философията на Айнщайн, заложена в осно-
вата на неговата ОТО180. 

Въвеждането на фундаментална дължина в пространство-
времето на микросвета променя радикално нашите представи 
не само за геометричната структура на пространство-времето, 
но и за причинността, която е тясно свързана с последната. В 
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нелокалните теории за първи път се поставя въпросът за въ-
веждането на някаква структура в самите точки от простран-
ствено-времевия континуум, която в случая на нелокалната 
квантова теория на полето няма ясно изразен геометричен ха-
рактер. В тези теории въпросната структура има възможно най-
простата форма (фундаменталната дължина 10). Пространстве-
но-времевата подреденост на събитията, обуславяща причин-
но-следствената структура във взаимодействията на частиците 
с квантовите полета, придобива също нова форма в рамките на 
нелокалната теория на полето. Причината е, че организацията 
на самата геометрична структура на пространството тук проме-
ня класическата ни представа за причинно-следствените отно-
шения изобщо, които в дадения случай се обуславят от една 
принципно нова пространствена подредба. В теорията на ка-
либровъчните полета и теорията на струната тази тенденция се 
задълбочава, тъй като в тези теории организацията на простра-
нствено-времевата структура се усложнява в още по-голяма 
степен. Това се дължи на наличието на още по-сложна геомет-
рична структура, приписвана на самите миниатюрни простран-
ствени „атоми", ролята на които в калибровъчните теории се 
изпълнява от калибровъчните квантови полета, а в теорията на 
струната от пространствата на Калаби-Яу. 

В най-общи линии, може да се каже, че в многомерните ге-
ометрични структури, разглеждани в съвременната теоретична 
физика и водещи началото си от теорията на Калуца-Клайн и 
нелокалната квантова теория на полето, пространствено-вре-
мевата подреденост, необходима за описанието на последова-
телността на събитията, загубва до голяма степен своята опре-
деленост. Този факт намира отражение и върху формата на са-
мата причинно-следствена подреденост на нещата във физи-
ческата реалност. Тази особеност на РКТП обуславя специфи-
ката на условието за микропричинност в квантовата реалност. 
В рамките на математическия апарат на теорията това условие 
се свежда до изискването за локална комутативност на полеви-
те оператори. „То се изразява в превръщането на нула на кому-
татора на полевите оператори, взети в две несъвпадащи прост-
ранственоподобни точки. Локалната комутативност се обусла-
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вя от това, че измерванията, проведени в две такива точки, не 
водят до интерференция'"81. На езика на методологията това ус-
ловие може да се представи като изискване за неизменността 
на подредеността на миналото, настоящето и бъдещето, обус-
лавяща факта, че причините винаги пораждат следствия и ги 
предшестват по време, че в природата няма далекодействие, 
разпространяващо се с безкрайно голяма скорост или със ско-
рост, по-голяма от скоростта на светлината, че условието за ре-
лативистка инвариантност се изпълнява и т.н. 

„Условието за локална комутативност на полевите операто-
ри, пише по този въпрос М. Д. Ахундов, не се изпълнява в не-
локалните теории на полето. В този смисъл се въвежда предел 
за прилагането на традиционното причинно обяснение, който 
се разглежда само като микроскопическо приближение. По 
мнението на някои физици, в микросвета загубват смисъл оби-
чайните времеви отношения „по-рано" и „по-късно". В област-
та на нелокалното взаимодействие събитията са свързани в ня-
каква „плетеница", в която те взаимно се обуславят едно от 
друго, но не следват едно след друго. Ако досега физическите 
понятия повсеместно фиксираха опосредственото единство на 
противоположностите и учените търсеха конкретните форми за 
разрешаването на противоречията между тях, съединявайки ги 
по различни начини, то на съвременния етап физиците се 
натъкнаха на област, където противоположностите непосред-
ствено се съединяват в такива обекти, които представляват от 
само себе си, така да се каже, самото противоречие. Един от те-
зи обекти е „плетеницата" на причините и следствията, в която 
се оформя „микроструктурата" на причинната връзка. Не гото-
ви резултати, а междинни звена от процеси ето какво излиза на 
преден план в съвременното физическо познание'"82. 

Интересно е и мнението на Хайзенберг по този въпрос, 
който запазва оптимизма си във връзка с възникналата труд-
ност около причинността в микросвета, считайки, че в бъдеще 
учените ще могат „да построят теория, в която причинността се 
нарушава само във вътрешността на много малка област, нап-
ример, от порядъка на 1013 см"183. Нелинейните и нелокални 
квантови теории на полето обаче се оказват твърде чувствител-
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ни към проблема за причинностга, намерило израз в теорията 
в издигането на принципа за нарушението на причинностга. Д. 
Киржниц отбелязва по този въпрос, че „разграничаването на 
пространство-времето на области „малки", където причинно-
стга е нарушена, и на „големи", където тя е изпълнена, е невъз-
можно без появата в нелокалната теория на нова константа с 
размерност на дължина елементарната дължина'"84. 

Някои учени обръщат внимание и на елементарния (фунда-
менталния) интервал от време, наречен „хронон", допълващ 
общата картина на „атома" на пространство-времето, в който 
протича процесът на взаимодействието на елементарните час-
тици. 

Съществуват редица теории във физиката, в които област-
та на взаимодействието на частиците и процесите в нейните 
граници не представляват обект на описание. В тях въпросната 
област просто се игнорира, като областта на взаимодействието 
се разглежда като „черна кутия", а съответните характеристики 
на частиците се описват на входа и изхода на процесите, т. е. 
много преди и след процеса на самото взаимодействие. От то-
зи тип е напр. теорията на S-матрицата. 

Описанието на причинната връзка в микросвета през въп-
росния период от развитието на стандартния модел на РКТП, 
следователно, води до възникването на необходимостта от въ-
веждането на някаква локална структура във всяка една от точ-
ките на обичайното пространство-време. „Атомът" на простра-
нство-времето в смисъла на нелокалната теория на полето 
представлява и своеобразен „атом" на самата причинна връзка, 
нейно особено елементарно звено, което се явява като елемент 
в нейната обща структура. Последната е усложнена неимовер-
но в рамките на микросвета, в сравнение със структурата на 
причинната връзка в макросвета. „И ако в класическата физи-
ка, признаваща безкрайната делимост, както и непрекъснатост-
та (диференцируемостта) на причинната връзка, този „атом" се 
представя като точковиден и безструктурен обект, то квантова-
та физика излиза извън рамките на такава макроструктура на 
причинната връзка. Тук се преразглежда концепцията за точко-
видността, за абсолютната пространствено-времева непрекъс-
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натост. Затрудненията на съвременната физика, свързани с на-
рушаването на локалната причинност, произтичат, по наше 
мнение, от неоправданите опити „да се втеснят" закономернос-
тите в структурата на причинната връзка в рамките на нейния 
елемент, „най-малката клетка""185. 

Нелокалната теория на полето се развива и от западната 
школа по теоретична физика. В нея са постигнати някои резул-
тати, които в общи линии допълват теориите на руските учени. 
Подобна е картината и в съвременната физика, опитваща се да 
обясни невидимия духовен свят. Теорията на руския учен Ши-
пов напр. може да се разглежда като продължение на традици-
ята, възприета в руската школа по теоретична физика, която 
навремето участва активно в разработването на нелокалната 
квантова теория на полето. ФБ, от своя страна, по-скоро отра-
зява духа на западната школа. И в този случай, обаче, въпрос-
ната теория се явява като своеобразно допълнение на руския 
опит в тази област. 

През 1947 г. Г, Снайдер разработва теорията на дискретно-
то пространство-време, която удовлетворява условието за рела-
тивистка инвариантност, една от основните слаби точки в об-
щата схема на нелокалните теории186. Този резултат е постигнат 
с цената на едно съществено преразглеждане на механизма на 
взаимодействието на частиците в областта на големите импул-
си. За да се избегнат трудностите в тази теория, Снайдер изме-
ня вида на закона за събирането на импулсите на частиците, ко-
ето, от своя страна, налага промяна в характера на геометрич-
ната структура на цялостното пространство-време. В случая се 
извършва преход от псевдоевклидово импулсно пространство 
към импулсно пространство с постоянна кривина. По този на-
чин нелокалността в теорията променя и нивото на теоретична-
та абстракция на самото понятие за пространство-време, което 
е една новост за физическото познание от този период. 

Теорията на Снайдер стимулира интереса на руските учени 
към нелокалните теории, което представлява един от примери-
те за плодотворното взаимодействие между двете големи шко-
ли в теоретичната физика. В резултат на това се появяват реди-
ца важни обобщения на нелокалния модел, между които и мо-
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дела, разработен от руския учен Мир-Касимов, в който кванту-
ването на пространство-времето се представя като свойство на 
самото взаимодействие на частиците187. С други думи, в теори-
ята на този руски учен „атомите" на пространство-времето са 
вече проявление на самата динамика на процесите в микросве-
та. Тази теория, по мое лично мнение, е един далечен предше-
ственик на физиката, опитваща се днес да обясни финия свят 
на духовните процеси. 

В руската теоретична школа се ражда и един от опитите за 
информационна интерпретация на новите области във физика-
та. Те са свързани с името на познатия на българските физици 
руски учен В. Г. Кадишевски. Той е автор на една много инте-
ресна гледна точка в подхода към построяването на теорията на 
дискретното пространство-време. В. Г. Кадишевски анализира 
някои общи основни черти на двете фундаментални физични 
теории на XX в. КМ и теорията на относителността. Неговият 
извод е, че константите с и h, определени в тези теории, предс-
тавляват своеобразна компенсация на информация, която се за-
губва при излизането от рамките на класическата физика. В то-
зи смисъл скоростта на светлината „компенсира" загубата на 
инвариантността на разстоянията и интервалите от време от-
носно класическите преобразования на координатите, а 
квантът на действието h „компенсира" съответно отсъствието 
на възможността да се измерят точните координати и импулсът 
на частиците188. Това е и причината, счита Кадишевски, в експе-
риментите, провеждани с микрочастиците да се появяват таки-
за некласически ефекти като корпускулярно-вълновия дуа-
лизъм, съотношенията за неопределеност на Хайзенберг, уве-
личението на масата с увеличаването на скоростта на частици-
те и др. Всички тези ефекти изчезват при с—>°о и h—>0. Тези 
универсални константи играят важна роля в микросвета, зато-
ва именно от тях може да се определи и мащабът на фундамен-
талната дължина 1о. 

Кадишевски показва, че такива физически константи като 
електрическия заряд на частиците, техните маси, постоянната 
на силното взаимодействие и др. имат неуниверсален характер. 
Той определя като фундаментална константата на Ферми за 
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слабото взаимодействие, която е G=l,4.10"49 ерг. см5. От послед-
ната се извежда и стойността за 1о=7.10 ,7см. Това е естествени-
ят предел, според Кадишевски, който определя фундаментал-
ната дължина в природата. Тази константа компенсира загуба-
та на информацията, която в случая на слабото взаимодействие 
придобива формата на нарушение на пространствената чет-
ност. Това означава, че пространството в микросвета в мащаби-
те на слабото взаимодействие се оказва асиметрично спрямо 
дясната и лявата ориентация, определена спрямо произволно 
избрана в него посока. 

Друго възможно съображение за пределната граница на 
пространствените мащаби 1о«10 |7см е фактът, че слабото вза-
имодействие е последното известно взаимодействие в приро-
дата, което все още може да бъде описано чрез стандартния 
модел. Преди появата на теорията на обединеното електрос-
лабо взаимодействие физиците бяха склонни да приемат тази 
естествена граница в качеството на фундаментална дължина 
10, разглеждайки я като възможен предел за приложението на 
непренормируемите теории на полето, в които безкрай ности-
те би следвало да бъдат „обрязани" въз основа на хипотезата 
за универсалния характер на 10. След появата на теорията на 
електрослабото взаимодействие нещата коренно се променят. 
Обединението на електромагнитното и слабото взаимодей-
ствие бе осъществено в рамките на стандартния локален мо-
дел на РКТП. Този модел се оказва пренормируем и с това не-
обходимостта от въвеждането на фундаменталната дължина 
10«Ю"17 см отпада. 

Следващата естествена граница за тази универсална харак-
теристика се определя от дължината на Планк 
Всеобщо е мнението сред физиците, че това е и истинският 
предел в природата по отношение на мащаба на пространство-
то в микросвета, въпреки че той се определя от естеството на 
гравитоционното взаимодействие, което не играе почти никак-
ва роля в процесите на елементарните частици. Възприемането 
на този предел изкарва на преден план проблема за синтеза на 
две на пръв поглед несъвместими една с друга фундаментални 
теории във физиката - КМ и ОТО. 
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Този проблем може да бъде свързан със съображението, ко-
ето ние изтъкнахме по-рано във връзка с естествената граница 
за честота на елементарните осцилатори, определящи енергия-
та на полетата във ФВ. Съвсем прости изчисления показват, че 
ако за предел на електромагнитното лъчение се приеме често-
тата на наблюдаваните в реалността у-кванти, излъчвани от ос-
цилатора, свързани с ядрата на атомите (която е от порядъка на 
v«1012 тр./сек.) и че ако пределната граница на дължините в 
природата в микросвета е планковата дължина 1033 см, то то-
гава полевите вибрации с честота 1023<у<1043тр./сек. могат да 
се съгласуват със стандартния модел на РКТП само ако се до-
пусне, че линейният размер на полевия осцилатор има също 
своеобразен предел, определен от дължината на Планк. Само 
при това условие скоростта на трептене на осцилаторите в то-
зи интервал на честотите не приема парадоксалната стойност, 
равна на безкрайност. Въпросът се усложнява, когато допуснем 
съществуването и на по-големи честоти 1043<v<10*~ <ю, т.е. на 
честоти в интервала, разпростиращ се до безкрайност. 

Нашата предварителна хипотеза е, че въпросните честоти 
от интервала 1023<v<1043 тр./сек имат отношение към високо-
честотните трептения в микросвета, които се регистрират от 
някои високочувствителни екстрасенси и следователно въпрос-
ният спектър на честотите може да се отъждестви със специфи-
ката на вълните на едно ново фундаментално поле в природата 
торсионното. Законите на КМ очевидно не са в сила за такова 
поле, защото при v—»<х> енергията на квантовото поле клони 
към оо (E=hv). Изход от парадокса с безкрайната енергия на по-
лето е допускането, че при честоти по-големи от предела, опре-
делен от дължината на Планк (т.е. v>1043 тр./сек) скоростта на 
торсионното поле нараства до безкрайност. В такъв случай 
енергията на полето повече не зависи от честотата на неговите 
осцилатори. В реалния физически свят, определен от крайната 
скорост на светлината обаче, енергията на такова поле би тряб-
вало да бъде нула. Единственият начин да съгласуваме тези две 
противоречиви качества на торсионното поле е допускането за 
неговия принципно информационен характер при честоти, 
надхвърлящи стойността v=1043 тр./сек. 
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Следователно, въз основа на съображението за съгласува-
ност със стандартния модел на РТКП и хипотезата за предел-
ния характер на линейните размери на елементарния осцила-
тор на полето, определени от естествената граница за фунда-
менталната дължина 10 (която следва от величината на планко-
вата дължина ls) ние определяме две основни свойства на ново-
то фундаментално поле в природата - торсионното. От една 
страна, това поле трябва да има по-голяма скорост от скорост-
та на светлината с в интервала на честотите 1023<v<1043 тр./сек 
и следователно неговото естество вече не се подчинява на зако-
на на KM E=hv. В интервала на честотите 1043<v<co неговата 
скорост нараства до безкрайност, а енергията му от гледна точ-
ка на законите на квантовата физика и теорията на относител-
ността става нула. В този случай физическото торсионно поле 
променя своя силов характер, превръщайки се в информацион-
но поле, пренасящо огромно количество информация при изк-
лючително малка стойност на енергията на неговия преносител, 
който е самото торсионно поле. В такъв случай теориите от ти-
па на тази на Шипов могат да се отнесат до честотите на торси-
онните осцилатори, обхващащи интервала 1023<v<1043 тр./сек, 
където скоростта на торсионния сигнал е крайна величина, рав-
няваща се (съгласно Шипов) на 10чс. Този факт налага създава-
нето на една по-обща теория, която да обхване и случая на 
безкрайно голямата скорост на торсионното поле, отнасящ се 
за честоти от интервала 1043<v<co тр./сек. Такава теория е имен-
но ФБ. При определени предположения уравненията в тази те-
ория (ФБ) могат да се редуцират до уравненията на Шипов, по-
лучени в рамките на неговия модел на физическия торсионен 
вакуум, обусловен от специфичната геометрична структура на 
едно 10-мерно пространствено многообразие. 

На какво основание ние можем да направим въпросната 
класификация на свойствата на торсионното поле, внасяща ед-
но съществено допълнение към теорията на Шипов? Първият и 
основен факт, потвърждаващ достоверността на тази класифи-
кация е ... самият успех на теорията на електрослабото взаимо-
действие, верността на която бе потвърдена от експериментал-
ните данни. Тази теория се оказва, че е пренормируема, което 
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означава, че високите честоти на квантовите осцилатори на то-
ва поле от определен предел нагоре нямат никакъв принос в об-
щата картина на неговата енергия. Лесно е да се изчисли в 
такъв случай, че при честоти по-големи от стойността v«10" 
тр./сек енергията на квантовите осцилатори би трябвало бързо 
да клони към нула, тъй като в противен случай теорията би се 
оказала непренормируема. Вторият факт това е пределната чес-
тота на наблюдаемите в природата електромагнитни вълни, 
обуславяща естеството на у-квантите. Това обстоятелство пре-
мества долната граница на възможните честоти до стойността 
v»1023 тр./сек. За да се избегне несъответствието с експеримен-
талните данни, потвърждаващи верността на локалния стан-
дартен модел до предела, обусловен от пространствени дължи-
ни от порядъка на 1017 см (което отговаря на енергиите, опре-
делени от теорията на електрослабото взаимодействие) ние 
трябва да припишем някои нови качества на полето, съответ-
стващи на една нова картина на вибрациите на полевите осци-
латори поне в интервала 1027<v<oo тр./сек. Ако добавим и съоб-
раженията, свързани със съществуването на -квантите, този ин-
тервал се разширява, придобивайки вида: 1023<v<oo тр./сек. За 
да обясним от гледна точка на здравия разум успеха на теория-
та на обединеното електрослабо взаимодействие, ние трябва да 
допуснем съществуването на едно ново фундаментално поле в 
природата, чието естество не се подчинява на законите на КМ 
и на теорията на относителността. Това поле съответства на 
честотите на полевите осцилатори във ФВ, определени във 
въпросния интервал: 1023<v<oo тр./сек. Наличието на предела, 
обусловен от планковата дължина lg обаче налага необходимо-
стта от въвеждането на двустепенната класификация на свой-
ствата на новото торсионно поле, изкарваща наяве качествено-
то различие на това поле в двата отделни интервала на честоти-
те: 1023<v<1043 тр./сек и 1043<v<oo тр./сек. Именно тези два ин-
тервала на вибрациите на полевите осцилатори във ФВ Вели-
кият Творец на Вселената е използвал при сътворяването на ре-
алността на невидимия фин духовен свят. 

Направената от нас хипотеза отговаря напълно на научни-
те критерии. Първо, тя възниква от естествения ни стремеж да 
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изхождаме единствено от познатите закони във физиката, как-
то и от анализа на експерименталните данни, свързани с проце-
сите в микросвета. Тази хипотеза е в съгласие и с принципа за 
наблюдаемостта, формулиран от Айнщайн и приложен в КМ от 
Хайзенберг. Опитният факт, основан на усещанията на огромен 
брой екстрасенси, потвърждаващ реалността на някакво свръх-
честотно лъчение в спектъра на човешките биоенергии, идва да 
потвърди верността на формулираната от нас идея за свръхви-
соката стойност на честотите на полевите осцилатори на ново-
то торсионно поле. Новото в сравнение с резултатите, произти-
чащи от теорията на Шипов, е, че това поле има много по-
сложна структура, изискваща един още по-сложен и труден за 
интерпретиране математически апарат. За да изясним по-пре-
цизно основанията за построяването на тези сложни физичес-
ки теории, ние ще им направим подробен анализ в следващия 
раздел. 

С помощта на новите теории на полето, които никак не се 
вместват в рамките на стандартния модел, може да се осветлят 
и редица въпроси, на които последният не може да отговори по 
принцип. Например, независимо от успеха на локалната по 
своя характер теория на обединеното електрослабо взаимодей-
ствие, въпросът за фундаменталната дължина 10 остава все още 
открит в традиционната физика. Напълно е възможно в бъде-
щите експерименти с елементарни частици да бъде открито съ-
ществуването на такава дължина още в интервала, разпрости-
ращ се над мащаба на предела, отговарящ на планковата дъл-
жина 1. Учените считат, че откриването на такава елементарна 
дължина в интервала 1017<10<10'33 см ще промени радикално ви-
да на физическите теории не само в микросвета, но и в космо-
логията. Затова въпросът с фундаменталната дължина 10 е 
включен в особения списък на най-важните проблеми във фи-
зиката, което ни дава основание да го включим и в нашия осо-
бен списък, оглавен от свойството инерция на телата. От друга 
страна, откритието на фундаменталната дължина 10 би потвър-
дило по категоричен начин и предложената от нас обобщена 
версия на ТТП, основана на описаната по-горе двустепенна 
класификация на свойствата на новото торсионно поле. 
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В съвременната физика остава открит и въпросът за сама-
та вътрешна структура на „атомите" на пространство-времето. 
Съществува ли пространство-време вътре в самите „атоми" на 
пространство-времето? Или в такива дълбоки мащаби форми-
те на пространство-времето въобще изчезват? Ако тези форми 
изчезват зад въпросната пределна граница, то тогава възниква 
въпросът за смисъла на пространство-времевите форми в мак-
росвета. Идеята за принципно макроскопическия характер на 
пространство-времето е една стара идея във физиката, която 
има отношение към ТТП. В рамките на последната се показва, 
че ограничаването на безкрайната делимост на пространство-
времето (т.е. неговата непрекъснатост), може да става и в таки-
ва форми, които са далече от примитивните представи за отдел-
ни „късчета", кванти на пространство-времето или за някаква 
нейна хаотична форма, наречена „пяна". М. Д. Ахундов опре-
деля този проблем по следния начин: „Предположението за то-
ва, че известната на нас абсолютна непрекъснатост „ще се сме-
ни" с пълна дискретност, ни се струва също толкова невероят-
но, колкото и допускането за неограничената делимост на 
пространство-времето"189. Тази дилема се разрешава задоволи-
телно от новите теории на Шипов и ФБ. В тях класическата 
представа за континуума на пространство-времето, обуславяща 
традиционното схващане за съществуването на минимални 
пространствено-времеви интервали, се променя в смисъл, че 
самите „атоми" на пространство-времето тук се превръщат в 
активни участници в динамиката на микросвета. Последните 
съставят активната страна и на един невидим за нашите сетива 
свят, който обуславя естеството на информацията на цялата ви-
дима физическа Вселена (така че видимите неща не произтичат 
от видими такива, което потвърждава една известна библейска 
истина). 

„Що се отнася до допускането за неограничената делимост 
на пространството и времето, пише М. Д. Ахундов, то колкото 
и невероятно да ни се струва то, но именно в рамките на тази 
концепция е развита цялата минала и голяма част от съвремен-
ната физика (това не означава, че с развитието на физиката не 
се извършва развитие и обогатяване на самото понятие за неп-
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рекъснатост: от интуитивната представа за безкрайната дели-
мост то се трансформира в представата за диференцируемост-
та, континуалността, топологическата свързаност и т.н.). По то-
зи път физиката преодолява и онези трудности, с които тя се 
опитваше да се справи с помощта на нелокалните квантови те-
ории на полето и теорията на квантуваното пространство-вре-
ме. Така в качеството на един от главните стимули за развити-
ето на тези теории послужи невъзможността от построяването 
на пренормируеми теории на слабите и силните взаимодей-
ствия, в които би било възможно да се избавим от разходимос-
тите, от безкрайните значения на фундаменталните физически 
величини. 

Въпреки това през тези години физиците не прекъсват опи-
тите да реализират принципа за пренормируемост в квантовата 
теория на полето. По-нататък, развитието на физиката от пос-
ледните десетилетия доведе до преоценка на програмата на 
Айнщайн, засягаща построяването на единната теория на поле-
то по пътя на разширяването на математическата структура на 
пространство-времето. И въпреки че този опит не бе успешен, 
идеята на Айнщайн остана като дълбоко проникновение в същ-
ността на фундаменталната структура на теоретическата физи-
ка и представлява основният стълб на съвременната физика"190. 

Двете нови теории, тази на Шипов и онази на ФБ, отгова-
рят напълно на това важно условие, което поставя М. Д. Ахун-
дов. 

Формулираната преди това хипотеза за високочестотния 
двустепенен характер на торсионното поле съществено се ос-
новава на успеха на теорията на обединеното електрослабо вза-
имодействие, в която се предсказват факти, показали задоволи-
телно съвпадение с опитните данни. „Създаването на единната 
теория на електромагнитните и слабите взаимодействия, пише 
по този повод М. Д. Ахундов, представлява забележително дос-
тижение, което, възможно, ще влезе в историята на физиката 
като научна революция от втората половина на XX в. Нейната 
разработка не само че донесе много нови физически данни, но 
и способстваше за обогатяването на логико-методологическите 
представи за развитието на научното знание"191. 
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Революцията, която извърши теорията на електрослабото 
взаимодействие фактически подготви почвата за извършването 
на една още по-всеобхватна и с далеч отиващи последствия в 
научното познание революция. Това е революцията във физи-
ката от края на XX в., която подготви условията за възникване-
то на новата физика, опитваща се да обясни невидимия духовен 
свят. Всяка революция във физиката изкарва на преден план ня-
кои фундаментални идеи, които се развиват в естествознание-
то от най-дълбока древност до наши дни. Тези идеи, по мнени-
ето на Холтън, имат способността непрекъснато да се възраж-
дат, да се превръщат в централно ядро в научното познание 
през определени периоди, след което те често потъват в тъмни-
ната на забвението, дочаквайки своето ново възраждане. Таки-
ва идеи са напр. атомизмът, симетрията, непрекъснатостта на 
пространството и времето, принципите на екстремалност, обе-
динението на природните сили и др. Количеството на такива 
фундаментални идеи нараства в процеса на развитието на нау-
ката. Холтън сравнява процеса на появата на такива идеи с под-
хода „на фолклориста или на антрополога, изслушващ епичес-
ките предания с цел да разкрие дълбинните тематически струк-
тури и повторения"192. 

Силата на науката се проявява най-вече в нейната методо-
логия и философия. Тези две области на познанието представ-
ляват кормилото на научното познание изобщо. Най-силните 
нации в науката са тези, които ги развиват системно и отговор-
но. В България напр. познанието в тези две области се подце-
нява, затова тук науката няма особени успехи. В Русия обаче 
картината е коренно различна. В западната култура тези две об-
ласти също са застъпени на много високо ниво. 

Идеите, залегнали в основата на ЕТП, получила особено 
развитие в лицето на теорията на електрослабото взаимодей-
ствие, са няколко на брой. Това са преди всичко идеите за си-
метрията, за скритата и нарушена симетрия, за калибровъчно-
то поле като своеобразна геометрична структура на простран-
ство-времето и за пренормируемостта на теорията. 

Важна роля в съвременната физика изпълнява понятието за 
симетрия. Известните теореми на Еми Ньотер напр., разкриват 
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важната връзка между симетрията на пространството и време-
то и фундаменталните закони за запазване на енергията и им-
пулса. В теорията на елементарните частици са открити и т. 
нар. вътрешни симетрии на фундаменталните физически взаи-
модействия в природата, които намират отражение в свойство-
то инвариантност на уравненията на движението на съответни-
те квантови полета относно някаква система на преобразова-
ния на геометричните им характеристики. Различните типове 
такива преобразования се наричат групи на симетрия. 

Важна особеност в ЕТП е необходимостта от обединение-
то и привеждането в съответствие с фактите на различните гру-
пи на симетрии. Ранните модели на полевите теории използват 
в качеството на групи на симетрия глобалните симетрии, на ко-
ито се подчинява цялостното пространство-време. Особеност 
на тези симетрии е, че преобразованията на полевите уравне-
ния в случая не зависят от положението в пространството и 
времето. Истинският физически смисъл на тези уравнения оба-
че се съдържа в т. нар. локални симетрии, присъщи на фунда-
менталните физически взаимодействия. Нагледно локалната 
симетрия на взаимодействията и глобалната симетрия на 
пространство-времето може да се представи по следния начин: 
„Първият частен вид на операцията на симетрията може да се 
сравни с някакво зададено и еднакво завъртяване на всяка 
ябълка в кошницата от заета веднъж от тях ориентация в прост-
ранството към друга такава. Вторият по-общ вид на операция-
та на симетрията може да се съпостави със завъртяването поот-
делно на всяка ябълка в кошницата към различни нови ориен-
тации. Инвариантността относно операциите на симетрията от 
втория тип е известна като калибровъчна симетрия"193. Това 
нагледно представяне дължим на един от авторите на теорията 
на електрослабото взаимодействие, С. Вайнберг. 

Глобалната симетрия в теорията на полето означава еднов-
ременно мигновено изменение на вълновата функция във всич-
ки точки на Вселената. Такава операция на симетрията обаче е 
неудовлегворителна, защото една завършена физическа теория 
не може да претендира за успешно описание на всички прост-
ранствено-времеви области - от най-малките мащаби на прост-
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ранството и времето до най-големите. Освен това, едновремен-
ното мигновено изменение на фазата на полетата във всички 
точки на пространството може да се отъждестви с акаузалното 
по своя характер далекодействие, което означава, че осъщест-
вяването на такава операция на симетрията изисква скорости, 
по-големи от скоростта на светлината194. 

Глобалната симетрия е аналог на абсолютното простран-
ство-време на Нютон. Реалното положение на нещата в приро-
дата обаче, свързано със закона за пределния характер на ско-
ростта на светлината, изисква изменението на фазата на вълно-
вите функции на полетата да се извършва не мигновено в цяла-
та Вселена, а да се разпространява с крайната скорост на свет-
лината в пространство-времето. Такъв е именно характерът на 
локалната калибровъчна симетрия, която е тясно свързана със 
специфичните закони за запазване на физическите величини, 
характеризиращи отделните взаимодействия в природата. Та-
кива закони за запазване са законът за запазване на електричес-
кия заряд, законът за запазване на изотопическия спин в силни-
те взаимодействия, законът за запазването на странността в съ-
щите взаимодействия и др. Локалните калибровъчни симетрии 
са обединителното звено между тези закони за запазване и гео-
метричните свойства на пространство-времето. 

В ранните теории на обединение на физическите сили мо-
делът на локалната калибровъчна симетрия се прилага за пър-
ви път от Г. Вайл, който открива една важна особеност в струк-
турата на квантовата електродинамика. Уравненията на тази те-
ория се оказват инварианти спрямо групата на преобразовани-
ята на фазата на вълновата функция на електрона, за която се 
допуска, че зависи от мястото в пространство-времето. Това 
влече след себе си и съответното калибровъчно преобразование 
на четирикомпонентния векторен потенциал на електромагнит-
ното поле, което се свързва със закона за запазване на заряда в 
електромагнитното взаимодействие. Тази операция на въвеж-
дане на локална калибровъчна симетрия описва едно ново по-
ле, което е именно полето на взаимодействие, представено под 
формата на някакво компенсиращо поле. Последното се появя-
ва като условие за възстановяването на първоначалната симет-
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рия на уравненията на полето, нарушена от въвеждането на за-
висещата от точката на пространство-времето фаза на вълнова-
та функция на електрона. Затова много често в теоретичната 
физика теорията на калибровъчните полета се нарича още и те-
ория на компенсиращите полета. 

В този смисъл, може да се каже, че откритият от Г. Вайл 
модел на преход от глобалната симетрия към локалната симет-
рия на фазата на вълновата функция на електрона, зависеща от 
точката в пространство-времето, помогна да се обясни произ-
ходът и естеството на електромагнитната сила като проявление 
на особен вид компенсиращо поле, чиито кванти в дадения слу-
чай са фотоните. Въпросният преход между глобалната и ло-
кална симетрии, следователно, налага въвеждането на допъл-
нителни строги изисквания към инвариантността на самата 
система на уравненията за движение на полетата, обусловени 
от вълновата функция на електрона, което се реализира с по-
мощта на въвеждането на въпросното компенсиращо поле, оп-
ределящо естеството и ролята на фотонното поле в електромаг-
нитното взаимодействие. В случая на квантовата електродина-
мика, освен това, масата в покой на кванта на компенсиращото 
поле трябва да бъде равна на нула. Това съответства на обстоя-
телството, че фотонът може да съществува само в движение. 
Неговото състояние на покой се оказва невъзможно от гледна 
точка на теорията на калибровъчните полета. Този факт е в пъл-
но съответствие с експеримента. 

Инвариантността на уравненията на движението на елект-
ромагнитното поле спрямо локалната група на калибровъчна 
симетрия означава инвариантност спрямо изменението на фа-
зата на вълновата функция, зависеща от мястото в простран-
ство-времето. Калибровъчната инвариантност се представя в 
РКТП като обмен на някакви векторни частици, което означа-
ва, че последните имат спин равен на единица. Фотонът, следо-
вателно, притежава двойно по-голям от електрона спин, а 
спинът на електрона е равен на Уг. 

Процесът на появата на компенсиращите полета може да се 
опише и на геометричен език като паралелен пренос, извъ-
ршван с помощта на коефициентите за свързаност на разслое-
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ните пространства, представляващи геометричен образ на ка-
либровъчните полета в пространство-времето. В такъв геомет-
ричен подход към теорията на полето фундаменталните сили в 
природата се представят като резултат от обмена на векторни 
частици, представляващи кванти на съответните калибровъчни 
полета. 

В теориите, описващи по същия начин и другите физичес-
ки взаимодействия (слабите и силните) частиците, породени от 
калибровъчната симетрия на полетата се оказват, че притежа-
ват същия спин, равен на единица. Този факт открива пътя към 
обединението на калибровъчните полета в рамките на ЕТП, в 
която главна роля вече играе моделът на обединената симетрия. 
Калибровъчната симетрия лежи в основата на най-съвременни-
те физически теории, стремящи се да обединят всички фунда-
ментални взаимодействия в природата в единна схема. 

Една важна особеност в подхода към теорията на полето, 
основан на калибровъчната симетрия, е, че въз основа на пос-
ледната могат да се построят различни теории, обусловени от 
едно относително голямо разнообразие от такива симетрии. За-
това, за да се избере най-правдоподобната измежду тези тео-
рии, е необходимо да се привлече някакъв допълнителен крите-
рий. Такъв критерий представлява принципът за пренормируе-
мост на теорията, който е особено полезен в случая на кванто-
вата електродинамика. Този принцип, по мнението на Вайн-
берг, се оказва „ключовият критерий, който и при по-общия 
подход налага някаква простота на нашите теории и ни помага 
да изберем една истински физическа теория сред безкрайното 
множество на разумните квантови теории на полето'"''5. 

През 1967 г. С. Вайнберг, А. Салам и Ш. Глешоу разработ-
ват единната калибровъчна теория на електромагнитното и сла-
бото взаимодействие, която отговаря на посочения по-горе кри-
терий. Тази теория се оказва пренормируема. В нея кванти на 
компенсиращото поле са безмасовите фотони, както и промеж-
дутъчните, притежаващи маса векторни бозони, (спин S=l) W+, 
W" и Z°, които са отговорни за слабото взаимодействие. За обе-
динението на двете взаимодействия в някаква единна теория е 
необходимо двете константи на тези взаимодействия да се из-
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равнят по величина. Това се оказва възможно само при усло-
вие, че масата на промеждутъчните векторни бозони е различ-
на от нула. Изчисленията показват, че тази маса е много голяма 
(от порядъка на 70 Гев). Тази трудност е преодоляна с помощ-
та на принципа за спонтанното нарушение на симетрията, на 
който се основава т. нар. механизъм на Хигс - едно нововъве-
дение в структурата на ефира. Оказва се, че в такъв случай те-
орията на електрослабото взаимодействие е пренормируема. 
Този резултат е постигнат с цената на една нова характеристи-
ка на квантовия ФВ, обусловена от въпросния механизъм на 
Хигс. Доказателството за пренормируемостта на теорията е 
разработено от Г. т'Хоофт през 1971 г. 

В какво всъщност се заключава идеята за спонтанното на-
рушение на симетрията в електрослабото взаимодействие и 
има ли възможност този подход да се приложи и в случая на 
силното взаимодействие? Нека се спрем по-подробно на този 
въпрос. 

Идеята за локалната калибровъчна симетрия води началото 
си от закона за запазването на електрическия заряд, формули-
ран в рамките на класическата теория на Максуел. Този закон 
означава, че електрическият заряд не може да бъде създаван от 
нищото или да бъде унищожаван безвъзвратно. Съгласно тео-
ремите на Еми Ньотер, освен това, на този закон за запазване 
би следвало да съответства някакво свойство на симетрия. В 
природата съществуват процеси, в които се зараждат заредени 
частици, напр. електрони, но тяхното зараждане винаги е прид-
ружено и със зараждането на съответното количество античас-
тици, (в случая позитрони), така че балансът положителни/от-
рицателни заряди винаги се запазва. Свойството зараждане на 
двойки частици/античастици е локално явление, отнасящо се 
до всяка точка в пространство-времето. Една от „красотите" на 
уравненията на Максуел е, че те осигуряват локалното запаз-
ване на електрическия заряд, и това се дължи на една вътреш-
но присъща на самото електромагнитно поле симетрия. 

Един век по-късно младият китайски физик Чен Нинг Янг 
си поставя за цел да реши обратната задача: стартирайки от ня-
какъв друг закон за запазване на определена физическа харак-
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теристика, открита в другите природни взаимодействия (напр. 
силното или слабото) и използвайки съответстващата му си-
метрия, да построи уравненията на тези взаимодействия. Той 
изхожда от един задълбочен анализ на понятието локално за-
пазване на физическите величини изобщо, което в случая на 
уравненията на Максуел бе отъждествено със закона за запаз-
ване на електрическия заряд. 

Уравненията на електромагнетизма съдържат една строга 
локална симетрия. Тя се заключава в това, че електрическият 
потенциал в тях може да бъде заменян от различни значения в 
различните точки на пространството и времето, без това да 
променя вида на уравненията на Максуел. Оказва се, че локал-
ните изменения на електрическия потенциал влекат след себе 
си и съответни локални изменения на магнитния потенциал, 
който е тясно свързан с електрическия такъв чрез тези уравне-
ния. Общият ефект от тези изменения в крайна сметка не се от-
разява на описанието на електромагнитното поле в рамките на 
уравненията на Максуел, които остават инвариантни (т.е. за-
пазват своя вид) при подобни локални трансформации на 
електричния и магнитния потенциали. Това свойство на урав-
ненията на Максуел има връзка със закона за запазване на 
електрическия заряд. Въпросното свойство е израз на някаква 
локална симетрия на тези уравнения, което следва да се свър-
же именно със закона за запазването на заряда на частиците в 
природата. Всъщност самата връзка между електрическата и 
магнитната сили може да се разглежда като резултат на въпрос-
ната локална симетрия, разкрита в структурата на уравненията 
на Максуел, което показва, че тази симетрия по принцип има 
отношение и към теорията на обединението на природните си-
ли. Разкриването на факта, че принципът на локалната симет-
рия (или инвариантност) има отношение и към самата природа 
на електромагнитните взаимодействия на заредените частици 
стана възможно едва след появата на КМ. Тази фундаментална 
връзка е описана за първи път в класическата статия на Херман 
Вайл, публикувана през 1929 г. В нея той отбелязва следното: 
„Струва ми се, че този нов принцип на калибровъчна инвариа-
нтност (principle of gauge invariance), който следва не от спеку-
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лации, а от експеримента, ни разкрива, че електромагнитното 
поле е едно необходимо придружаващо явление... на материал-
ното вълново поле (на електрона бел. авт.)". 

В тази статия Вайл въвежда електромагнитното взаимодей-
ствие с помощта на полето на една безмасова векторна части-
ца, която се отъждествява с фотона. Двадесет години по-късно 
Янг пише, че той „е силно впечатлен от идеята, че запазването 
на заряда се свързва с инвариантността на теорията при промя-
на на фазите (математически израз на едновременната промяна 
на величините на електричния и магнитния потенциали в урав-
ненията на Максуел бел. авт.)... и даже още по-силно впечатлен 
от факта, че калибровъчната инвариантност определя всички 
електромагнитни взаимодействия". 

Янг се заема да приложи тези идеи спямо едно ново свой-
ство на локална симетрия, открито в рамките на силното взаи-
модействие. Това свойство се нарича симетрия на изотопичния 
спин, известно още като закон за запазването на изотопичния 
спин в силните взаимодействия. Изотопичният спин изразява 
факта на взаимозаменяемостта на протоните и неутроните в 
силното взаимодействие, което означава, че характерът на пос-
ледното не се променя, ако заменим протоните с неутрони или 
обратното неутроните с протони. Това свойство предсталява 
израз на една своеобразна симетрия в структурата на силното 
взаимодействие, на което, съгласно теорията на Еми Ньотер, би 
следвало да съответства на някакъв закон за запазване. Това е 
именно законът за запазване на изоспина. 

Отначало опитите на Янг да реализира принципа на калиб-
ровъчната инвариантност и в случая на изоспина се натъкват 
на сериозни трудности. През лятото на 1953 г. той среща в 
Брукхейвън младия физик Р. Милс, който е назначен на работа 
в същия офис, където работи и Янг. Резултатът от тяхното сът-
рудничество е това, което ние днес наричаме теория на калиб-
ровъчните полета на Янг и Милс. Трудностите, които срещат 
тези физици при построяването на своята теория, произтичат 
от специфичния характер на силното взаимодействие. Въп-
росът се заключава в това, че калибровъчната теория на изос-
пина се оказва много по-сложна, отколкото електромагнитната 
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калибровъчна теория. Компенсиращите полета в теорията на 
Янг и Милс трябва да бъдат въведени по такъв начин, че локал-
ната замяна (или ротацията) на изоспина (т.е. замяната на про-
тона с неутрона или обратното) да става във всяка една точка от 
пространство-времето, запазвайки идентичността на протони-
те и неутроните в тези точки. За да се осъществи това, самото 
поле на силно взамимодействащите си частици трябва да при-
тежава свойството изоспин. В случая на електромагнетизма та-
кова положение не възниква, защото локалното изменение на 
вълновата функция на полето на частиците тук не променя тех-
ния електрически заряд. Това следва от факта, че електромаг-
нитното поле не променя стойността и естеството на електри-
ческия заряд. Електрическият заряд в електромагнетизма може 
да се определи като източник на електромагнитното поле, но 
самото електромагнитно поле не е източник на електрическия 
заряд. В силното взаимодействие се наблюдава точно обратно-
то явление полето на силно взаимодействащите частици е ед-
новременно и източник на самото себе си. 

Уравнението на Янг-Милс има следния вид: 

+ 2 s(bvXf^) + J^=0. (12) 

В това уравнение f описва интензитета на полето на Янг-
"v s/ 

Милс, а наличието на първата производна показва, че урав-
нението (12) зависи от това как интензитетът на полето се про-
меня в точките на пространство-времето; изпълнява ролята на 
„заряд", a J обуславя свързания с този заряд ток; bv е потенци-
алът на полето на Янг-Милс. Членът bvxf представя най-важ-
ното отличие от електромагнетизма, тъй като в него рефлекти-
ра условието за зависимостта на полето на Янг-Милс от само-
то себе си. В уравненията на Максуел еквивалентният на него 
член е равен на нула, защото в случая на електромагнетизма 
фундаменталните полета не си влияят едно на друго. 

Уравнението (12) представлява уравнението на движение-
то на полето на Янг-Милс. Посоченото тук ново качество на то-
ва поле, което го отличава от електромагнетизма, се нарича са-
модействие на квантовото поле. Свойството самодействие на 
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полето изкарва наяве една важна особеност на силното взаимо-
действие. Понятието „поле на частиците", каквито са напр. 
електроните, протоните и неутроните в РКТП, представляват 
математически конвенции, улесняващи описанието на полетата 
на силите (т.е. на взаимодействията), които се извеждат въз ос-
нова на строгите принципи на теорията на калибровъчната ин-
вариантност. Полетата на силите, едно от които в случая на 
електромагнетизма представлява полето на фотоните, могат да 
се сравнят с играта на топка между двама души, които си 
подхвърлят и поемат последователно една топка. При тази раз-
мяна на топката, която изпълнява ролята на фотона, двамата иг-
рачи постепенно или се привличат, или се отблъскват един от 
друг. Те изпълняват ролята на заредените частици (в случая на 
електромагнетизма това са електроните, а в силните взаимо-
действия това са съответно протоните и неутроните). Фотони-
те, от своя страна, съгласно калибровъчната теория на електро-
магнетизма, са безмасови. Това означава, че те се разпростра-
няват до безкрайност (топката между двамата играчи в случая 
може да се подхвърля и при безкрайно голямо разстояние меж-
ду тях). В случая на силното взаимодействие, радиусът на 
действието на „топките" на полето е твърде малък. Той е от по-
рядъка на размера на ядрата на атомите (1013 см). Това означа-
ва, че квантовите „топки" на силното поле трябва да имат ня-
каква маса, за да бъде сигурно, че тези топки няма да излетят 
до безкрая. Именно от това качество на квантите на полето на 
силното взаимодействие произтича и свойството самодей-
ствие: полето „привлича" самото себе си, за да осигури малкия 
радиус на действието на силата, която то поражда. 

Трудността в теорията на Янг-Милс идва именно от факта 
на необходимостта от наличието на маса на квантите на поле-
то на силното взаимодействие. За да се изпълни условието за 
локална симетрия, обусловена от изоспина на ядрените части-
ци, тези кванти трябва да променят при взаимодействието про-
тоните в неутрони, неутроните в протони, или да оставят час-
тиците в същия им вид. За да извършат това, тези частици тряб-
ва да имат освен изоспин, но също така и електрически заряд. 
Общият им брой трябва да бъде три, едната от тях притежава-
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ща положителен електричен заряд, втората - отрицателен, а 
третата трябва да бъде неутрална частица. Какво всъщност 
представлява масата на калибровъчните частици? На този въп-
рос сериозно внимание обръща самият Паули, един от класи-
ците на калибровъчната теория. Статията на Янг и Милс в то-
зи вид е спряна временно от печат именно поради този неизяс-
нен в теорията факт. Това става през лятото на 1954 г. На 1 ок-
томври същата година обаче, тяхната статия е публикувана в 
престижното списание Physical Review. 

25 години по-късно, през октомври 1979 г., Ш. Глешоу, А. 
Салам и С. Вайнберг получават Нобелова награда по физика 
за тяхната теория на електрослабото взаимодействие. Това е 
един вълнуващ и изпълнен с много драматизъм период от раз-
витието на теоретичната физика. Теорията на тези трима уче-
ни също принадлежи към класа на калибровъчно инвариант-
ните полеви модели. В нея се използват както идеите на Янг 
и Милс, така и тези на Вайл, но в един по-друг контекст, разк-
риващ по изненадващ начин някои нови страни на калиб-
ровъчните теории. Новата теория обхваща също две от основ-
ните взаимодействия в природата. Това са слабото и електро-
магнитното взаимодействие, заели мястото на електромагне-
тизма и силното взаимодействие, разглеждани в теориите на 
Вайл и на Янг-Милс. В тази нова калибровъчна теория също 
възниква проблемът с масите на промеждутъчните векторни 
бозони, представляващи кванти на компенсиращото поле. Ос-
вен това тази теория предсказва и точната величина на маси-
те на тези частици. 

Слабото взаимодействие играе важна роля в някои проце-
си, протичащи в ядрата на атомите. То е Ю5 по-слабо от силно-
то взаимодействие, но благодарение на него протонът може да 
се превърне в неутрон, както и обратното неутронът може да се 
разпадне на протон, електрон и антинеутрино. Слабото взаимо-
действие е отговорно за превръщането на химичните елементи 
едни в други (мечтата на древните алхимици по този начин е 
осъществена), както и за съществуването на изотопите. 

Приносът на А. Салам в тази теория е, че той първи се за-
ема да приложи принципа за локалната инвариантност и в 
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случая на слабото взаимодействие. Той обръща внимание на 
факта, че слабото взаимодействие променя заряда на частици-
те (напр. при разпада на неутрона в протон). Салам предлага 
при описанието на това взаимодействие да се приложи подо-
бен на теорията на Янг-Милс подход, в рамките на който се 
появяват три междинни частици съответно с положителен, от-
рицателен и нулев електрически заряди. Положителната и от-
рицателната калибровъчни частици биха могли да се отнесат 
до свойството на слабото взаимодействие да променя заряда 
на частиците, но неутралната частица в случая представлява 
проблем. Идеята на Салам е тази частица да се идентифицира 
с фотона, с което той мотивира и идеята си за обединението 
на двете взаимодействия. 

Ш. Глешоу, от своя страна, има същата идея, но неговите 
намерения са да редуцира принципно непренормируемата 
квантова теория на слабото взаимодействие към пренормируе-
мата теория на квантовата електродинамика, осланяйки се на 
факта, че константите и на двете взаимодействия са относител-
но малки по величина. Той избира като обща база за тяхното 
обединение теорията на Янг-Милс, допускайки подобно на Са-
лам възможността неутралната калибровъчна частица в тази 
теория да се идентифицира с фотона от електромагнетизма.Са-
лам и Глешоу, независимо един от друг, разработват теорията 
на електрослабото взаимодействие, обединявайки локалните 
симетрии на двете сили в единна теоретична конструкция. В 
резултат на това обединение се появяват две неутрални калиб-
ровъчни частици фотонът от електромагнетизма и неутралната 
частица на слабото взаимодействие. 

С. Вайнберг допълва тази схема по един блестящ начин, 
предлагайки в теорията да се използват и идеите на шотлан-
дския физик П. Хигс. До тази идея обаче той достига, премина-
вайки през редица перипетии. Въпросът се заключава в това, че 
преди намесата на Вайнберг, в теорията на електрослабата си-
ла все още възникват трудности, свързани с безкрайностите. 
Положението се усложнява и от факта на несъществуването на 
тежкия неутрален векторен бозон, който до онзи момент още 
не е открит в експеримента. 
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В какво се заключава същността на теорията на Хигс, изве-
стна във физиката като механизъм на Хигс? Този механизъм се 
основава на факта, според който една физическа система може 
да съществува в едно лишено от всякаква симетрия състояние, 
въпреки че описващите я уравнения са симетрични. Например, 
атомите на желязото представляват от само себе си миниатюр-
ни магнитчета. В едно обикновено парче желязо атомите са 
разположени хаотично, така че в него не се проявяват магнит-
ните свойства като цяло. В този случай системата от атомите на 
желязото притежава определена сферична симетрия, тъй като 
свойствата не зависят от някаква посока в пространството. Ко-
гато същото парче желязо се постави в силно магнитно поле, 
атомите му се ориентирват по посока на силовите линии на то-
ва поле и парчето се намагнетизирва. Въпросната симетрия в 
случая изчезва, тъй като свойствата на системата от атомите на 
желязото вече зависят от посоката на намагнетизирващото по-
ле, въпреки че уравненията, описващи движението на атомите, 
запазват своята първоначална симетрия. Заслугата на Хигс е, че 
той допуска възможността елементарните частици да получа-
ват своята маса под въздействието на някакво допълнително 
поле (аналог на външното магнитно поле в случая с парчето 
желязо), което се добавя към уравненията на калибровъчните 
полета, с цел да се наруши тяхната първоначална симетрия. То-
ва допълнително поле, според Хигс, е причината за появата на 
масата и на промеждутъчните векторни бозони в теорията на 
електрослабото взаимодействие. Неговото съществуване (на 
полето на Хигс) нарушава първоначалната локална калиб-
ровъчна симетрия, теорията на която при отсъствието на поле-
то на Хигс налага условието за безмасовост на калибровъчни-
те векторни бозони. Така теорията на шотландския учен разре-
шава проблема с масите на калибровъчните частици. 

С. Вайнберг обаче отначало прилага идеята за нарушената 
симетрия на полетата в случая на теорията на Янг-Милс, опит-
вайки се по този начин да обясни силното взаимодействие. С то-
ва той успява да опише съществуването на редица масови и без-
масови частици, които търси да идентифицира с познатите от 
експеримента силновзаимодействащи частици. Между тях оба-
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че не могат да се открият безмасовите частици, предсказвани от 
неговата теория. Мисълта да приложи тази теория в случая на 
електрослабото взаимодействие го осенява при едни съвсем не-
обичайни обстоятелства, които той описва в своята реч по слу-
чай присъждането му на Нобеловата награда. В нея той разказ-
ва следното: „В известен смисъл още през 1967 г. аз си мислех, 
докато карах колата към моя офис в Масачузетския Технологи-
чен Институт,че както изглежда аз съм прилагал правилните 
идеи към погрешния за това случай." Вайнберг си дава сметка, 
че безмасовите частици, от които се нуждае, са именно фотони-
те, а масовите векторни калибровъчни частици в теорията му са 
същите, които откриваме в слабите взаимодействия. 

Четири години по-късно, през 1971 г., теоретическата схе-
ма на Вайнберг-Салам-Глешоу получава своя окончателен, 
завършен вид. Това извършва Джерард'т Хоофт, който работи 
при известния теоретик М. Велтман от Утрехт. Както винаги, 
физиците умеят да се шегуват. В периода преди основополага-
щата работа на Дж.'т Хоофт С. Колман нарича теорията на 
тримата физици „теоретическа жаба". Причината е, че в ней-
ния тогавашен вид теорията е непренормируема. В теоретич-
ната физика процедурата на пренормировките е известна още 
и като теория на ренормализацията, а пренормируемите тео-
рии се наричат ренормируеми. След работите на Дж.'т Хоофт 
Глешоу открива с радост, че теорията на електрослабото взаи-
модействие се превръща от една грозна „теоретична жаба" в 
един прекрасен принц, донесъл на нейните автори Нобеловата 
награда по физика за 1979 г., докато Дж.'т Хоофт и Велтман 
получават същата награда едва през 1999 г., с което заслугата 
им за превръщането на жабата в принц получава обществено 
признание. 

Първите потвърждения на новата теория са получени през 
1973 г., когато в експеримента биват открити следите на т. нар. 
„неутрални слаби токове". Тези „токове", които никога преди 
това не са били наблюдавани, разкриват съществуването на 
тежките неутрални векторни бозони, характеризиращи слабото 
взаимодействие. През 1983 г. в експериментите по разсейване-
то на елементарни частици при високи енергии са детектирани 
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и другите векторни бозони, притежаващи заряд, при което ма-
сите им се оказват точно съвпадащи с теоретическите предска-
зания. През този период в теоретичната физика възниква и по-
нятието „скрита симетрия", което е синоним на първоначална-
та калибровъчна симетрия, преди тя да бъде нарушена от меха-
низма на Хигс. По този начин локалната калибровъчна симет-
рия в новите обединителни теории на полето вече се разглежда 
като форма на някаква точна симетрия, която е потенциално 
скрита. Нейното реално проявление е само под формата на на-
рушената симетрия, която възниква при намесата на полето на 
Хигс. Така във философията на физиката възниква едно ново 
философско положение. Оказва се, че истински съдържателен 
характер имат не самите идеални симетрии, които приписваме 
на природните явления и процеси, а многобройните форми на 
нарушение на тези симетрии. Взаимодействията на елементар-
ните частици в природата се оказват резултат на нарушението 
на идеалните калибровъчни симетрии, които са скрити от пог-
леда на наблюдателя под слоя на едно голямо разнообразие от 
векторни масови и безмасови калибровъчни частици. В теоре-
тичната физика настъпва периодът на търсенето на такива 
скрити симетрии. Погледите на физиците се насочват към оста-
ващото малко настрана от тези вълнуващи събития силно взаи-
модействие. 

Събитията в теорията на това взаимодействие се развиват 
по един твърде специфичен начин. Както вече отбелязахме, 
опитните данни показват, че магнитният момент g на протона 
не удовлетворява резултата, получен от решенията на уравне-
нието на Дирак g=2. Реално той се оказва g«5,6. За неутрона ре-
зултатът е още по-фрапиращ. Съгласно Дирак неутронът не би 
следвало да притежава магнитен момент изобщо. Опитът по-
казва, че неутронният магнитен момент е около 2/3 от този на 
протона, а неговата ориентация е насочена обратно на спина на 
същата частица. Това съответства на безкрайно голяма стой-
ност за g. Тези несъответствия с теорията на Дирак показват 
недвусмислено, че протоните и неутроните са по-сложно уст-
роени от електрона. Понятието „елементарност" в случая за-
губва своя смисъл. 
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По-внимателният анализ на силното взаимодействие по-
казва, че то има твърде сложен, необичаен характер. Това взаи-
модействие се оказва, че зависи не само от разстоянието меж-
ду частиците, но също и от техните скорости, от ориентацията 
на спиновете, както и от всевъзможните комбинации на тези 
характеристики, взети по различен начин. Фактически, силно-
то взаимодействие вече не може да се разглежда като израз на 
„сили", разглеждани в традиционния смисъл на тази дума. Те-
зи особености неизбежно усложняват задачата за намирането 
на уравненията на движението на ядрените частици. Това, кое-
то ние наблюдаваме в разсейването на тези частици, когато те 
се сблъскват една с друга, е възникването на множество други 
частици, повечето от които са нестабилни. Всред тях има я-ме-
зони, К-мезони, р-мезони, А, Е и Н-бариони, техните античас-
тици и много други още. Всички тези частици взаимодействат 
много силно една с друга. 

Изучаването на ядрените сили започва през 30-те години на 
XX в. В тази област физиците се сблъскват с една съвсем нова 
реалност, разкриваща нови закономерности, нови явления и ... 
необходимост от една нова теория, описваща спецификата на 
силното взаимодействие. Оказва се, че на фундаментално ниво 
това взаимодействие може да се опише от една теория, нарече-
на квантова хромодинамика, представляваща своеобразно 
обобщение на квантовата електродинамика и теорията на Янг-
Милс. Елементарни конституенти в тази теория са кварките и 
глуоните. Има шест вида кварки, наречени „аромати": u, d, s, с, 
b, t (от англ. думи up, down, strange, charm, bottom, top или съ-
ответно горе, долу, странно, чар, дъно, връх). Тези частици се 
различават една от друга по величината на тяхната маса. Оста-
налите свойства имат подобен характер. Кварките играят съща-
та роля, каквато и електроните в квантовата електродинамика, 
а глуоните изпълняват ролята на фотоните. Първите три кварка 
(u, d, s) представляват конструктивни елементи на протоните и 
неутроните. Разликата е, че докато в квантовата електродина-
мика има само един тип заряд (електрическият), то в квантова-
та хромодинамика има три типа заряди, наречени цветове и 
осем вида глуони, които също са носители на въпросните заря-
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ди. Това означава все едно фотоните да имат също електричес-
ки заряд. Някои от глуоните реагират с цветовите заряди по-
добно на реакцията на фотоните с електрическия заряд. Други 
глуони служат за прехода от един цвят в друг. Например, един 
u-кварк със син цвят като заряд може да ИЗЛЪЧИ един глуон и да 
се превърне в зелен u-кварк. ВСИЧКИ тези цветови заряди се 
подчиняват на съответните закони за запазване. Глуоните оба-
че са носители на небалансирани помежду си цветови заряди, 
за да могат при обмяната им между кварките да променят цве-
товете на последните по точно определения от закона за запаз-
ването на съответния заряд начин. Например, в горния случай 
със синия u-кварк, превръщащ се в зелен u-кварк, обмененият 
от тях глуон трябва да има син заряд „+1" и зелен заряд „-1". В 
резултат на това, че самите глуони пренасят небалансиран цве-
тен заряд, в квантовата хромодинамика съществуват елемен-
тарни процеси, при които глуоните излъчват други глуони. С 
други думи, глуоните са същевременно източници на самите 
себе си. Нищо подобно няма в квантовата електродинамика. 
Тук фотоните са винаги електрически неутрални и следовател-
но те не могат да взаимодействат помежду си. Фундаментално-
то различие между квантовата хромодинамика и другите поле-
ви теории се дължи на свойството на глуоните да взаимодей-
стват помежду си, бидейки те самите източници на самите се-
бе си. 

През 1973 г. физиците Д. Грос, Ф. Вилчек и Д. Политцер 
откриват едно особено свойство в теорията на хромодинамика-
та, наречено асилттотична свобода. Това свойство произтича 
от факта на взаимодействието на глуоните помежду им. Оказва 
се, че глуонното взаимодействие предизвиква намаляване на 
силата на силното взаимодействие пропорционално на намаля-
ването на разстоянието до „силния заряд" в източниците на то-
ва взаимодействие кварките. Този теоретически резултат бе ед-
но изненадващо откритие, тъй като в течение на цели два века 
в електромагнетизма физиците наблюдават точно обратното яв-
ление - силата, дължаща се на електрическия заряд, се увели-
чава с приближаването ни към него. Въпреки своята парадок-
салност свойството асимптотична свобода в силното взаимо-
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действие обяснява успешно някои експериментални факти. В 
началото на 70-те години се провеждат експерименти по раз-
сейването при големи енергии на електрони от мишени-части-
ци, състоящи се от протони и неутрони. Тези експерименти по-
казват, че електроните в случая поникват навътре в структура-
та на мишените до много малки разстояния. Електроните в те-
зи реакции успяват да взаимодействат с кварките вътре в сами-
те ядрени частици, създавайки впечатление, че кварките в тези 
взаимодействия се проявяват почти като свободни частици, ка-
то напълно несвързани с цялото индивидуалности. Тези опит-
ни данни показват ясно, че силата на силното взаимодействие 
намалява с намаляване на разстоянието ни до източника на то-
ва взаимодействие. 

Но какво е поведението на това взаимодействие, когато 
разстоянията до източника се увеличават? Оказва се, че в този 
случай силата на силното взаимодействие нараства. Този резул-
тат обяснява факта, защо един отделен кварк по никакъв начин 
не може да бъде „избит" от протона или неутрона, подобно на 
„избиването" на електрона от атома. Асимптотичната свобода, 
следователно, е теоретичното обяснение на това защо кварките 
не могат да съществуват в свободно състояние, което се потвъ-
рждава от експерименталния факт на ненаблюдаемостта на 
кварките като свободни частици. 

Квантовата хромодинамика е построена до голяма степен 
въз основа на идеите, оформени в рамките на теорията на Янг-
Милс и теорията на калибровъчната инвариантност на Вайл. 
Описваните тук взаимодействащи квантови полета обаче имат 
значително по-сложен характер. Описаното по-горе свойство 
на квантите на компенсиращите полета (в случая глуоните), 
обуславящо асимптотичната свобода в силното взаимодей-
ствие, улеснява в известен смисъл теоретическите анализи на 
това взаимодействие от гледна точка на принципа на калиб-
ровъчната инвариантност. Благодарение на това, че глуоните си 
взаимодействат едни с други, условието те да притежават маса, 
с което да се обясни малкият радиус на действие на ядрените 
сили, тук отпада. Глуоните в квантовата хромодинамика оста-
ват безмасови и това обстоятелство улеснява значително при-
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лагането на принципа на локалната калибровъчна симетрия. 
През 1956 г. японският учен Утияма публикува статия, в 

която той представя едно обобщение на уравненията на Янг-
Милс. Неговата теория обхваща и случаите на частици с по-го-
лям от единица спин (S>1). Целта на Утияма е да сведе грави-
тацията към модела на калибровъчните полета, показвайки че с 
помощта на една удовлетворителна локална симетрия, прило-
жена в случая на гравитационното поле, могат да се опишат 
частици със спин съответно 3/2 и 2. Първата частица се нарича 
гравитино, а втората - гравитон. Гравитиното е аналог на 
електрона, протона и неутрона в теорията на Янг-Милс, а гра-
витонът е безмасовият квант на гравитационното поле, който е 
аналог на фотона от електромагнетизма. 

През 1957 г. Янг, един от авторите на теорията на Янг-
Милс, получава Нобелова награда по физика за едно друго не-
гово откритие. Той разделя тази награда с китайския си колега 
Тцунг Дао Ли. Тяхното откритие е в областта на слабите взаи-
модействия. То се отнася до явлението нарушаване в това вза-
имодействие на симетрията между лявата и дясната ориента-
ция спрямо определена посока в пространството, наречена във 
физиката кирална симетрия. Това означава, че слабо взаимо-
действащите си частици показват едно странно предпочитание 
при разлитането им в пространството. Оказва се, че тези части-
ци избират „по свое усмотрение" дали да летят или само надяс-
но, или само наляво, без да има видима за това причина. Нару-
шението на киралната симетрия се проявява по специфичен на-
чин и в биохимичния строеж на органичната материя. 

Ли и Янг указват как тази толкова странна идея може да бъ-
де проверена експериментално. И за най-голямо учудване на 
мнозина физици, между които и вечно съмняващият се Паули, 
тяхното предположение се потвърждава в опитите на една ки-
тайска физичка на име Чиен Сунг By (всъщност това откритие 
се оказва едно чисто китайско явление). 

В заключение на този параграф можем да отбележим, че 
калибровъчните ЕТП откриват пътя във физиката към една но-
ва област на природата, която се характеризира с големи маси 
на елементарните частици и с взаимодействия, протичащи при 
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все по-малки и по-малки мащаби на пространството и времето. 
Пред теоретичната физика обаче остава все още открит въп-
росът за обединението на електрослабото взаимодействие с 
квантовата хромодинамика, което ще представлява някаква 
единна калибровъчна квантова теория на трите основни взаи-
модействия в природата силното, слабото и електромагнитно-
то. В по-далечна перспектива може да се очертае и програмата 
за глобалния синтез на една такава единна квантова теория на 
полето с теорията на гравитацията в рамките на някаква супер-
симетрия, което налага едно по-нататъшно развитие на теоре-
тичните ни представи за структурата на пространство-времето 
и свързаните с него модели на динамично изменящия се ефир. 
Моделът на локалната симетрия, известна като суперсиметрия, 
свързва в единна симетрична схема фермионите (т.е. частиците 
с полуцял спин като електрона, протона и неутрона) и бозони-
те (частиците с цял спин като фотона, векторните масови бозо-
ни от електрослабото взаимодействие, гравитона). Това обеди-
нение обаче може да удовлетвори условието за калибровъчна 
инвариантност само в някаква по-разширена форма на геомет-
ричната структура на пространство-времето, което се нарича 
суперпространство: „Подобен геометричен подход е възможен 
на основата на понятието за разширено пространство-време, 
във всяка точка на което са определени не само обичайните че-
тири координати, но и един допълнителен набор от координа-
ти, зададени от антикомутиращите променливи"196. Антикому-
тационните съотношения между координатите описват състоя-
нията на бозоните. Те допълват обичайните комутиращи про-
менливи, описващи фермионите. Допълнителният набор от ко-
ординати фактически увеличава размерността на базисното 
пространство-време, което отваря вратата към въвеждането в 
теорията на многомерните пространствени структури и моде-
лите на компактификацията на размерностите (свиването на 
размерностите в самите тях). Многомерните модели намират 
приложение в теория на струната, в която шестмерните подп-
ространства на Калаби-Яу, дефинирани във всяка точка от ба-
зисното четиримерно пространство на Минковски, представля-
ват един такъв възможен допълнителен набор от координати. 
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Тези подпространства увеличават размерността на разглежда-
ното пространство до десет (а в някои случаи и до единадесет), 
което е едно обобщение на суперпространството, в което ло-
калната калибровъчна група на симетрия е въпросната супер-
симетрия, равнопоставяща фермионите и бозоните. 

Многомерните пространствени модели от този вид всъщ-
ност представляват развитие на програмата на Айнщайн, която 
се реализира по пътя на прехода от обичайното пространство-
време към суперпространството на суперсиметрията, напомня-
що за модела на суперпространството, въведен от Уилър по по-
вод на гравитацията. Надеждата на физиците е, че моделът на 
суперпространството може да послужи като база за обединени-
ето на всички фундаментални физически взаимодействия, 
включително и гравитацията. Такова обединение може да се 
реализира, по всяка вероятност, в областта на свръхвисоките 
енергии. Но дали природата изобщо се нуждае от такива свръх-
високи енергии, до необходимостта от разглеждането на които 
ние достигаме чрез просто екстраполиране на теориите, изгра-
дени в нискоенергийната област? Този въпрос възниква в съв-
ременната физика, опитваща се да обясни невидимия духовен 
свят. Една стабилна и хармонично устроена система, каквато е 
Вселената, едва ли се нуждае от свръхвисоки енергии, които 
биха могли да нарушат нейното динамично равновесие? И кол-
ко повече това се отнася до Разумния и Всемогъщ Творец, Кой-
то едва ли би допуснал неблагоразумието да остави свободно 
да се развихрят до безкрайност стихиите на сътворените от Не-
го природни сили. М. Д. Ахундов изразява следното мнение по 
този въпрос: „... обединението на електромагнитните, слабите 
и силните взаимодействия, възможно, ще се извърши в района 
на 10'6 Гев. Такива енергии съответстват на ултрамикроскопи-
ческите мащаби на пространство-времето, които не са вече 
толкова отдалечени от знаменитата планковска гравитационна 
дължина 10 " см. На това ниво пространство-времето се предс-
тавя във вид на някаква пенообразна структура с флуктуираща 
топология. Обаче тук възниква и друг въпрос: има ли въобще 
смисъл да се разпространява представата за пространството и 
времето в толкова дълбоки области на микросвета или, може 
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би, съществуват някакви граници, отвъд предела на които 
пространството и времето не Съществуват и да се говори за тях 
е безсмислено?'"97 Както ще видим в следващия раздел на кни-
гата, тези прозрения на руския учен се оказват пророчески. Ние 
споделяме напълно това мнение и считаме, че в съвременната 
наука има вече натрупан достатъчно опит и множество експе-
риментални и теоретични данни, които говорят в полза на не-
обходимостта от една съвършено радикална промяна в разви-
тието на физиката изобщо. Ние днес стоим на кръстопът, очер-
тан от две възможни фундаментално различни посоки на раз-
витие на теориите във физиката. Едната посока е продължение 
на традиционната линия, оформена в рамките на теорията на 
калибровъчните полета и на нейните многомерни обобщения 
най-вече в лицето на теорията на струната, теорията на суперп-
ространството или на някои други подобни модели, които ние 
ще разгледаме по-подробно в следващия раздел от книгата. 

Второто направление се очертава от теорията на ФБ и в из-
вестен смисъл от теорията на Шипов. Основната идея в това 
направление е, че фундаментална роля в най-малките мащаби 
на пространство-времето играят не свръхвисоките енергии, а 
тъкмо обратното - свръхниските енергии. Пространство-вре-
мето в тази област загубва своя смисъл, отстъпвайки място на 
един радикално нов механизъм на взаимоотношения между ма-
териалните обекти информационният. Геометричното описа-
ние, следователно, тук повече не може да служи като адекват-
но описание на физичните явления и процеси, които от своя 
страна придобиват качествено нов характер. ГКС отстъпва мяс-
то на информационната картина на света (ИКС). В тази област 
влиза в сила едно ново фундаментално взаимодействие в при-
родата информационно-енергийното, чието поле ние обознача-
ваме като торсионно. В информационната област на реалност-
та важна роля играят затихващите по енергия високочестотни 
вибрации на ФВ, които пренасят вече не енергия или сила, ко-
ято движи телата, изменяйки тяхното пространствено положе-
ние, а пренасят информация, която има духовен (божествен) 
характер. Всички тези идеи представляват логическо следствие 
от събитията, които стават в последно време във физиката. На 
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тези събития ние ще се спрем в следващия раздел на книгата. 
В заключение на първия раздел на настоящата книга ще от-

бележим само, че цялата история на теоретичната физика през 
изминалия XX в. представлява един еднопосочен процес, во-
дещ еднозначно до появата и развитието на голямата теоретич-
на област на единните калибровъчни теории на полето. Всички 
тези теории без изключение опират в крайна сметка до един 
странен механизъм, наричан механизъм на Хигс. Зад този ме-
ханизъм обаче ясно се очертава отново и отново силуетът на 
Великия Творец на Вселената. Това става ясно, ако се вгледаме 
малко по-внимателно в същността на самата теория на Хигс. И 
наистина, механизмът на Хигс позволява теориите, основани 
на калибровъчната инвариантност да дадат смислени резулта-
ти, които могат да се сравнят с експеримента. В случая на 
електрослабото взаимодействие калибровъчната теория показа 
едно изненадващо точно съвпадение с експерименталните дан-
ни. В такива обединителни модели възникват т. нар. частици на 
Хигс, които са отговорни за появата на наблюдавания спектър 
на масите на елементарните частици, кванти на калибровъчни-
те полета, които в случая на електрослабото взаимодействие се 
представят от масивните векторни бозони, отговорни за слабо-
то взаимодействие. Частиците на Хигс фактически притежават 
свръхестествената способноста да „изпомпват" вакуумната 
енергия и да я „трансформират" в точно определени порции, 
прехвърляйки я върху елементарните конституенти на матери-
ята, вследствие на което последните придобиват своите маси, 
които наблюдаваме в експеримента. Така от безмасови частици 
векторните бозони на слабото взаимодействие се превръщат в 
много масивни частици, с маса, надвишаваща многократно ма-
сата на протоните и неутроните. Това странно качество на час-
тиците на Хигс накара много учени да си поставят въпроса: Не 
навлизаме ли по този начин в естеството на битието на самия 
Бог? Някои от физиците-теоретици отидоха още по-далеч в 
своите размишления върху естеството на въпросните частици, 
наричайки ги „частици-Бог"198. Това ни дава основание да 
включим този въпрос към особения списък. 

В следващия раздел на настоящата книга ние ще покажем, 
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че хипотезата за съществуването на Бога е една конструктивна 
хипотеза в науката, с чиято помощ могат да се обяснят редица 
явления и процеси. Нашето мнение е, че във физиката вече е 
настъпило времето тази хипотеза да бъде възприета с цялата 
сериозност и отговорност. Както ще видим, такава хипотеза 
има далеч отиващи последствия в теоретичната физика, проме-
нящи по един радикален начин облика на цялостното човешко 
познание. 
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РАЗДЕЛ ВТОРИ. 

Описание на теориите, които имат някакво отношение 
към физиката на невидимия фин свят. 

ГЛАВА ПЪРВА. 

Теориите, които подготвиха почвата за появата на физи-
ката на невидимия свят. 

§2.1.1. Явлението квантова нелокалност. Парадоксът на 
Айнщайн, Подолски и Розен. Теорема на Бел. Експериментите 
на Клоузър, Хорн, Аспе и др. Молекулярните лазери. Едно ал-
тернативно обяснение на механизма на действието на торси-
онните генератори. 

„Айнщайн беше казал, че ако квантовата теория е вярна, 
в такъв случай светът би бил луд. 
Айнщайн се оказа прав - светът наистина е луд." 

Даниел Гринбергер 

В последните десетилетия на XX в. във физиката се откри-
ват някои явления, които разкриват недвусмислено необходи-
мостта от една радикална ревизия на нашите възгледи за същ-
ността на пространството и времето. През 70-те години разви-
тието на технологията вече позволява да се проведат прецизни 
експерименти по проверката на теоремите на Бел, които съдър-
жат теоретически умозаключения, опровергаващи в известен 
смисъл един от стълбовете в съвременната физика, а именно 
принципа за пределната скорост на светлината в природата. 
През 1982 г. физиците А. Аспе, Ж. Далибар и Ж. Роже от Инс-
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титута по оптика при Парижкия университет успяват да полу-
чат убедителни доказателства в полза на верността на въпрос-
ните теореми. В своята експериментална установка тези френс-
ки физици успяват да създадат серии от двойки фотони, полу-
чени от загряването на калциеви атоми с лазери. Те насочват 
всеки фотон да отлети в двете противоположни направления на 
една тръба с дължина 6,5 м, в краищата на която фотоните пре-
минават през специални филтри, насочвайки се към един от 
двата възможни анализатори на поляризацията. Технологията, 
използвана в експеримента, позволява всеки филтър да се 
превключва от единия към другия анализатор за около 1010 сек, 
което време е три пъти по-кратко от времето, необходимо на 
светлината да измине двойната дължина на тръбата, която е 13 
м. По този начин Аспе и колегите му успяват да изключат вся-
каква възможност за комуникация между фотоните посред-
ством някои от познатите физически взаимодействия. 

Учените откриват, че всеки фотон има свойството да коре-
лира (да свързва) своя ъгъл на поляризация с този на неговия 
двойник, летящ в противоположната посока на тръбата. При 
това условията, при които се провеждат експериментите, не 
допускат каквато и да е възможност за комуникация или взаи-
модействие между корелиращите се фотони. Промените, кои-
то те изпитват, се отразяват мигновено и върху поведението на 
техните партньори, което говори за наличието на някаква да-
лекодействаща сила (или на някакво ново пространствено 
свойство), която предава информацията за състоянието им с 
безкрайно голяма скорост. Това означава, че или айнщайнови-
ят принцип за забраната на скорости, по-големи от скоростта 
на светлината, е неверен или че въпросното явление се дължи 
на особено свойство на пространството, наречено квантова 
нелокалност. По времето на тези експерименти повечето фи-
зици се противопоставят на допускането на взаимодействия, 
протичащи със скорост по-голяма от скоростта на светлината, 
затова отначало експериментът на Аспе се възприема като до-
казателство за нелокалната връзка между двойките фотони. 
Този факт по-късно се обобщава от Пол Дейвис, който приема, 
че всички частици в природата си взаимодействат и по този на-
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чин, тъй като те се отделят една от друга при относително ед-
накви условия. Неговото заключение е, че „нелокалните ас-
пекти на квантовите системи са следователно общо свойство 
на природата"194. 

За да се достигне обаче до резултата от опитите на Аспе, 
физиката изживява един дълъг, изпълнен с изненади и поврат-
ности период. В току-що описания експеримент въпросните 
два корелиращи се фотона се излъчват от един и същи атом на 
калция при преминаването на неговите електрони от една енер-
гийна орбита на друга, при което тези фотони остават кванто-
во свързани завинаги в историята на Вселената. Техните двой-
ници, където и да се намират във Вселената, претърпяват мо-
ментално същата промяна, която въпросните фотони претърпя-
ват увлечени в общата динамика на процесите в природата. 

През 1935 г. Айнщайн и колегите му Розен и Подолски 
разглеждат подобен процес, протичащ в система от два отдел-
ни електрона. Техният анализ показва, че ако вероятностите 
закони на КМ са в сила, то теоретически е възможно да се до-
пусне съществуването при определени условия на някаква 
квантова свързаност между частиците. Квантовата свързаност 
според тях (или, което е все същото, квантовата нелокалност) е 
един странен ефект, който те интерпретират като указание, че в 
теорията трябва да има нещо погрешно, разкриващо непълно-
тата на КМ в този вид. 

Но как тези трима учени достигат до тези идеи, известни в 
науката като „парадоксът на Айнщайн, Подолски и Розен", или 
накратко, „парадоксът АПР"? През целия си живот Айнщайн 
се придържа към следните три фундаментални принципа, 
представляващи според него едно разумно начало в описание-
то на природата: 

1. Фундаменталното равнище на природата трябва да бъде 
описвано по принцип чрез една детерминистка теория, въпре-
ки че празнотите в човешкото научно познание за първоначал-
ните и граничните състояния могат да накарат човешките съ-
щества да прибягнат до вероятностите при правенето на пред-
виждания за резултатите от наблюденията и измерванията в 
техните експерименти. 
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2. Теорията трябва да включва всички елементи на реално-
стта, които се наблюдават или измерват. 

3. Теорията трябва да бъде строго локална. Това означава, 
че онова, което се случва тук, зависи от елементи на реалност-
та, които се намират тук и само тук; и всичко, което се случва 
там, зависи от елементи на реалността, които се намират там и 
само там200. 

Съгласно общоприетата днес копенхагенска интерпрета-
ция на КМ тези три постулата са фундаментално погрешни. 
Квантовата теория според тази интерпретация е вероятностна 
по характер на възможно най-основното, фундаментално рав-
нище в устройството на света. Вероятностите тук не могат да 
бъдат избегнати по принцип каквито и теории да измисляме. В 
експеримента съществува едно минимално равнище на неопре-
деленост в получаваните резултати от измерванията и наблю-
денията, което съгласно квантовата теория никога не може да 
бъде намалено или сведено до нула, каквито и опити да предп-
риемаме. В този смисъл КМ е съвсем различна от другите тео-
рии, които използват езика на вероятностите. Например в ико-
номиката няма теория, която да се обляга на твърдения, че не 
можем да получим изчерпателна информация за променливите 
величини, допускаща достигането на желаното от нас равнище 
на определеност, въпреки широкото използване на вероятнос-
тите в тази наука. 

Айнщайн обаче не е съгласен с такава постановка на въп-
роса за същността на вероятностите в КМ. Затова между него 
и Бор, който е основоположник на копенхагенската интерпре-
тация, се завързва един дълъг и много поучителен спор, който 
приключва с формулирането на въпросния парадокс на АПР 
през 1935 г. 

Дебатът между Айнщайн и Бор протича най-вече по вре-
ме на известните солвеевски конференции по въпросите на 
физиката, организирвани периодически от белгийския биз-
несмен Солве, който проявява интерес към тази наука. На 
конференцията, проведена през 1933 г., Айнщайн изслушал 
поредната пледоария на Бор в полза на своята вероятностна 
теза, без да направи никакъв коментар по нея. Това било не-
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що необичайно, тъй като в дискусиите Айнщайн проявявал 
винаги своя емоционален характер. Причината била, че в гла-
вата му се въртяла една „нова" идея, която според него щяла 
да промени ситуацията във физиката на микросвета по един 
радикален начин. Малко по-късно Айнщайн формулира тази 
нова идея, която наистина се оказва, че е може би най-силно-
то оръжие, използвано някога срещу КМ. Ето как описва то-
зи вълнуващ момент присъстващият на конференцията Ро-
зенфелд: „Айнщайн чувстваше онова същото безпокойство 
както преди (думата, която той използваше, беше 
„Unbehagen", т.е. неприятно чувство, неудоволствие), когато 
се изправяше пред чудатите изводи на теорията... Какво бих-
те казали за следната ситуация? - попитал той Розенфелд. - Да 
предположим, че две частици са пуснати в движение една към 
друга с един и същ, много голям импулс и те си взаимодей-
стват една с друга за кратко време при придвижването им 
към известни позиции. Представете си сега, че един наблю-
дател улавя една от частиците и измерва импулса . Взимайки 
предвид условията на експеримента, той очевидно може да 
изведе импулса на другата частица. Ако обаче наблюдателят 
реши да измери позицията на първата частица, той ще бъде в 
състояние да каже къде е другата частица. Това е напълно 
точно и ясно заключение от принципите на квантовата меха-
ника. Но няма ли тук парадокс? Как е възможно крайното 
състояние на втората частица да бъде повлияно от измерва-
нията върху първата, след прекъсването на всякакво физи-
ческо взаимодействие между тях?" 

„Именно тук, две години преди да разпали истинска война 
в научния свят, тази изключително находчива идея на Айнщайн 
за квантовата механика използвала очевидните противоречия 
на теорията, за да я обезсили. Розенфелд, с когото Айнщайн 
споделил тази си мисъл, докато слушали презентацията на Бор, 
решил, че мисловният експеримент на приятеля му просто 
илюстрира един непознат аспект на квантовата механика. Но 
искрата на идеята, родила се по време на изложението на Бор, 
продължила да расте и приела окончателната си форма две го-
дини по-късно"201. 
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За да изложи тази своя идея във вид на научна статия, гото-
ва за публикуване, Айнщайн се обръща за помощ към Подолс-
ки и Розен. Неговите мотиви за това са свързани с езиковите 
трудности, които той изпитвал, когато се налагало да използва 
английския език. Тази статия е публикувана на 15 май 1935 г. в 
престижното американско списание Physical Review. По повод 
на тази статия Паули пише едно остро писмо до Хайзенберг, в 
което, между другото, споменава и следното: „Айнщайн отно-
во се изказа публично за квантовата механика в броя на 
Physical Review от 15 май (заедно с Подолски и Розен, които 
между другото не са добра компания). Както е добре известно, 
винаги когато това се случи, настъпва катастрофа". Паули бил 
огорчен, че докладът АПР бил публикуван в американски жур-
нал и се безпокоял, че общественото мнение в Америка ще се 
обърне срещу квантовата теория... Но случилото се предизви-
кало най-бурни реакции в Копенхаген. Нилс Бор бил като уда-
рен от гръм. Датчанинът бил потресен, объркан и гневен... 
През следващите няколко седмици се успокоил достатъчно, за 
да напише опровержението си на доклада на АПР... Ето един 
откъс оттам: „Ние приемаме свободата на избора, предложен 
от АПР, но просто сме загрижени за правилното разграниче-
ние между различните експериментални процедури, които до-
пускат недвусмислената употреба на допълнителни класичес-
ки концепции"202. 

От объркания тон на Бор в отговора му на статията на АПР 
ясно личи, че този аргумент има по-различен характер от всич-
ки други познати до този момент доводи, изказвани някога про-
тив КМ. Реакцията на Шрьодингер също е показателна: „Вие, 
казва той, обръщайки се към Айнщайн, публично стиснахте 
догматичната квантова механика за гърлото". 

Въпреки очакванията на самия Айнщайн повечето учени по 
онова време приемат отново отговора на Бор като убедителен, 
считайки, че спорът има по-скоро философски характер, откол-
кото научен. Причината е, че по онова време няма експеримен-
тални данни, които да опровергаят или да потвърдят аргументи-
те на АПР. Няколко десетилетия по-късно теоретическите изс-
ледвания на Бел и опитите на Аспе, Клоузър, Хорн и др. показ-
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ват недвусмислено, че експериментът, предложен от АПР, не е 
абсурдна идея, сочеща непълнотата на КМ, а точно обратното. 
Той разкрива същността на един нов, реален феномен, който по-
казва, че парадоксът на АПР не само че потвърждава валидно-
стта на последната, но освен това променя напълно и нашите 
възгледи за същността на пространство-времето в най-малките 
мащаби на реалността. Тези резултати откриват пътя за разви-
тието на идеите, залегнали в основата на новата ФНС. 

Съгласно представите на АПР всяко свойство на една фи-
зична система, което може да бъде точно описано или предви-
дено теоретически, без това да наруши цялостната същност на 
системата, следва да се приеме като неотменен елемент на фи-
зичната реалност. Освен това АПР приемат, „че пълното опи-
сание на една изучавана физична система трябва да обединява 
всички елементи на физичната реалност, които са асоциирани 
с тази система. 

Сега примерът на Айнщайн (по същество същият, който 
той бил казал на Розенфелд преди две години) за двете свърза-
ни частици доказвал, че позицията и импулсът на дадена час-
тица могат да бъдат изведени чрез подходящи измервания вър-
ху другата частица, без това да разстройва „двойника" . По то-
зи начин и двете свойства на двойника са елементи на физич-
ната реалност. Тъй като квантовата механика не позволява и 
двете да влязат едновременно в описанието на частицата, сле-
дователно теорията е незавършена"203. 

В своята статия във Physical Review самите АПР отбеляз-
ват следното: ,Яко можем да предвидим със сигурност (т.е. с 
вероятност, равна на единица) стойността на една физична 
величина, без да разстроим системата по някакъв начин, в 
такъв случай там съществува елемент на физичната реал-
ност, съответстващ нр тази физична величина. На нас ни се 
струва, че този критерий, макар далеч да не изчерпва всички 
възможни начини за разпознаване на една фйзична реалност, 
най-малкото ни предоставя един такъв начин в случаите, кога-
то изложените условия са налице"204. 

Въз основа на едно такова виждане върху същността на фи-
зическите теории АПР правят едно напълно в стила на здравия 

330 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

разум предположение, че далекодействието в природата е нещо 
недопустимо. Това означава, чр ако някакво събитие се случва 
на едно място, това не въздейства моментално върху събития-
та, протичащи на други места. Важното за нашите разглежда-
ния представлява и формулираният във връзка с това методоло-
гичен принцип, който трябва да се спазва във всяка разумна 
физична теория. Това е и най-важното предназначение на прин-
ципа, който цитирахме преди малко. В изложението на теория-
та на ФБ ние ще се възползваме съществено от този принцип. 
В известната им статия бт 1935 г. тези трима учени прилагат 
въпросния принцип приблизително по следния начин: Услови-
ето този принцип да бъде спазен в опита с двете разсейващи се 
една от друга частици е, ако „бъде измерена позицията на час-
тица 1 и ако едновременно с това бъде измерен и импулсът на 
същата частица. Във всеки от случаите ние можем да предви-
дим със сигурност позицията (или импулса) на другата части-
ца. Това ни позволява да изведем логически съществуването на 
елемент на физична реалност. И тъй като частица 2 остава не-
засегната, както предполагат те, от ставащото с частица 1 и еле-
ментът на реалността, т.е. позицията на тази частица, бива из-
веден в единия случай, а импулсът в другия, следователно и по-
зицията, и импулсът са елементи на физичната реалност на 
частица 2. Оттук се стига до „парадокса" на АПР. Ние имаме 
две частици, които са свързани една с друга. Измервайки една-
та, ние получаваме информация за другата. Ето защо теорията, 
която допуска подобно нещо, е непълна"205. 

Айнщайн остава верен на идеята за непълнотата на КМ до 
края на живота си. Той никога не приема квантовата теория за 
завършена поради вероятностния характер. Айнщайн е авторът 
и на прословутата фраза, че „Бог не играе на зарове". В КМ, 
смята той, трябва да бъдат открити някакви неизвестни засега 
променливи величини, които биха могли да попълнят „липси-
те" в съществуващия списък на елементите на реалността. Па-
радоксът, открит от него и колегите му Подолски и Розен, подх-
ранва през цялото време надеждите му, че неговият подход към 
КМ е именно верният. По тази причина Айнщайн не бил скло-
нен да приеме и достоверността на явлението, при което две 
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частици, свързани една с друга, бидейки сдвоени в един и същ 
процес (напр. излъчените фотони от възбудени калциеви ато-
ми), остават в историята на Вселената завинаги свързани по 
един странен начин, обуславяйки непонятния за нас факт на не-
разложимостта на тяхната обща вълнова функция на два отдел-
ни компонента. Това „сдвояване" обаче се оказва, че е едно ре-
ално проявление на елементите на реалността. Предложената 
от АПР дефиниция на въпросните „елементи на реалността" 
всъщност представлява едно обобщение на определения по-ра-
но принцип за наблюдаемостта, който Айнщайн прилага в слу-
чая на ОТО. И именно този принцип няколко десетилетия по-
късно спомага аргументите на Айнщайн да получат едно съв-
сем изненадващо развитие. 

През 1952 г. ученият Дейвид Бом прави едно революцион-
но откритие по отношение на проблема на АПР. Той опростява 
значително анализите на мисловния експеримент, предложен 
от тримата учени. Бом също разглежда случая на два възниква-
щи при еднакви условия частици, но вместо двете променливи 
на импулса и положението на тези частици, както това е прие-
то от АПР, той анализира един-единствен елемент на физична-
та реалност. И това е спинът, въртеливото движение на части-
ците около собствената им ос. 

През 1959 г. Бом в сътрудничество с колегата си Ааронов 
откриват едно загадъчно явление, което много напомня за свой-
ството квантова нелокалност. Двамата учени установяват, че 
съществува определено фазово изместване в интерференъчна-
та картина на вълновото поле на даден електрон, дължащо се 
на електромагнитно поле, което е разположено в съседство с 
траекторията на въпросния електрон, бидейки „затворено" зад 
стените на един метален цилиндър. Това означава, че полето в 
цилиндъра няма никакво влияние върху точките от траектори-
ята на електрона. Стойността на напрежението на полето вър-
ху тези точки, следователно, се равнява на нула. Бом и Ааронов 
откриват, че минаващият покрай цилиндъра електрон би тряб-
вало да усеща по определен начин присъствието на електро-
магнитното поле вътре в цилиндъра, въпреки че нямало никак-
ва видима физична причина за това. Този ефект очевидно е по-
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добен на явлението квантова нелокалност, описано от АПР. Той 
бил предсказан от тези учени отначало теоретически и потвър-
ден експериментално няколко години по-късно. 

Приносът на Бом е съществен, защото той улеснил и сти-
мулирал по-нататъшните изследвания на явлението квантова 
нелокалност. Важен принос в анализите на това явление има и 
прогресът в разбиранията за същността на известния принцип 
за забраната на Паули, според който частиците с полу-цял 
спин (т.е. фермионите) могат да съществуват съвместно в да-
дено състояние с определена енергия само по двойки, което 
послужило на времето да се обясни явлението валентност на 
химичните елементи в природата. Съгласно новите разбира-
ния това странно сдвояване на фермионите се дължи на техния 
спин. Оказва се, че в тези състояния двете частици могат да 
пребивават, ако притежават противоположно ориентирани 
спинове. Бом и Ааронов използват този факт, за да допълнят 
своите съображения по въпросите на АПР, предлагайки в екс-
периментите със спина на частиците да се използва механизъм 
със забавен (отложен) избор. Това означава, че експеримента-
торът „трябва да избере коя посока на въртене ще измерва, ед-
ва след като частиците са в полет. Само така може да се оси-
гури необходимото условие едната частица или експеримен-
талната апаратура да не сигнализира на другата частица какво 
се случва"206. 

По-късно тези важни съображения се вземат под внимание 
от Джон Бел, който формулира своята известна теория с цел да 
подготви теоретическата основа за експерименталната провер-
ка на проблема, повдигнат от АПР. През средата на 70-те годи-
ни този ирландски физик написва две революционни статии. 
Първата от тях е посветена на анализа на идеята на фон Ной-
ман за принципната невъзможност за съществуването на скри-
ти променливи величини в КМ. Публикуването на тази статия 
се забавя. Тя бива приета през 1966 г. две години след появата 
на втората статия през 1964 г., в която всъщност се съдържа 
един предварителен вариант на теоремата на Бел, послужила за 
експерименталната проверка на парадокса на АПР. Съществе-
но за Бел не било твърдението на Айнщайн за непълнотата на 
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КМ, а фактът, че квантовата теория и Айнщайновото изисква-
не за реализъм и локалност не можели да бъдат едновременно 
верни. „Ако квантовата теория била вярна, това отхвърляло ло-
калността. Ако пък запазим локалността, в такъв случай имало 
нещо погрешно в квантовата теория като описание на света на 
много малките неща. Бел записал това заключение под форма-
та на задълбочена математическа теорема, която съдържала оп-
ределени неравенства. Идеята му била, че ако тези неравенства 
влязат в конфликт с резултатите от експерименталните тестове, 
този конфликт би бил доказателство в подкрепа на квантовата 
механика и в опровержение на Айнщайновите предположения 
за локален реализъм от гледна точка на здраьия разум. Ако съ-
ответно неравенствата се запазят, това на свой ред ще да дока-
же, че квантовата теория е погрешна и че локалността в инте-
рпретацията на Айнщайн е правилната гледна точка. В същото 
време съществува възможността експерименталните резултати 
да влязат в конфликт както с неравенствата на Бел, така и с 
предвижданията на квантовата механика, но е невъзможно да 
се подчинят едновременно на неравенствата на Бел и на пред-
вижданията на квантовата механика за определени квантови 
състояния"207. 

Бел предлага и конкретен експеримент за проверката на 
АПР, изхождайки от съображенията, представени от Бом. В не-
го се разглежда случаят, когато две частици, притежаващи спин 
(обикновено електрони) и които са квантово свързани в синг-
летно (единично) състояние, позволено от принципа на Паули, 
се излъчват от общ източник. Бел прави подробен анализ на 
евентуалните резултати от един такъв експеримент. Той 
свързва също така съображенията на Айнщайн за съществува-
нето на скрити променливи в КМ с необходимостта от възста-
новяването на липсващите в нея концепции за причинност и 
локалност, които според неговата теория щели да се окажат, че 
са несъвместими понятия, ако експериментите потвърдят вер-
ността на КМ. 

Бел нарича своята теорема „теорема на алтернативите". 
Чрез нея става ясно, че или твърдението за съществуването на 
скрити променливи величини е вярно, или, че КМ е вярна, но в 
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никакъв случай не и двете едновременно. Новото, което се 
съдържа в тази теорема, е, че ако КМ е вярна, в такъв случай 
свойството квантова нелокалност се превръща във фундамен-
тално качество на нашата Вселена, което, от своя страна, би на-
ложило една радикална промяна във вижданията ни за същно-
стта на пространството и времето в микросвета. 

Аз лично винаги съм се учудвал на резултатите, получени 
от моя колега Г. Шипов. Неговото твърдение е, че той опровер-
гава с теорията си КМ, доказвайки наистина съществуването 
на скрити променливи. От друга страна, Шипов приема, че 
въртеливите движения играят фундаментална роля във ФВ, ко-
ето означава потвърждение на идеята за фундаменталния ха-
рактер на квантовата нелокалност. По този начин теорията на 
Шипов фактически опровергава най-основното твърдение на 
Бел, а именно, че свойството квантова нелокалност е фунда-
ментално свързано с верността на КМ (т.е. с това. че скрити 
променливи не съществуват). Аз считам, че подобно опровер-
жение на изводите на Бел, произтичащи от неговата теорема на 
алтернативите, е по-скоро едно неудовлетворително обстоятел-
ство, което би могло да се превърне в сериозно препятствие за 
развитието на ФНС. Една от главните цели, които си поставя-
ме в теорията на ФБ, е да изясним това притеснително недора-
зумение. 

Всъщност самият Бел формулира своята теорема, започ-
вайки с предположението, че може би съществува някакъв на-
чин КМ да бъде допълнена със система от скрити променливи 
величини, което съответства на идеята на Айнщайн. Тези нови 
променливи възстановяват липсващата информация, възвръ-
щайки ни към причинното и локално описание на квантовите 
процеси и явления. Интересното в теорията на Шипов е, че той 
открива подобни скрити параметри, запазвайки обаче вероят-
ностния характер на квантовите закони. Може би в това негово 
твърдение се крие някакъв още по-дълбок физически смисъл, 
но нашето безпокойство поизтича от факта на логическото про-
тиворечие на това твърдение с резултата от самото експеримен-
тално потвърждение на теоремата на Бел, който разкрива нед-
вусмислено верността на КМ и едновремено с това и съществу-
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ването на свойството квантова нелокалност. Ако теорията на 
Шипов е вярна, то това значи, че Бел греши, което очевидно не 
е вярно предвид многобройните експериментални потвържде-
ния на неговата теорема на алтернативите. 

Въз основа на предположението, че скритите променливи 
съществуват, Бел открива едно съществено противоречие, кое-
то доказвало верността на неговия подход. Той формулирал то-
ва противоречие под формата на едно просто неравенство, кое-
то позволявало провеждането на експерименти по проверката 
на двете въпросни противоположни твърдения. Съгласно тео-
ремата на Бел, ако изведеното с нейна помощ неравенство бъде 
нарушено при експерименталната проверка, то това би предс-
тавлявало доказателство за съществуването на нелокалност и 
несъществуването на скрити променливи величини в КМ. И 
обратното, ако неравенството се запазва, то това би доказало 
идеята на Айнщайн за съществуването на локалност и причин-
ност в квантовата реалност, разкрити чрез някакъв нов набор 
от променливи величини. В теорията на Шипов вероятностни-
ят характер на КМ се запазва, което показва, че той може би 
неправилно интерпретира свойството квантова нелокалност, 
разглеждайки го като указание за наличието на скрити пара-
метри. Този въпрос е от изключително значение за нашите 
разглеждания, затова ние ще го включим в особения списък. 
Както ще видим от теорията на ФБ ТТП фактически би трябва-
ло да описва една нова реалност, която не съдържа въпросни-
те скрити променливи на КМ, а само обяснява защо законите 
на квантовия свят са вероятностни. Затова и теорията на ФБ, 
която е само едно конструктивно допълнение към теорията на 
Шипов, възстановява съгласуваността на теориите във ФНС с 
резултатите от проверката на теоремата на Бел, които някои мо-
гат да окачествят като противоречащи на теорията на руския 
учен. 

В доказателството на своята теорема Бел използва едно 
своеобразно предположение за същността на свойството ло-
калност (всъщност това е и разковничето във ФНС), доказател-
ството на което създавало трудности в провеждането на експе-
рименталната проверка. „Този проблем представлявал бариера 
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за едно дефинитивно експериментално тестване. Но Клоузър, 
Хорн, Шимони и Холт впоследствие направили едно подобре-
ние, което решило този технически проблем и позволило про-
веждането на действителен физичен експеримент, използвайки 
теоремата на Бел"208. 

Припомняме още веднъж най-важното заключение от тео-
ремата на Бел. А то е, че хипотезата за съществуването на скри-
ти променливи величини и предположението за локалност 
представляват две напълно несъвместими положения, които не 
могат да съществуват съвместно в квантовата реалност по 
принцип. Следователно реалността на торсионните полета е 
една нова, отделна сфера във ФВ, физичните елементи на коя-
то не могат да се разглеждат по принцип като променливи ве-
личини, обуславящи квантовите явления и процеси. Торсион-
ните физични елементи се отнасят до една качествено нова ре-
алност, която изисква и качествено нов набор от величини, 
описващи природните явления в мащаби на пространството и 
времето, различни от квантовите. Това обстоятелство е в пълно 
съгласие и с условието, произтичащо от КССН, следващ от те-
оремата на фон Нойман в КМ. Свойството квантова нелокал-
ност, следователно, се отнася до границите на приложението на 
геометричния подход във физиката изобщо, а не до същността 
на някакъв набор от променливи в КМ, който възстановява 
причинността и локалността на нещата в последната. Същно-
стта на новата реалност е информационна, а не силово-енер-
гийна, което е фундаментално качество на квантовия свят. Ма-
кар и наречено квантово, свойството „нелокалност" се отнася 
за една действителност, в която откриваме нови процеси и яв-
ления, характерни за финия свят. Това е и същността на фило-
софията, залегнала в основата на теорията на ФБ. 

Бел, Клоузър и Хорн създават по-късно една солидна тео-
ретична аргументация, която окончателно решава въпроса с 
експерименталната проверка. Те доказват възможността нера-
венството на Бел да бъде експериментално анализирано, опи-
райки се на една стохастична (т.е. вероятностна) теория вместо 
детерминистичната теория за скритите променливи величини. 
Почти всички експерименти, проведени въз основа на тази ме-
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тодология, показват резултат, нарушаващ неравенството на 
Бел, което означава, че вероятностният характер на КМ се за-
пазва, и че свойството квантова нелокалност е едно реално яв-
ление. 

Няколко години по-късно французинът Ален Аспе провеж-
да още по-успешна проверка на теоремата на Бел, използвайки 
лазерна технология и по-усъвършенствана експериментална 
техника. Последният е автор на един много сполучлив комен-
тар по повод на тази теорема: „Бор имал интуитивното усеща-
не, че позицията на Айнщайн при едно задълбочено вглеждане 
щяла да влезе в конфликт с квантовата механика. Но именно те-
оремата на Бел материализирала това противоречие". 

Виждането на Аспе по въпроса за същността на разглежда-
ните явления е едно своеобразно предугаждане на идеите, за-
легнали в основата на новата ФНС. Затова ще се спрем по-под-
робно на него. Този учен приема, че ние трябва да се откажем 
от едно от двете твърдения: 1) Вероятностното описание на КМ 
е пълно; или 2) Реалните състояния на два пространствено от-
далечени обекта са независими едно от друго209. 

Според Аспе, теоремата на Бел „се занимава с един много 
общ клас локални теории със скрити или допълнителни пара-
метри. Ето как изглежда неговото предположение: да решим, 
че квантовата теория е незавършена, но приемайки, че идеите 
на Айнщайн за локалността се запазват (Всъщност това допус-
кане е еквивалентно на хипотезата на Шипов по този въпрос 
бел. авт.). По този начин ние допускаме, че съществува начин 
да завършим квантовото описание на света, запазвайки изиск-
ването на Айнщайн, че онова, което е вярно тук, не може да 
влияе на онова, което е вярно там, освен ако е възможно да се 
изпрати сигнал оттук дотам (м един такъв сигнал съгласно Айн-
щайновата специална теория за относителността не може 
да пътува по-бързо от скоростта на светлината). В една та-
кава ситуация да бъде завършена теорията, означава да бъдат 
открити скритите променливи величини и после да бъде описа-
но как те принуждават частиците и фотоните да се държат по 
един или друг начин. Айнщайн предположил, че корелациите 
между отдалечените частици се дължат на факта, че едновре-
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менното им получаване поражда скрити променливи величини, 
които действат локално. Тези скрити променливи величини са 
нещо като инструкции за действие и следвайки тези инструк-
ции, частиците не осъществяват никаква директна корелация 
помежду си, като в същото време е налице корелация в поведе-
нието им. Ако Вселената е локална по природа (в смисъл, че 
няма възможност за свръхсветлинна комуникация или ефект, 
т.е. ако светът е такъв, какъвто Айнщайн го виждал), в такъв 
случай информацията, която е необходима, за да бъде завърше-
на квантовата теория, трябва да бъде предадена чрез някакви 
предварително програмирани скрити променливи величини"210. 

В тези разсъждения ясно се вижда, че Аспе плътно се доб-
лижава до идеите, залегнали в теориите на Шипов и ФБ. Той 
обаче не може да направи решаващата крачка, предвиждайки 
наличието на свръхсветлинни сигнали в природата, което е в 
нарушение на принципите на теорията на относителността. Ас-
пе се опитва да обясни квантовата нелокалност като някаква 
„призрачна" корелация в поведението на фотоните и частици-
те, която е различна от свойството на директната корелация, ха-
рактерна за силовите квантови взаимодействия. В случай, че 
локалността на КМ бъде доказана, във въпросните експеримен-
ти Аспе е склонен да прехвърли трудностите по този въпрос 
върху естеството на някакво „предварително програмирани 
скрити променливи величини", което още повече задълбочава 
неяснотата на неговото обяснение. 

Шипов, от своя страна, твърди, че теорията му доказва на-
личието на скритите променливи величини, което той изрично 
окачествява като потвърждение на идеите на Айнщайн. Вели-
кият учен обаче в никакъв случай не би се ентусиазирал от та-
кава теория, защото възвръщането към локалността в нея се 
извършва с цената на въвеждането на свръхсветлинни сигнали. 
Новото, което внася Шипов, е формулирането на един обобщен 
принцип на относителността, обхващащ и случая на торсион-
ния сигнал. Последният се оказва, че притежава по-голяма ско-
рост от светлината, която обаче е все още крайна по величина 
(v«109c). Това според нас е наполовина свършена работа. Исти-
нският смисъл на новите идеи, които поражда дискусията око-
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ло теоремата на Бел, се заключава във възможността от разпро-
странението с безкрайно голяма скорост на една нова форма на 
физично поле, което е и истинският отличителен белег на явле-
нието квантова нелокалност. Тази трудност в теорията не може 
да се преодолее по обичайния път на въвеждането на някакви 
локални по своя характер параметри, обуславящи подобни фи-
зични елементи на реалността, които наблюдаваме и при отно-
сително по-малката пределна скорост на светлинните сигнали. 
Теорията на Шипов е едно уместно обобщение на теориите на 
относителността на Айнщайн, която прави опит да промени са-
мата същност на локалните елементи на физичната реалност. 
Както вече отбелязахме в предишния раздел на книгата, теори-
ята на ФБ разглежда един по-широк спектър от явления, които 
предполагат разпространението на сигнали с безкрайно голяма 
скорост. Теорията на Шипов от такава гледна точка съставлява 
един необходим елемент в общата структура на новата ФНС. 
Но той не е достатъчен за пълното описание на фактите. Както 
ще видим в следващите параграфи от този раздел, ФБ е един 
своеобразен синтез на теорията на Шипов и теорията на стру-
ната, привличайки към теоретичните разглеждания и един нов 
подход в теорията на информацията. Въпросният информацио-
нен аспект на ФБ ще бъде анализиран в следващия параграф. 

Нека сега направим едно ясно разграничение на проблеми-
те, които повдига в своята работа А. Аспе. Последният твърдо 
вярва, че експерименталните факти ще потвърдят верността на 
КМ, което прави невъзможно по принцип построяването на 
каквато и да е локална теория, основана на някакви скрити про-
менливи величини. Теорията на Шипов е една локална теория, 
съдържаща такива скрити променливи. Опитите на Аспе, от 
друга страна, потвърждават недвусмислено неговата собствена 
теза, оставяйки обаче като необясним факт в теорията явлени-
ето квантова нелокалност. Следователно, от гледна точка на 
Аспе теорията на Шипов е неправилна. 

Джон Клоузър, един друг експериментатор, поставил си за 
цел проверката на теоремата на Бел, смята, от своя страна, че 
опитите му ще докажат локалността, с което КМ в нейния тра-
диционен вид ще бъде опровергана. Неговите опити обаче по-
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казват, че той не е прав и следователно КМ е вярна. Шипов, от 
своя страна, доказва, че КМ не е вярна, и че е възможно да се 
въведат локални променливи величини, въпреки че в неговата 
теория квантовите явления запазват своя вероятностен харак-
тер. Ако разсъждаваме логически, ще достигнем до заключени-
ето, че или опитите на Аспе и Клоузър са погрешни, или теори-
ята на Шипов не отговаря на общоприетите във физиката кри-
терии за логическа достоверност. Опитите на Аспе и Клоузър 
обаче са верни, защото техните резултати се потвърждават и от 
многобройни други експерименти, предприети по света. Тога-
ва? Излиза, че теорията на Шипов е невярна! Да не бъде, бих-
ме възкликнали ние подобно на реакцията на Свети Павел, кой-
то използва същото възклицание в своето послание до галатя-
ните (Галатяни 2:17). Поводът за това е стремежът на светия 
Апостол да реши дилемата за изкуплението на греха на хората: 
дали това може да стане само чрез дела, или само чрез вяра. На-
шата дилема в случая обаче, е много по-сложна. 

Разковничето на този сложен проблем се крие в явлението 
квантова нелокалност, което остава „да виси" във въздуха, след 
като опитите на Аспе, Клоузър и др. показват достоверността 
на КМ и невъзможността от въвеждането на локални промен-
ливи величини в теорията. Шипов нарушава драстично тази 
забрана и смело въвежда такива величини, като в допълнение 
на това нарушава и един друг свещен за физиците принцип 
принципът за пределната скорост на светлината в природата 
Дали изобщо е уместно явлението квантова нелокалност да бъ-
де обяснено с едно толкова драстично нарушение на въпросни-
те общоприети принципи и критерии, които са толкова скъпи 
за повечето физици на света? 

Нека погледнем на нещата от позицията, която защищава 
Шипов. Вероятно той разсъждава по следния начин: Явление-
то квантова нелокалност остава необяснимо в теорията след 
експерименталното потвърждение на изводите от теоремата на 
Бел. Съгласно принципа за наблюдаемост на Айнщайн това 
явление следва да бъде включено в обяснителната схема на ед-
на нова теория, която трябва да се построи върху някакъв по-
общ принцип. Този принцип за Шипов е новият принцип на 
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относителността, който представлява обобщение на Айнщай-
новия принцип на относителността от ОТО. Построената по 
този начин теория на Шипов обаче е в остър конфликт както с 
експерименталните резултати, получени от Аспе, Клоузър, 
Хорн и др,така и с изводите от теоремата на Бел. Освен това 
тази теория фактически запазва вероятностния характер на 
квантовите явления, въпреки твърденията, че в нея са открити 
въпросните скрити локални променливи величини. Учените (и 
най-вече Айнщайн) очакват, че откриването на скритите ло-
кални променливи величини ще ликвидира вероятностния ха-
рактер на КМ. В теорията на Шипов обаче вероятностният ха-
рактер на КМ се запазва. Тогава за какви локални променливи 
става въпрос? 

От друга страна, в теорията на Шипов се извежда една 
твърде голяма скорост за торсионния сигнал, равняваща се на 
v=109c. Това наистина е една огромна скорост, но въпреки това 
тя е крайна. Всички експерименти по проверката на теоремата 
на Бел обаче показват, че явлението квантова нелокалност е 
проявление на далекодействието в природата, което означава 
мигновено влияние, разпространяващо се с безкрайно голяма 
скорост. 

Тези две малки тъмни „облачета" в теорията на Шипов 
превръщат последната в някаква „теоретична жаба", което 
ни напомня за случая с теорията на Вайнберг-Салам-Гле-
шоу за обединеното електрослабо взаимодействие преди 
включването в нея на теорията на Хигс. ФБ е именно теори-
ята, която превръща теоретичната жаба на Шипов в един 
красив и изящен принц, който запазва всички достойнства 
на новопостроената теория, обогатявайки я по един 
конструктивен начин. 

От друга страна, традиционният подход в РКТП, който се 
основава на върху концепцията за фундаменталния характер на 
вероятностното описание на квантовите явления, достига до 
един своеобразен апогей в своето развитие в лицето на теория-
та на струната. Достиженията на тази теория съвсем не са за 
пренебрегване. В теорията на Шипов обаче тези достижения се 
пренебрегват напълно. 
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ФБ си поставя за цел да отстрани всички тези притеснител-
ни недоразумения. Подробен анализ на този въпрос ще напра-
вим в следващите параграфи на настоящия раздел на книгата. 

В началото на 80-те години е открито едно ново явление, 
което има отношение към проблема на квантовата нелокалност. 
Това явление се нарича спонтанна параметрична долна кон-
версия (СПДК). То се получава, когато пропускаме един интен-
зивен лъч от светлина през кристал. Ако постепенно увелича-
ваме интензивността на лъча, отначало ще забележим, че свет-
лината просто преминава през кристала, пречупвайки се съг-
ласно известния закон на оптиката. Но с увеличението на сила-
та на светлината около кристала се появява едно бледо сияние, 
трептящо във всички цветове на дъгата. Това сияние се дължи 
на един интересен физичен ефект.,Докато по-голямата част от 
насочената светлина излиза от кристала, много малък процент 
от нея не го напуска директно. Фотоните на това малко количе-
ство светлина претърпяват странна трансформация: всеки от 
тях, който не излиза направо от кристала, „се разпада" на два 
фотона. Такъв фотон взаимодейства с кристалната решетка по 
начин, който не е напълно изяснен в науката и това взаимодей-
ствие поражда двойката фотони. Когато фотонът премине през 
въпросната трансформация, сумата от честотите на двата про-
изводни фотона е равна на неговата честота. Фотоните на полу-
чената по този начин двойка са вплетени (т.е. квантово свърза-
ни - бел. авт.)"2". 

Това явление е открито през 1970 г. от Д. К. Бърнам и Д- Л. 
Уайнбърг. В своите опити те използват лазери, които дават 
светлинни снопове с много голяма интензивност. Кристалите, 
които тези учени използват, са специални (литиев йодид, бари-
ева сол и др.). Кристалната решетка на тези кристали притежа-
ва свойството, че когато биват възбудени атомите в нея, излъче-
ната от решетката енергия се описва от уравнение, включващо 
особен нелинеен (квадратичен) член. Такива кристали се нари-
чат нелинейни. Бърнам и Уайнбърг установяват, че по-голямата 
част от фотоните на лазерния лъч преминават през нелинейния 
кристал, но един на сто милиарда фотона поражда въпросната 
двойка фотони. Те забелязват, че сумарната честота на двата 
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новополучени фотона е равна на тази на първоначалния, което 
означава, че при всеки от тях се констатира спад на честотата. 
Затова и физиците наричат този процес долна конверсия, тъй 
като в случая единичен фотон се преобразува низходящо от 
първоначалната си честота към по-ниските честоти на двата 
производни фотона. Оказва се, че получените по този начин 
фотони са двойно квантово свързани. Това означава, че те са 
свързани не само в тяхната поляризация, но и в тяхната посока 
на разпространение, което се оказва особено важно за някои 
практически приложения. 

През 70-те години физикът Леонард Мандел използва в 
своите експерименти една интересна методика. Той изследва 
възможността за доказване на допълнителността в КМ, отнася-
ща се за двойствения характер на светлината, изхождайки от 
допускането, че само един от нейните аспекти, но не и двата ед-
новременно, може да се прояви при даден експеримент. Ман-
дел показва, че е достатъчно експерименталната схема да поз-
воли просто възможността за измерване, за да се промени в 
рамките на един и същ експеримент изходът от вълново пове-
дение към поведение на частици. По-късно той прилага явле-
нието СПДК, за да демонстрира свойството квантова нелокал-
ност по един много оригинален начин212. 

Мандел в съдружие със своя колега Р. Гош правят редица 
опити с цел изследването свойствата на квантово свързаните 
фотони, получени при СПДК. Те получават един много интере-
сен резултат. Оказва се, че свързаните двойки фотони представ-
ляват една цялост, дори когато фотоните са разделени. В реал-
ните условия на експеримента свързаната двуфотонна цялост 
се намира в свръхпозиция на две продуктови състояния и като 
такава тя може да интерферира със самата себе си. В случая ин-
терференъчната картина се получава само когато успеем да 
създадем условия за едновременното проследяване движения-
та на двата свързани фотона, съществуващи като единна ця-
лост. Такива именно условия успяват да създадат в своите екс-
перименти тези двама физици, което им позволява да демон-
стрират една от основните идеи на квантовата свързаност. Съг-
ласно тази идея не е правилно да разглеждаме свързаните час-
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тици като отделни обекти. В известен смисъл те нямат индиви-
дуални свойства, а по-скоро са една цялост. 

През 1983 г. Я. Ших успява да задълбочи резултатите, по-
лучени от Мандел и Гош. Той открива явлението квантов зали-
чител на информацията. В подобни опити, демонстриращи 
интерференцията на свързани фотони, получени при СПДК 
Ших разполага своите детектори по такъв начин, че да може да 
различи по какъв маршрут е поел даден свързан фотон. При то-
зи вариант с „установен маршрут" светлината се наблюдава ка-
то проявление на някакъв поток от частици, въпреки констати-
рания краен ефект на интерференцията на свързаните фотони, 
което е вълново свойство, проявяващо се едновременно със 
свойствата на частиците в рамките на един и същи експери-
мент. „Ако експериментаторът не може да каже по кой от двата 
маршрута е минал фотонът, ние сме изправени пред квантова-
та схема на ,двойния маршрут". В този случай се счита, че фо-
тонът следва и двата маршрута едновременно. Тук наблюдава-
ме интерферентен модел и по този начин експериментът демо-
нстрира вълновата природа на светлината. Да си припомним, 
че съгласно принципа за допълнителността на Бор не е възмож-
но при един и същи експеримент да наблюдаваме светлината 
едновременно и като поток от частици, и като вълни"213. Явле-
нието квантова свързаност в дадения случай с фотоните факти-
чески „изтрива" информацията, обуславяща свойствата им на 
частици, замествайки я мигновено с новата информация, опре-
деляща техните вълнови свойства. И това става в рамките на 
един и същи експеримент. Следователно, нещо не е в ред и с 
принципа на допълнителността на Бор. Този въпрос е от изк-
лючително значение за нашите разглеждания, затова ще го 
включим в особения списък. 

Ших и неговите колеги провеждат един друг много интере-
сен експеримент със свързани фотони, наречен от тях „експери-
ментът на призрачния образ". Този експеримент открива пътя 
към осъществяването на телепортацията на квантовите 
обекти. В него се използва една частица от всяка двойка свър-
зани фотони, за да се накара другата, отдалечена частица от съ-
щата двойка да създаде „призрачен" образ на отдалеченото 
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място. За тази цел учените използват специален лазер, който 
„напомпва" с енергия един нелинеен кристал от бариева сол, 
произвеждайки вплетени фотони по метода СПДК. „След това 
фотоните преминават през призма и оттам биват насочени към 
лъчев разделител, който ги разделя в зависимост от посоката на 
поляризация. По този начин по един фотон от всяка вплетена 
(т.е. свързана бел. авт.) двойка тръгва нагоре, преминава през 
оптично стъкло и среща филтър с отвор. Отворът е под форма-
та на буквите UMBC (University of Maryland Baltimore County 
- университетът на Ших). Част от фотоните са блокирани, но 
онези, които преминават през отвора с буквите, са събирани от 
колекторна леща и засечени от детектор. Първият детектор е 
свързан с брояч на съвпаденията и оттам с втори детектор, съ-
биращ фотонните двойници, които преминават през филтъра. 
Тези двойници прелитат направо през лъчевия разделител. 
След това срещат друг филтър и сканиращ фибър, който реги-
стрира местоположението им върху екрана. Записват се само 
онези, които са в съвпадение с двойниците, преминали през от-
вора UMBC. Така на екрана се появява призрачният образ 
UMBC"214. 

По този начин, чрез използването на свързани (вплетени) 
фотони, образът UMBC е пренесен на отдалечено място от ед-
на система от фотонни двойници, преминали през отвора с 
буквите. В този експеримент се използват два отделни канала 
на комуникация. Единият от тях е свързан с фотоните, дости-
гащи до екрана със сканиращия фибър, но тук не всички прис-
тигнали фотони се регистрират. Нашата комуникационна връз-
ка е с наблюдателя на свързаните фотони, регистриращ онези 
от тях, които идват до екрана посредством отчитащия брояч. 
Отчитат се, следователно, само екранните фотони, притежава-
щи двойници, които освен това са преминали през отвора с 
буквите. В случая имаме комбинация между свързани фотони 
и един „класически канал" за предаване на информация, която 
ни позволява да създадем въпросния призрачен образ. Скоро-
стта на предаването на информацията по канала на свързаните 
фотони е безкрайно голяма, докато скоростта в „класическия" 
информационен канал е ограничена от тази на светлината. В 
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общи линии методологията на този експеримент очертава и 
схемата на опитите, в които се осъществява явлението кванто-
ва телепортация. 

След осъществяването на експеримента с призрачния об-
раз учените си поставят за цел да получат квантови двойници 
и на други частици като напр. неутрони, протони, цели атоми и 
дори молекули. През 70-те години се предприемат експеримен-
ти с т. нар. топлинни неутрони, произведени при реакциите във 
вътрешността на ядрените реактори. Скоростта на тези неутро-
ни е много ниска (от порядъка на 1 км/сек) и съгласно форму-
лата на де Бройл тяхната дължина на вълната е вече значител-
на (няколко ангстрьома). Оказва се, че тези масивни квантови 
частици проявяват същите интерференъчни свойства, които 
наблюдаваме и при излизането на вълни от два съседни отвора 
(опит на Юнг). Интересът на учените към неутроните е про-
диктуван и от факта, че тези частици са типични квантови 
обекти, които освен това имат достатъчно голяма маса, за да ре-
агират и на влиянието на гравитационното поле. Затова тук съ-
ществува възможност да се открие някаква физична връзка 
(или явление), което би могло да насочи усилията на физиците 
към едно ефективно съчетание на двете фундаментални теории 
във физиката - ОТО и КМ. 

Физиците М. Хорн и Д. Гринбергер си поставят въпроса 
дали е възможно явлението квантова свързаност и в случая на 
три и повече частици. Единият аспект на този въпрос е свързан 
с особеностите на тричастичните корелации. Друг аспект 
представлява трактовката на явлението в смисъла на парадокса 
на АПР. 

Един възможен вариант на тричастичния експеримент е 
свързан с емисията на позитрониума (въртящи се един около 
друг позитрон и електрон), в който при анихилацията на двете 
съставящи го частици обикновено се излъчват два фотона с ви-
сока енергия. Но съгласно вероятностните закони на КМ в този 
процес могат да се излъчат и три фотона, въпреки че това съби-
тие е много малко вероятно. И именно това събитие представля-
ва една от възможностите за получаването на три свързани час-
тици, излъчени при еднакви условия. В лабораторни условия 
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три свързани фотона могат да се получат и по един по-опростен 
начин. Това е установено от Зайлингер и неговите сътрудници 
през 1997 г. Техният метод се състои в следното: „Ако две двой-
ки вплетени (т.е. свързани бел. авт.) фотони бъдат вкарани в оп-
ределена експериментална конфигурация така, че единият член 
на едната двойка да стане неотличим от единия член на другата 
двойка, и ако единият от двата нови неотличими фотони бъде 
уловен, останалите три фотона стават вплетени. 

Невероятното тук е, че фотоните стават вплетени, защо-
то външният наблюдател вече не може да каже коя двойка е 
произвела уловения фотон. След това, изключвайки уловения 
фотон, оставащите три са вплетени. Зайлингер и сътрудниците 
му действително реализират подобна експериментална схема 
през 1999 г."215. 

По-нататък експериментаторите провеждат различни опи-
ти с три и повече частици, откривайки все по-нови и по-нови 
страни на „магическия танц" на свързаните квантови обекти. 
Всички тези опити показват неизменно, че Айнщайновият 
„елемент на реалността" и локалността не могат да съществу-
ват, ако КМ е вярна. Скритите променливи величини са прин-
ципно невъзможни в рамките на квантовата теория. Поведени-
ето на свързаните частици, освен това, не се дължи на някакво 
„предварително програмиране", както това допуска Аспе. По-
добно програмиране е невъзможно, ако частиците се подчиня-
ват на вероятностните закони на КМ. Ето защо и запазването на 
вероятностния характер на квантовите явления в теорията на 
Шипов е смущаващо. Това просто противоречи на резултатите, 
получени в експериментите със свързани частици. В тези екс-
перименти частиците реагират мигновено през разделящото ги 
пространство, в резултат на което те проявяват поведение, съ-
ответстващо на предвижданията на квантовата теория. Следо-
вателно самото свойство „квантова свързаност" е свързано, от 
своя страна, с вероятностния характер на КМ. Точно в това се 
състои и най-голямата загадка на квантовите явления. На „ма-
гическият танц" на трите свързани частици във въпросните 
експерименти не може да бъде намерено никакво разумно обяс-
нение от гледна точка на традиционната физика, както и от 
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гледна точка на здравия разум, основан на Айнщайновите „еле-
менти на реалността". Оказва се, че свързаните частици не про-
явяват своето вероятностно поведение, просто следвайки ня-
какъв адекватен набор от закони. Тяхното поведение се подчи-
нява на квантовите закони благодарение на някаква неизвест-
на за нас причина, без която вероятностното им поведение би 
било невъзможно. 

В топологията (раздел на математиката) съществува един 
интересен модел, който може да се свърже с явлението кванто-
ва свързаност. Този модел представлява комбинация от три 
преплетени пръстена, разплитането на които често се използва 
от илюзионистите и цирковите артисти. Характерното за тези 
свързани пръстени е, че ако единият от тях бъде откъснат, връз-
ката между другите два пръстена се нарушава също. В този 
случай отделянето на един от елементите на системата предиз-
виква разпадането на цялата система. Така се реализира макси-
мата: „обединението прави силата". Отделянето на само един 
от елементите на системата предизвиква изчезването на тяхна-
та обща сила, съсредоточена в обединителния им модел. 

Физикът П. К. Аравинд открива връзката между квантова-
та свързаност и различните видове топологични групи на 
свързване на геометричните обекти. Трите свързани по горния 
начин пръстени се наричат Боромейски пръстени. Аравинд 
твърди, че съществува пряко съответствие между свързаното 
състояние на три частици и Боромейските пръстени. Свързва-
нето в случая се определя спрямо дадена посока на въртене в 
пространството. Аравинд доказва, че ако някой измерва спина 
на три свързани частици в някаква друга посока от простран-
ството, в такъв случай свързаното състояние ще има по-различ-
на от Боромейските пръстени топологическа структура. Тази 
нова структура се описва от модела на пръстените на Хопф, ко-
ито са свързани по такъв начин, че ако един от тях бъде отде-
лен, другите два ще останат свързани. Такава група от пръсте-
ни цирковите артисти не биха могли да разделят. Този модел 
демонстрира и максимата, че „разделянето не винаги води до 
разпадането на цялата система". Аравинд доказва и по-общия 
случай на n-частично свързване на квантови обекти, което мо-
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же също да се разглежда и като обобщен вариант на трите Бо-
ромейски пръстена. 

Подобни на явлението квантова свързаност са и групира-
нията на водните молекули, които в нормалното течно състоя-
ние на водата образуват своеобразни вериги помежду си. Вод-
ното верижно свързване проявява една интересна особеност. 
Когато водни струи се пропускат с голяма скорост през много 
тесни канали, имащи определена конфигурация, то предизви-
каните от това напрежения във водната маса преобразуват 
структурата на веригите водни молекули по начин, в който но-
вите топологични конфигурации на тези образувания повиша-
ват енергията на връзката между молекулите. Получава се не-
що като напомпване на енергия в самата водна маса, която е за 
сметка на енергията на квантовата свързаност между молеку-
лите на водата. По този начин молекулйте започват да трептят 
синхронно под влияние на постъпващата по канала на кванто-
вата свързаност енергия, което превръща тяхното колебание в 
едно всеобщо кохерентно явление. Получава се един вид моле-
кулярен квантов уснлител на енергията (аналог на лазера в 
случая на светлината), при което излъчената спонтанно енер-
гия се превръща в топлина, натрупвана във водната маса. Това 
явление се наблюдава в торсионните генератори, използвани в 
практиката за получаването на индустриални количества топ-
лина. Теорията на тези генератори се основава на ФБ. Подроб-
но описание на тази технология ще направим в следващия раз-
дел на книгата. 

Въпросното явление е открито от украинския учен А. Со-
рочинский и обяснено в рамките на теорията ФБ. То наподобя-
ва свойствата на лазерното излъчване, при което всички свет-
линни вълни трептят във фаза (т. нар. свойство кохерентност). 
През 2001 г. Нобеловата награда по физика беше поделена 
между трима учени, които доказаха, че атомите също могат да 
се намират в кохерентно състояние и подобно на светлината 
тяхната енергия може да бъде излъчена по подобен на лазер-
ното излъчване начин. В торсионните генератори фактически 
се реализира едно още по-сложно кохерентно състояние, кое-
то се постига чрез водни молекули, движещи се с голяма ско-
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рост по много тесни процепи. Ефектът от тези кохерентни със-
тояния е свързан с топологичния аспект на квантовата свърза-
ност между водните молекули, което напомня за свойствата на 
т. нар. газ на Бозе-Айнщайн. Теорията на този газ е разработе-
на през 1924 г. Той представлява някаква нова форма на агре-
гатно състояние на материята, в което отделните частици не 
притежават индивидуални свойства и са неразграничими една 
от друга. Индийският физик Бозе открива, че фотоните могат 
да образуват вид „газ", подобен на газовете, състоящи се от 
атоми и молекули. Айнщайн допълнил тази идея, като предпо-
ложил, че между частиците на този странен газ съществува ня-
какво неизвестно взаимодействие. Главната особеност на „об-
лака" от фотони, който Бозе и Айнщайн разглеждат, е, че всич-
ки частици в него се намират в някакво общо енергийно със-
тояние. Фактически частиците в газа на Бозе-Айнщайн предс-
тавляват една квантова цялост, в която последните загубват 
своята индивидуалност. Отчитайки характеристиките на въл-
ната на дьо Бройл на тези частици двамата учени откриват ре-
дица статистически закономерности в поведението на фотони-
те в газа, предсказвайки по този начин поведението на това 
особено агрегатно състояние на материята при много ниски 
температури. При такива условия визкозитетът на втечнения 
въпросен газ би следвало да изчезне, което превръща течност-
та в свръхтечлив флуид. Този процес се нарича кондензация на 
Бозе-Айнщайн, а частиците, съставящи газа, се наричат бозо-
ни (в чест на Бозе). Последните представляват фактически 
квантово свързани фотони, които имат спин 1. Във физиката е 
прието всички елементарни частици с цял спин (S=l, 2,...) съ-
що да се наричат бозони. Такива са фотонът, векторните бозо-
ни W± и Z° в слабото взаимодействие, гравитонът и др. Части-
ците с полуцял спин (S- 1/2, 3/2,...) се наричат фермиони. Та-
кива са електронът, протонът, неутронът, гравитиното и др. 
Последните не могат да образуват „газ", подобен на конденза-
та на Бозе-Айнщайн поради ограничението, наложено върху 
тези частици от принципа на Паули. Съгласно този принцип в 
дадено общо енергийно състояние могат да се намират най-
много две такива частици. 
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Експерименталното потвърждение на изводите на Бозе и 
Айнщайн става няколко десетилетия по-късно. През 1995 г. К. 
Вайман и Е. Корнел прилагат мощни лазери и една нова техни-
ка за преохлаждане на материята до абсолютната нула по ска-
лата на Келвин. Те използват като газ 2000 атома на елемента 
рубидий. Оказва се, че при температури близки до абсолютна-
та нула тези атоми образуват кондензата на Бозе-Айнщайн с 
всички предсказани от теорията свойства. При условията на 
свръхниските температури атомите на рубидия изгубили своя-
та индивидуалност и оформили малък компактен облак, проя-
вяващ известна стабилност в общото енергийно състояние, в 
което те се намирали. Тези атоми всъщност били квантово 
свързани помежду си. 

Малко по-късно В. Кетерле от Масачузетския технологи-
чен институт усъвършенствал.този експеримент, получавайки 
лазерен лъч от атоми, чиито вълнови характеристики по дьо 
Бройл отговаряли на трептенето във фаза на фотоните в кохе-
рентния лазерен лъч на светлината. За тези достижения трима-
та учени получават Нобелова награда по физика за 2001 г. 

По същото време в Русия и Украйна ученият Александър 
Сорочинский разработва особен тип отоплителни тела за рус-
ките ядрени подводници, които се оказват предтеча на съвре-
менната торсионна технология, разработена и внедрена за ин-
дустриално получаване на топлина от българската компания 
„Деметра-Гея-94", с президент Христо Стоянов. Теоретическо-
то обяснение на това явление е реализирано от български уче-
ни в рамките на теорията ФБ. По същество в тези генератори 
се получават квантово свързани молекули на водата, образува-
щи своеобразен кохерентен енергиен лъч, освобождаващ енер-
гията си под формата на топлина, акумулираща се във водната 
маса на въпросните устройства. По всяка вероятност тези уче-
ни никога няма да получат Нобелова премия, въпреки че от 
уредите им се ползват вече широки слоеве от населението в 
България, Русия и Украйна. Същевременно тези уреди намират 
приложение и в редица други области, като пречистването на 
индустриални води, в индустрията за получаване на чист течен 
водород на много ниска цена, в информационната медицина, в 
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хранителната промишленост и др. На тях ще се спрем по-под-
робно в следващия раздел на книгата. 

Увеличавайки разстоянията, изминавани от фотоните в екс-
перименталните установки по проверката на теоремите на Бел, 
учени като А. Зайлингер и Гисин си поставят за цел „да изме-
рят" скоростта на свръхсветлинния сигнал, който си разменят 
квантово свързаните частици. Отначало тези разстояния са от 
порядъка на десетки метри, а след това се увеличават и до ки-
лометри. Резултатът от тези опити е, че евентуалният сигнал 
между квантовите двойници би трябвало да пътува най-малко 
със скорост десет милиона пъти по-голяма от тази на светлина-
та (v>107c). За сравнение в теорията на Шипов v~10'c, т.е. тук 
скоростта е сто пъти по-голяма от въпросната граница, получе-
на в тези експерименти. 

През 1991 г. А. Екерт от Оксфорд предлага, квантовата 
свързаност да се приложи в кодовото записване на съобщения-
та. Явлението получава названието квантова криптография. 
То намира приложение в съобщителната техника за избягване 
или засичане на подслушването на разговорите. Към тази тех-
ника голям интерес проявяват швейцарските телефонни компа-
нии, тъй като тя можела да спомогне за разработването на си-
гурни комуникационни мрежи. Колектив от учени реализира 
успешно квантовата криптография, успявайки да изпрати под-
сигурени съобщения на разстояние от 25 километра под водата 
на Женевското езеро216. 

Най-голямото достижение, постигнато с помощта на кван-
товата свързаност обаче е т. нар. квантова телепортация. До 
съвсем неотдавна (до 1997 г.) това явление е описвано само в 
научната фантастика. През въпросната година два отделни еки-
па от учени успяват да реализират телепортиране на квантово-
то състояние на една-единствена квантова частица. Още през 
1993 г. ученият Бенет описва теоретически възможността да се 
телепортира квантовото състояние на една частица. Квантовата 
телепортация е явление, при което става прехвърляне на състо-
янието на една частица върху втора частица, която се намира на 
далечно разстояние от нея. Това по същество означава телепор-
тиране на първата частица до друго място, което се извършва в 

353 



Божидс.р Палюшев 

условията на едно пълно възпроизвеждане на нейното начално 
състояние. По принцип това е същата идея, която се използва и 
в научната фантастика, където се телепортират цели човешки 
тела и други големи обекти. Но дали квантовата телепортация 
може да се приложи и към макросвета? 

В науката понятието „телепортация" има по-скоро инфор-
мационен характер. През 80-те години учените Утърс и Зурек 
доказват, „че една квантова частица не може да бъде „клонира-
на". Тяхната теорема за неклонирането твърди, че ако имаме 
една частица, нейното състояние не може да бъде копирано 
върху друга частица, докато първоначалната частица остава 
същата. Следователно е невъзможно да се създаде копирна ма-
шина, която е в състояние да вземе една частица и да отпечата 
информацията за нея върху друга частица, запазвайки първата 
непокътната. Така единственият начин, по който физиците мо-
жеха да постигнат отпечатване на информация от една частица 
върху друга, предполага изчезването на същата тази информа-
ция от първоначалната частица. Този хипотетичен процес по-
късно получи името телепортация"217. 

Мечтата за телепортацията се заключава в това човек да 
може да изчезва от дадено място и да се появява отново на ня-
кое отдалечено място. Информационната теорема на Утърс и 
Зурек в случая е спазена. Информацията за човека изчезва 
напълно в началното състояние, за да се яви в пълен вид на вто-
рото отдалечено място. 

В КМ обаче получаването на някаква информация от вън-
шен наблюдател може да повлияе по радикален начин върху 
поведението на дадена частица, защото съгласно квантовите за-
кони самият процес на наблюдение на една микрочастица раз-
рушава (колапсира) вълновата функция на частицата. Съгласно 
съотношенията за неопределеност на Хайзенберг веднъж изме-
рен (или наблюдаван), един квантов обект престава да бъде съ-
щата индивидуалност, каквато той представлява преди провеж-
дането на експериментите над него. При тези експерименти 
настъпва разрушаване на информацията за частицата още в 
процеса на самото получаване. Бенет и неговите колеги, които 
лансират първи идеята за телепортацията през 1993 г., предпо-
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лагат, че е възможно да се прехвърли квантовото състояние на 
една частица до друга частица при условие, че посредникът, 
който провежда телепортацията, не получава никаква инфор-
мация за тяхното състояние по време на процеса. И това би 
могло да се осъществи, ако се използва именно явлението кван-
това свързаност. 

„Бенет и сътрудниците му доказват, че пълната информа-
ция, която е необходима, за да се реконструира състоянието на 
един обект, се дели на две части: квантова и класическа. Кван-
товата информация може да бъде пренесена моментално с по-
мощта на вплитането (т.е. на свързаността бел. авт.). Но тази 
информация би останала неизползваема без класическата ин-
формация, която трябва да бъде изпратена по някакъв класи-
чески канал, ограничен от скоростта на светлината. 

Оттук стигаме до извода за необходимостта от два канала 
при телепортацията: квантов и класически"218. 

Едно по-детайлно разглеждане на въпроса за телепортаци-
ята показва, че за да се осъществи това явление, е необходимо 
едно своеобразно „вплитане" (свързване) на класическите и 
квантовите закономерности. Свързването в случая се отнася до 
граничните условия, разделящи квантовия свят от света на мак-
рообектите. Всъщност по този начин ние се възвръщаме отно-
во към фундаменталния въпрос: До къде се разпростират гра-
ниците на микросвета и откъде започва реалността на макро-
обектите? В отговора на този въпрос се крие и загадката на те-
лепортацията на самите макротела. Засега този въпрос остава в 
сферата на фантастиката. Никой не знае дали това ще се осъ-
ществи, но ние знаем вече достатъчно примери, когато научни 
и технологични разработки са били считани за фантастични, 
преди да бъдат реализирани в действителност. Самото явление 
квантова свързаност е един такъв пример. 

От гледна точка на КМ дори един човек може да има асо-
циирана вълнова функция. Но човекът и тялото му всъщност 
представляват сложна смесица от микросъстояния на съставя-
щите ги частици, което означава, че въпросът за телепортация-
та ни се свежда до това, дали нашето физическо тяло е просто 
сума от множество елементарни частици, всяка със своя 
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собствена вълнова функция, или пък е макрообект, притежаващ 
самостоятелна вълнова функция, която съгласно формулата на 
дьо Бройл обуславя една много къса дължина на вълната? И да-
ли вълновите функции на микрообектите (или на цялостния 
макрообект на тялото ни) могат да отразят и нашите духовни 
качества? Нашето мнение е, че телепортацията на живи хора е 
една голяма загадка, която може би стои отвъд сферата на на-
шето познание. 

В заключение на този параграф ще отбележим, че резулта-
тите от експериментите по проверката на теоремата на Бел са 
изключително озадачаващи. Ние сме изправени през една невъ-
образимо сложна ситуация в научното познание, което ни отк-
рива два различни пътя за решение: или да се откажем напъл-
но от философията на здравия разум, от която повечето учени 
се ръководят днес, или да приемем възможно най-радикалната 
ревизия на концепциите ни за пространството и времето. На-
шето мнение е, че вторият път е по-приемлив. 

Доказването реалността на явлението квантова свързаност 
всъщност означава една пирова победа за привържениците на 
КМ. Надеждите на Айнщайн в случая се оказват напразни. Ве-
ликият физик бе подведен от всекидневните си пердстави за 
реализъм, довели до формулираните от него „елементи на ре-
алността". В квантовия свят се оказва, че няма такива елемен-
ти. Не е вярно и реалистичното схващане на Айнщайн, че 
случващото се на едно място не може да бъде директно и мо-
ментално свързано със случващото се на друго отдалечено 
място. Мечтаните от великия учен скрити променливи величи-
ни, които биха възвърнали локалността и детерминираността в 
квантовите явления, се оказват, че не съществуват. С това рух-
ват и надеждите ни, че съществуващите днес концепции за ре-
алността във Вселената изобщо са адекватни и че отговарят на 
здравия разум. 

Резултатите от теоремата на Бел обаче представляват и ед-
но съществено ограничение върху характера на бъдещите тео-
рии във физиката, особено към онези, които се опитват да въ-
ведат локални параметри за обяснението на КМ и на явлението 
квантова свързаност. Това се отнася най-вече за теориите, опис-
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ващи ФНС. Оттук нататък за улеснение това важно ограниче-
ние ще определим накратко като „принцип на ограничението, 
следващо от теоремата на Бел (ПОСТБ). Този принцип ще ни 
служи като своеобразен критерий за проверката на правдопо-
добностга на всяка една бъдеща теория във физиката, включи-
телно и на кандидатите за ЕТП. Всяка теория, която би наруши-
ла този принцип, би следвало да се счита, че е в несъгласие с 
експерименталните данни, потвърдили верността на изводите 
от теоремата на Бел. Въз основа на този принцип ние ще ана-
лизираме всички по-важни теории, които разглеждаме в насто-
ящата книга. 

Първото и най-важно следствие от ПОСТБ е, че теорията 
не може да съдържа или да описва локални, променливи вели-
чини, които възвръщат детерминираността в квантовия свят и 
същевременно се отнасят за самия него, имайки отношение 
към фундаменталните квантови взаимодействия, като ги обеди-
няват или ги обясняват по някакъв начин. 

Второто важно следствие е, че реалността, в която „опери-
рат" силите, отговорни за явлението квантова нелокалност, би 
следвало да се разглежда като съвсем отделна сфера, фунда-
ментално различна от квантовата. В този случай философията 
на обединението не може да бъде приложена във физиката по 
силата на обстоятелствата, произтичащи от първото следствие. 
Тук по-скоро би могла да се приложи антиподната философия 
на деунификацията на физиката, която на времето бе предло-
жена от Дайсон. Последният още през 70-те години предлага 
във физиката да се използва деунификативният подход, подоб-
но на биологията, в която всички области се развиват самосто-
ятелно, относително отделно една от друга, без да се правят 
особени усилия за общото им описание от някаква единна глед-
на точка. 

И третото, също много важно следствие от ПОСТБ е, че в 
реалността, в която оперират „силите", отговорни за квантова-
та нелокалност, нашите концепции за пространството и време-
то трябва да претърпят може би най-радикалната промяна в 
историята на физиката изобщо. По наше мнение тази най-ради-
кална промяна се свежда до... самото отхвърляне на тези поня-
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тия и заместването им с една нова картина на света информа-
ционната. Спомням си, че на една лекция по ФБ аз изложих 
подобен възглед пред аудиторията. Реакцията на един от слу-
шателите, който е пастор от една софийска евангелистка 
църква, бе твърде показателна. Той възрази на това мое твърде-
ние, изказвайки мисълта, че нещата в духовния свят също съ-
ществуват в пространството и времето, но духовните сили и 
духовните явления там не са ограничени от тези понятия на 
физиката. Аз му отговорих, че самият факт на съществуването 
на пространството и времето е вече някаква форма на ограни-
чение на всякакъв вид съществуване, включително и духовно-
то. Пасторът остана много учуден от моя отговор. 

Квантовата нелокалност означава преди всичко, че нашата 
способност да наблюдаваме, да измерваме и да осмисляме ра-
зумно физическата реалност не ни прави способни да проумеем 
какво се случва на микрониво, когато нямаме непосредствен 
достъп до него? Там може, да речем, да се раждат „живи сло-
нове" в моментите, когато ние не наблюдаваме или не измерва-
ме микросвета непосредствено и въпреки това, когато се вглеж-
даме в него, тези „слонове" изчезват мистериозно и се замест-
ват от обичайните елементарни частици. В квантовата реал-
ност освен това се случва така, че дадена частица може да бъ-
де едновременно на две различни места, което е в пълно проти-
воречие с нашия ежедневен опит в макросвета. Идеята за било-
калността (наречена още свръхпозиция) - „обектът да се нами-
ра на две и повече места едновременно" - очевидно е свързана 
с явлението квантова нелокалност. Фактът, че един електрон, 
неутрон или дори атом, срещайки преграда с два отвора, може 
да премине едновременно и през двата, дискредитира напълно 
представата ни за причинностга и за това, че едно тяло не мо-
же да се намира едновременно на различни места в простран-
ството. В случая на квантовата нелокалност нещата още пове-
че се усложняват. Това явление всъщност представлява своеоб-
разен принцип на свръхпозиция, в която могат да бъдат анга-
жирани две или повече частици, оформящи единна цялостна 
система. В такава система понятието пространствена отдалече-
ност е лишено от смисъл. Различните части на такава система, 
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независимо от това доколко те могат да бъдат отдалечени една 
от друга, имат винаги съгласувано поведение: каквото се случ-
ва с едната от тях, моментално се случва и с другата, независи-
мо от разстоянието между тях. 

Много физици си поставят въпроса, „дали квантовата не-
локалност може да се използва, за да се изпрати съобщение 
(информация) със скорост, по-голяма от тази на светлината". 
Например физикът А. Шимони нарича товя явление „страст на 
разстояние", опитвайки се да отрече възможността за мигнове-
но обменяне на информация. Той счита, че квантовата механи-
ка все още позволява „мирното съвместно съществуване" меж-
ду КМ и теорията на относителността, тъй като съгласно прин-
ципите на последната не е възможно да се изпращат съобщения 
със скорост, по-голяма от тази на светлината. Това становище 
обаче не се споделя от много други физици, включително и от 
Бел, авторът на известната теорема. Те смятат, че „духът на те-
орията на относителността" все пак е нарушен от квантовата 
нелокалност, защото „сигналът" на мигновеното въздействие 
от разстояние (независимо от неговото естество) се разпрост-
ранява със скорост, по-голяма от тази на светлината. Нещо по-
вече, в случая скоростта на разпространение е безкрайно голя-
ма, което е ново качество във взаимоотношенията между мате-
риалните обекти изобщо. 

Нашето мнение е, че за да разберем явлението квантова не-
локалност, ние трябва да изключим теорията на относително-
стта и нейните принципи, включвайки в теоретичните разглеж-
дания един по-определен и ясен акцент върху възможността за 
обменяне на информация между квантово свързаните обекти. 
Този тип информация обаче трябва да има друг характер, раз-
личен от характера на информацията, пренасяна с крайната 
скорост на физичните взаимодействия в природата. По същест-
во това е някаква нова форма на взаимодействие, което ние на-
ричаме информационно-енергийно. В смисъла на тази нова 
форма на взаимодействие в природата квантово свързаните 
обекти излизат извън обсега на валидността на пространстве-
но-времевото описание на явленията. Квантово свързаните 
обекти, освен това, могат да бъдат разглеждани като съставни 
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части от особен род системи, които не се влияят от физическо-
то разстояние между компонентите им. Тези системи имат по-
ведението на особена самостоятелна цялост, притежаваща сво-
еобразна стабилност в общото битие на нещата в природата. 
Нашето мнение е, че именно това свойство е едно от фундамен-
тално присъщите качества на процесите в невидимия фин свят, 
с което последните се отличават от процесите във видимия фи-
зически свят. 

„Забележителен е фактът, пише по този въпрос А. Аксел, 
че първите открития в областта на вплетените (т.е. на квантово 
свързаните бел. авт.) квантови системи най-напред са направе-
ни чрез математически анализи. Наистина е смайващо едно та-
кова странно и мистично свойство да бъде установено по мате-
матически път и това обстоятелство укрепва вярата ни в транс-
цендентната сила на математиката. След математическото отк-
риване на вплитането находчиви физици използват изобрета-
телни методи и начини, за да докажат, че този шокиращ фено-
мен наистина се случва. Но пълното познаване на вплитането и 
на начина, по който то работи, засега остава извън възможнос-
тите на науката. За да разберем вплитането, ние, създанията от 
реалността, зависим от „елементите на реалността", каквото е 
и изискването на Айнщайн, но както доказа Бел, а също и про-
ведените експерименти, тези елементи на реалността просто не 
съществуват. Тяхната алтернатива е квантовата механика. Но 
квантовата теория не ни казва защо нещата се случват по начи-
на, по който се случват, нито пък защо частиците са вплетени. 
Затова истинското осмисляне на вплитането ще дойде едва ко-
гато успеем да отговорим на въпроса на Джон Арчибалд 
Уилър: „Какво е квантът?""219 

Нашето мнение е, че ние изобщо не зависим от „елементи-
те на реалността", а сме сътворени създания на Бога. Хипоте-
зата за сътворението и в този случай обяснява по-логично фак-
та на самото несъществуване на такива „елементи", което след-
ва от изводите на проверката на теоремата на Бел. Ние зависим 
от Духа на Бога по един чуден начин, който ни се разкрива час-
тично чрез квантовите закони. КМ е преградата, която Тво-
рецът е издигнал между Него и човека, за да не може човешко-

360 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

то познание да се изравнява с всеобхватното познание и мъдро-
стта на Всемогъщия Създател на всичко видимо и невидимо. 
Последната и окончателна преграда за познанието на Божието 
битие, от страна на човека, е явлението квантова нелокалност. 
Отделни, откъслечни опити за обяснение на последното могат 
да принесат известна познавателна и дори практическа полза, 
но всякакви опити да се наруши забраната, обусловена от 
ПОСТБ, би ни въвело в дълбоко заблуждение, създавайки пог-
решната илюзия, че ние сме в състояние да преодолеем барие-
рата към пълното познание за Божието битие. Тази погрешна 
илюзия подхранва вековните надежди на окултизма и гности-
цизма, на източните религиозни философски школи и на мо-
дерните обединителни религии, които се стремят необоснова-
но да издигнат човешкото битие до това на Бога. Развитието на 
физическата наука от последно време потвърждава нашето опа-
сение, че тази традиция може би се налага и в новата ФНС. Бог 
обаче не е човек и ние също не сме богове. Спасителят на све-
та не може да бъде излъчен измежду нас, живите хора, една 
илюзия, която за съжаление споделят днес милиони вярващи в 
Бога представители на човешката раса. Изобличаването на та-
зи философия обаче вече може да се извърши и въз основа на 
строгата наука. Една от най-главните идеи в настоящата книга 
е именно изясняването на този фундаментален въпрос от глед-
на точка на една принципно ясна научна позиция. Теорията на 
Шипов и ФБ ние разглеждаме като безпрецедентни случаи на 
теоретично описание, показващи, че има начини да се разкрие 
пред човешкия разум и истината за съществуването на Бога. 
Това е една смела крачка напред в развитието на науката изоб-
що, показващо някои решителни предимства пред примирител-
ната позиция на традиционната безбожна наука, която се задо-
волява само с констатацията и съзерцанието на непонятните за 
човешкия разум явления, каквито са законите на КМ и съотве-
тстващата на тях квантова нелокалност. Ние обаче имаме сме-
лостта да направим и следващата крачка, като излезем извън 
обсега на догматизма на безбожността в науката, правейки то-
ва с помощта на едни чисто научни методи. Чрез тези методи 
ние само показваме Бога чрез творението, а не Го доказваме 
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със строгите методи на науката. Това идва в потвърждение и 
на казаното от философа Ф. Якоби: „Ако съществуването на 
Бога би могло да се докаже с доводи, Всевишният няма да бъ-
де никакъв Бог!" В този смисъл научното доказателство би 
превърнало Бог в част от непостоянното, вечно изменящо се 
човешко познание за творението. Българският богослов В. Пе-
ев пише по този повод следното: „И наистина, ако проповедни-
ците, последвали живия Господ Иисус Христос, бяха превърна-
ли амвоните си в учителски катедри, а Библията в тетрадка по 
математически упражнения, тогава религията на Спасителя, 
прогласяваща оправдание и вечен живот за всички човеци, ще-
ше да изчезне от паметта на човечеството, каквато е съдбата на 
много други религии и учения"220. 

Теориите в новата ФНС трябва да отговарят на това важно 
условие, описано в гореизложените цитати. Новите физични 
теории, опитващи се да обяснят невидимия фин свят, трябва да 
ни разкриват по разбираем за всички нас начин чудото на разк-
риването на Божието битие със средствата на човешкото раци-
онално мислене, което, от друга страна, ни бе разкрито от дъл-
боката и всеобхватна мисъл на Апостол Павел, който в посла-
нието си до римляните изтъква сериозни логически аргументи 
в полза на реалността на Божието съществуване (Римляни 
1:17-23). Той недвусмислено ни предупреждава, че при изслед-
ването на Божието битие трябва да се освободим от присъщата 
на човека интелектуална гордост, която лежи в основата на ве-
ковното заблуждение за идентичността на човешкото битие с 
това на Бога. Скромността и въздържаността от прибързани 
умозаключения трябва да бъдат качествата на интелекта при 
разумното изследване на духовната реалност на Всевишния. 
Това условие е описано много сполучливо от поета Гьоте: 
„Най-висшето щастие за мислещия човек е да изследва онова, 
което подлежи на изследване, а пред неизследваемото да благо-
говее смирено". Библията ни казва, че ирационалното, неизс-
ледваемото в този смисъл, не трябва да се разглежда като неп-
реодолима преграда за човешките познавателни способности. 
Ирационалното Божие битие се разкрива на хората чрез откро-
венията на Бога, изразени чрез Неговото Слово в Библията, 
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въпреки че Божията реалност е фундаментално непристъпна за 
непосредственото човешко сетивно познание, един факт, във 
верността на който ние се убеждаваме и от събитията в наука-
та, описани в настоящия параграф. Чрез Своите откровения 
Всемогъщият Бог вече е разкрил достатъчно много неща за 
собственото Си битие. В този многообразен и интересен про-
цес прави впечатление търпеливото и постепенно поднасяне на 
знанието за Себе Си, което Самият Творец прави чрез пророци-
те, съобразявайки се с бавния и мъчителен процес на духовно-
то и рационално съзряване на човечеството. В потвърждение 
на това са и думите на философа У. Джеймс: Бог „е къртил от-
ломки от Своя образ и ги е поднасял на човечеството с чаена 
лъжичка, за да бъдат асимилирани от религиозното съзнание". 
Днес Божието откровение е насочено и към все още отделена-
та от Неговата Правда научна област, разчупвайки окончателно 
веригите на ограничеността на безбожното човешко научно 
съзнание. За целта Бог използва новите теории във ФНС, в ко-
ито ние откриваме определен напредък и във формите на само-
то Божие откровение. Чрез него Бог ни разкрива как може да се 
покаже истината за Неговото собствено съществуване чрез ед-
но по-задълбочено изучаване на творението, представено в съз-
нанието на хората на разбираемия за тях език на науката. На то-
зи език ние вече разбираме, че тайната на единството на света 
се крие не в самото творение, а в неизразимото с човешки по-
нятия Божие битие. В Колосяни 1:17 е казано: „... и Той е пре-
ди всичко, и всичко чрез Него се сплотява". Единството на фи-
зическата картина на света, следователно, е една недостижима 
за човешкото познание цел. Областта, която съдържа законите 
на обединението на знанието ни за света, отстои далеч зад ог-
раничителната линия, очертана от КМ и явлението квантова 
нелокалност. Тя ни показва, че нашето по-нататъшно напредва-
не в познанието за физическата реалност, включващо вече и 
НС, може да се извършва единствено и само от гледна точка на 
деунифшацията на физиката (ДФ). 

§2.1.2. Теория на информацията от гледна точка на ФБ. 
Нов подход към теоретичните аспекти на понятието „ин-
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формация ". Аналогията между теорията на информацията и 
квантовата механика. Една нова форма на съотношенията за 
неопределеност на Хайзенберг. Вибрационните характерис-
тики на физическия вакуум като метод за изучаването на не-
видимия фин свят. 

Информацията е информация, а не е енергия, нито 
материя. 
Норберт Винер 

Новото разбиране за информация в науката е, че това поня-
тие е също толкова фундаментално в аспекта на съществуване-
то, колкото фундаментални са пространството, времето и мате-
рията. „Думата „информация", отбелязват В. и Т. Тихоплав, е 
известна още по времето на Аристотел, но едва в края на вто-
рото хилядолетие става ясно, че коренът „форма" на тази дума 
съвсем не е случаен. Трябваше да минат 2500 години, за да се 
извърши скок от формата като чисто геометрично понятие до 
информацията, като пълно описание на един предмет, което 
включва не само външния му вид, но и вътрешното му устрой-
ство. По този начин информацията намери мястото си в карти-
ната на живота като обобщена идеална форма. 

Въпреки че информацията се разглежда като първично по-
нятие, което не подлежи на определение, учените се опитват да 
изяснят неговата същност"221. 

Както вече отбелязахме в края на миналия параграф, 
включването в обсега на физичното познание и на реалността 
на НС налага един принципно деунификативен подход в теоре-
тичните разглеждания, предполагащ задълбочено и всестранно 
анализиране на всеки един отделен аспект на процесите и явле-
нията във Вселената. Информацията е един такъв важен аспект 
във физичната реалност. 

Класическата теория на информацията е създадена от аме-
риканския учен К. Шенън. Тази теория е не по-малко популяр-
на от теорията на относителността на Айнщайн. 

Основният философски въпрос, който произтича от стре-
межа ни за едно по-дълбоко разбиране на естеството на инфор-
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мацията, се заключава в това дали информацията може да се 
свърже единствено с особеностите на материята и нейните 
форми на съществуване, или фундаменталната същност на ин-
формацията се съдържа в отделна, независима от материята 
субстанция, която представлява носител на духовни качества 
подобни на човешкото естество. Съществува ли в този смисъл 
информация, чиято природа стои отвъд нашата сфера и позна-
ние? И ако отговорът на този въпрос е положителен, тогава въз-
никва допълнителният проблем: „Как можем да оценим коли-
чествено такава информация подобно на количествените оцен-
ки, описани в теорията на Шенън?" 

Руският учен В. П. Казначеев например приема, че в „клет-
ките на живото вещество заедно с него съществува втора фор-
ма на живот и тази форма е полева! Полевата форма на живот 
е такава организация на материално-енергетичните потоци, 
при която се извършва съхранение и натрупване на информаци-
ята на ниво микрочастици, микрополета. Такъв полеви конце-
нтрат може да възпроизвежда, съхранява и увеличава информа-
цията, свързан е с другите материални тела като активно обра-
зувание, което е способно да се вписва в други образувания и 
да въздейства върху тях и околното пространство"222. 

От друга страна, философът-екзистенциалист Иполит 
предполага, че идеите на теорията на информацията се съгла-
суват с философията на съществуването. Всяко съществуване 
предполага някаква информация. Въпросът за информацията 
предхожда съществуването и в случая не се разглежда, пред-
вид фундаменталния характер на самото съществуване само 
по себе си. От своя страна, позитивистите Геру, Уилкинсън и 
Макки приемат, че теорията на информацията фактически от-
рича обективността на законите и закономерностите на приро-
дата и доказва тяхното сътворяване от познаващ нещата су-
бект. Съществуват дори схващания, че теорията на информа-
цията разрешава парадокса на крайностите на материализма и 
идеализма във философията, изпразвайки от съдържание ос-
новния въпрос на философията. По този начин последната се 
превръща в своеобразна част от методологията на традицион-
ната наука. 
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Основната теза на материализма по този въпрос, така как-
то той е формулиран в диалектическия материализъм, е, че ин-
формацията е изключително и само свойство на материята. 

Идеалистичната школа на философията предполага нали-
чие на отделно битие (субстанция) на информацията, която има 
Божествен характер. Това становище е твърде близко до идеи-
те на ФБ по този въпрос. В последната обаче има и нещо ново. 
Информацията, според едно от научните схващания по въпро-
са, означава наличие на различия между елементите на реално-
стта. Еднаквостта и универсалността на тези елементи не може 
да бъде източник на съществена информация. Информацията 
от гледна точка на ФБ е не толкова различието между елемен-
тите на реалността, ако те наистина съществуват, а по-скоро 
принципното различие в интелектуалната мощ на Твореца и 
човека. Фактът, че законите на КМ обезличават самото същест-
вуване на елементите на реалността, в която ние съществуваме, 
е твърде показателен. Той ни показва, че само в аспекта на раз-
личието между информационните нива на Твореца и творение-
то Му е възможен самият акт на сътворението. Интелектуално-
то равенство между Твореца и човека обезсмисля напълно вся-
ко съществуване. Познаването на информацията, характерна за 
Божието битие (ако това изобщо би ни се отдало по някакъв на-
чин) означава автоматически извеждането ни извън реалността 
на нисшите форми на интелекта, определящи човешкото битие, 
и включването ни във висшето ниво на Бога. В такъв случай 
ние бихме могли и да разберем защо не ни се отдава да осъзна-
ем съществуването на самите елементи на обкръжаващата ни 
реалност, изхождайки от гледна точка на нашето собствено съ-
ществуване. Принципната недостъпност до въпросните еле-
менти показва, че в света трябва да съществува и информация, 
която да отличава Твореца от творението Му. За хората това е 
информацията, която носи Живота. Това обстоятелство ни е 
разкрито в Библията: „В Него (Бог - бел. авт.) бе животът и жи-
вотът бе светлина на човеците". (Йоан 1:4). 

За да поясним по-добре този въпрос, ще си послужим с 
един пример: Човекът е творец (създател) на трактора. Инфор-
мацията, която характеризира различието между твореца и тво-
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рението в този случай, е, че тракторът никога не може да въз-
никне по пътя на естествената еволюция на химическите еле-
менти и други по-прости системи в природата. Тракторът, ос-
вен това, също като нас не е в състояние „за осъзнае" същност-
та на елементите на реалността, които го съставят. Той никога 
от своята позиция не би могъл „да разбере" смисъла напр. на 
гайките и болтовете, от които е съграден. В това отношение 
ние, като сътворени същества, и тракторът, като продукт на чо-
вешкото творчество, си приличаме. Разликата е, че Нашият 
Творец е вложил в нас и частица от Своята най-дълбока същ-
ност - духовната, която прави изобщо възможен самия акт на 
сътворението. Неспособността ни да разберем дали изобщо съ-
ществуват елементите на обкръжаващата ни реалност е показа-
телна за това, че ние не сме плод на никакъв еволюционен про-
цес, а сме създадени чрез творчески акт. Следователно, една от 
фундаменталните характеристики на световната информация, е 
невъзможността по-нисшият интелект да осъзнае и възпроиз-
веде информацията, която отличава Твореца от творението. 
Животът в този смисъл е белег на Твореца („В Него бе жи-
вотът"), но животът същевременно е форма на информация, 
предназначена за човека („животът бе светлина за човеците"), 
която само ни подсказва за съществуването на Нашия Творец, 
въпреки принципно недостъпното за човешкото познание Не-
гово битие. 

В светлината на тези предварителни философски бележки 
ще направим кратък анализ на класическата теория на инфор-
мацията, въвеждайки и някои нови понятия, произтичащи от 
ФБ. Най-добре разработената теория на информацията е статис-
тическата. Тя се базира съществено на понятието вероятност. 
От само себе си вероятността представлява някаква фиксирана 
величина, около която могат да се проявяват различни по често-
та процеси, протичащи с различен изход на събитията в тях. Об-
що казано понятието честота на различни процеси (напр. чес-
тотата на вибрациите на квантовия осцилатор във ФВ, честота-
та на появяване на някое от изходните положения на дадено съ-
битие и др.) играе важна роля в нашите разглеждания. Напри-
мер, в играта на зарове числото на възможните събития се опре-
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деля от числото на страните на куба, каквато е формата на зара, 
а вероятността за събитието „получаване на някое от числата", 
отбелязани върху тези страни, се определя от фиксираната вели-
чина (вероятност на събитието) р=1/6, където числото 6 е броят 
на страните на зара. Такива събития се наричат случайни. 

В класическата теория на информацията на Шенън се оп-
ределя понятието „степен на неопределеност", означено с Н. 
Това понятие ни дава количественото съотношение между на-
маляващата неопределеност в събитията в процеса на получа-
ването на информация за последните. Неопределеността се 
състои в това, че ние не можем да знаем отнапред кое от въз-
можните събития може да се случи. Неопределеността е свър-
зана с особеностите на познанието на интелекти с по-малка 
мощ. Същността на последните може да се разкрие и в рамки-
те на нашите ограничени човешки представи. Ние можем да 
опишем ситуации, при които по-голямата изчислителна мощ на 
компютърните устройства позволява да се компенсира нашето 
незнание за някои статистически процеси. Например ком-
пютърът може да предскаже с голяма точност изхода от 
ендшпила в играта на шах в ситуации, които човешкото мисле-
не може да определи само с някаква вероятност. Вероятностна-
та оценка на информацията е признак на нисшите форми на ин-
телекта. В дадения случай с шаха изкуственият интелект на 
компютъра представлява по-висша интелектуална форма от чо-
вешката. Но това е само един от многото аспекти на интелекта 
изобщо. В други области човешкият интелект превъзхожда ре-
шително компютърния. В нашите разглеждания обаче изчисли-
телният аспект на интелекта играе много важна роля. На този 
въпрос ще се спрем по-подробно в следващия параграф. 

Понятието неопределеност е обосновано и от избора, който 
правим от съвкупността на определен брой елементи на дадено 
множество. Степента на неопределеност на избора се определя 
от отношението на числото избрани елементи към общото число 
на елементите в множеството. Ако множеството се състои от 
един елемент, то степента на неопределеност на избора е равна на 
нула, защото ние можем да изберем само един елемент от даде-
ното множество. Вероятността на избора в този случай е равна на 
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единица. Ако множеството се състои от два елемента, то вероят-
ността да изберем един от тях е равна на Vi (р='/2). Степента на не-
определеност в този случай е различна от нула. Избирайки един 
от елементите на това множество, намаляваме неопределеността 
до нула, тъй като останалият елемент е само един и следователно 
той представлява вече множество с нулева неопределеност. Ако 
продължим този ход на разсъждения за случая на множества с 
произволно голям брой елементи, ще достигнем до извода, че 
увеличението на броя на елементите в множеството води до уве-
личение на степента на неопределеност, както и до намаляване на 
вероятността на избора на един елемент. Следователно, безкраен 
брой елементи в множеството означава безкрайна неопределе-
ност и нулева вероятност за избора на един елемент. 

Ако отбележим с Н степента на неопределеност, а с р веро-
ятността за избора на един елемент от множеството, то близко 
до ума е да допуснем, че между тях съществува зависимостта 

И наистина, при р=0 степента на неопределеност е равна 
на безкрайност. За стойността р=1 обаче, получаваме, че Н=1, 
което не е вярно. В този случай Н би трябвало да има стойност 
нула (Н=0). Следователно, зависимостта между Н и р трябва да 
бъде друга. Въпросът се свежда до това, каква функционална 
зависимост между Н и р дава правилния резултат при р=1 Н да 
бъде 0. Такава зависимост ни дава само логаритмичната функ-
ция. И наистина, ако допуснем, че 

поставеното по-горе условие е изпълнено. При р=0 имаме 
log0=oo, при р=1 съответно log 1=0. 

В теорията на информацията се разглеждат различни съби-
тия, в резултат на които се намалява и дори изчезва неопределе-
ността. Например, ако позвъним по телефона на информацията 
на гарата за това дали е пристигнал интересуващият ни влак, то 
получавайки отговора „да", ние намаляваме неопределеността в 

Н= 1/р. (13) 

H=logl/p = -log р, (14) 
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това събитие до нула. Степента на намалението на неопределе-
ността в резултат на предаване на съобщения (например за то-
ва, че е пристигнал влакът) се нарича количество информация. 

Съвременната статистическа теория на информацията оба-
че, не се интересува от индивидуалното количество информа-
ция, каквато е простото събитие на пристигналия влак, за кое-
то имаме само две изходни положения: „да" и „не", а оттук ве-
роятността то да се случи е р='/2. Вместо индивидуалното коли-
чество информация (в случая, отговарящо на вероятността 
p—'A) обикновено се разглежда средното количество информа-
ция, отнесено за по-сложни събития, т.е. за събития например 
с n-различни изходни, възможности. В този случай, ако допус-
нем равни вероятности в изходните резултати, то степента на 
неопределеност тогава се дава от формулата на Хартли: 

H=logn. (15) 

Ако вероятността за изходните резултати е различна, формула-
та придобива друг вид. Ще изясним този случай с един прост при-
мер: Да допуснем, че имаме комбинация от три карти една с черен 
цвят и две с червен цвят. Вероятността да изтеглим „черната"кар-
та е равна на 1/3, а вероятността да изтеглим „червена" карта е рав-
на на 2/3. Величината на степента на неопределеност във всеки 
опит се определя от средното значение на неопределеността в от-
делните възможни изходни положения. Това средно значение се 
получава, като вероятността от всяко отделно изходно положение 
се умножава на неговата неопределеност и след това всички тези 
произведения се събират. В нашия случай имаме следната сума: 

Я = ^ log 2 3 + | l o g 2 1 = 0,92. (16) 

В общия случай формулата придобива следния вид: 
п 

H = ~YJp{Aj)\og2p(Al), (17) 
н 

където възможните изходни положения са A,, А2,..., Ап, а ве-
роятността за тяхното реализиране съответно p(Aj), 
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р(А2),..., р(Ап). Знакът £ означава сума на съответните про-
изведения от 1 до п. 

Формулата (17) е изведена за първи път от американския 
учен К. Шенън през 1948 г. В течение на следващите десетиле-
тия тя получава широка популярност, а връзката между степен-
та на неопределеност и количеството на информацията, която 
тя ни дава, получава по-нататъшно развитие в рамките на една 
стройна математическа теория, постепенно придобиваща вида 
на широко известната днес теория на информацията на 
Шенън (ТИШ). 

Основната идея в ТИШ е, че неопределеността за нещата в 
нашето знание намалява в резултат на обмена на съобщения и 
сигнали, при което количеството информация в случая се опре-
деля като равно на степента на намаляване на неопределеност-
та на знанието за тези неща. В този смисъл откриваме извест-
на аналогия между ТИШ и КМ. В първата обменът на инфор-
мация (обмен на съобщения и сигнали) играе същата роля, как-
вато играят в КМ наблюдението и измерването. И в двата слу-
чая степента на неопределеност намалява при извършване на 
определени действия от страна на познаващия субект. В КМ 
освен това се оказва, че елементите на реалността не същест-
вуват като такива, а в ТИШ абсолютно познание за нещата ре-
ално е недостижимо за винаги относително познавателната 
способност на човека. 

Съвременната статистическа теория на информацията 
може да се прилага за различни случайни процеси и явле-
ния. Затова много учени приемат, че тази. теория в известен 
смисъл може да се разглежда като обобщение на класичес-
ката статистическа термодинамика. Това е възможно, тъй 
като формулата на Шенън е аналогична на формулата за 
ентропията в нейната статистическа интерпретация, даде-
на от Болцман. Формулата за ентропията в термодинамика-
та определя степента на безпорядък в движенията на моле-
кулите в даден газ. В този смисъл, както отбелязва Г. Рай-
хенбах, ентропията може да се разглежда като обратна ин-
формация (т.е. информация със знак минус, наречена негин-
формация). 
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От особено значение за нашите разглеждания е и въведено-
то от Шенън понятие за относителна негентропия. Съгласно 
идеите на Болцман количеството информация и ентропията се 
отличават само по знак. Затова информацията понякога се на-
рича още негентропия (т.е. ентропия със знак минус). Тази ана-
логия ни позволява да интерпретираме и смисъла на Втория за-
кон на термодинамиката. Неговата същност трябва да бъде 
именно такава, каквато е, за да могат да бъдат възможни и ве-
роятностният характер на законите на КМ, също и статистичес-
кият характер на ТИШ, а както ще видим след малко и самите 
закони на теорията на относителността. Следователно хипоте-
зата за принципната разлика между Абсолютния Интелект и 
относителния интелект на човека обуславя и обяснява от 
единна гледна точка вероятностния характер на законите в 
някои от фундаменталните области на човешкото познание 
(термодинамика, КМ, ТИШ), както и относителния характер 
на закономерностите в теорията на относителността. 

Въпреки същественото различие между понятията ентро-
пия и информация, тяхната формална връзка е спомогнала за 
анализа на статистическите случаи на безкрайно (непрекъсна-
то) количество на изходните положения, което е характерно 
например за сложни системи, каквато е цялата Вселена. Това 
може да стане чрез обединение на непрекъснатите изходни по-
ложения в групи така, че да се пренебрегнат изходните положе-
ния, отличаващи се по величина по-малка от стойността на ня-
какъв отнапред зададен параметър ?. В такъв случай, по мнени-
ето на Шенън, докато в дискретния случай на изходни положе-
ния ентропията и свързаната с нея информация (в смисъл на 
негентропия) се определя по абсолютен начин от степента на 
неопределеност на процесите, то в непрекъснатия случай това 
определяне се извършва относително някаква зададена систе-
ма от координати (по аналогия със СТО и ОТО). Така количе-
ствените оценки на информацията придобиват относителен 
характер, зависещ от избора на координатната система. Мярка-
та за неопределеност, с други думи, зависи от относително 
избрания стандарт, обусловен от относителния характер на 
по-нисшите интелекти. По този начин описанието на инфор-
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мационните процеси в един по-напреднал етап на развитие 
може да се окаже алтернативно на стандартното геомет-
рично описание на физическите процеси, свързани с движени-
ето на телата в пространство-времето, за което е характер-
но, че неговите закони (на движението) не зависят от избора 
на координатната система. И както познаването на тези зако-
ни (на движението) не може да ни разкрие по никакъв начин 
същността на абсолютното пространство и време, така и зако-
ните, открити в относителните координатни системи на инфор-
мацията, не могат да ни опишат по принцип законите на цяло-
стната система, обусловена от Абсолютната същност на инфор-
мацията за света. Аналог на свойството инерция на телата в 
случая на законите на движението на телата в отправните коор-
динатни системи, което ни напомня за съществуването на абсо-
лютното пространство и време, но същевременно не разкрива 
неговата същност, е така нареченото информационно взаимо-
действие между Абсолютния интелект и неговите относител-
ни форми, което всъщност само напомня за съществуването на 
Абсолюта, без да може това взаимодействие да разкрие по 
принцип Неговата същност. ФНС има за цел именно да разкрие 
единствено симптомите на въпросното информационно взаи-
модействие, без да има претенцията, че с това се разкрива са-
мата същност на Абсолюта. 

От тази гледна точка следва, че нашето пълно познание, 
изчерпващо цялата същност на процесите и явленията във 
Вселената, не може да се постигне по принцип, изхождайки от 
познаването на природните закони. Следователно илюзорна е 
идеята за изграждането на ЕТП, илюзорна е и идеята за за 
формулирането на една окончателна теория на всичко, за коя-
то пледира например известният физик Стивън Хокинг. Тайна-
та на единството на реалния свят е скрита дълбоко в Абсолют-
ното информационно битие на Твореца, което прави фунда-
ментално невъзможно достигането от страна на относителни-
те човешки форми на интелекта до една пълна и завършена 
картина на света. Истинският дух на новата ФНС следовател-
но трябва да бъде деунификацията, а не унификацията (обеди-
нението) на физиката на базата на познатите природни закони, 
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обусловени от енергийно-силовите взаимодействия. Всеки 
опит за построяването на теория на всичко ще бъде ограниче-
но, непълно, и винаги логически противоречиво в известен 
смисъл. За това и в началото на книгата окончателната теория, 
построена върху идеята за деуниф и кадията на физиката, ние 
нарекохме ТПВ, с което изтъкваме, че в такава теория винаги 
ще има някаква недостигаща информация, дължаща се на 
принципната дистанция между Абсолютния Интелект и него-
вите относителни човешки форми. Така теорията на всичко се 
превръща в теория на почти всичко. 

В предварителен план при излагането на ТПВ можем да от-
бележим, че посочените тук особености на деунификативния 
подход във физиката са залегнали в основата на информацион-
ните процеси, разглеждани във ФБ. Основополагащо в тези 
разглеждания е, че информационното взаимодействие между 
два интелекта с различна мощ предполага задължителното 
различие в стандартите на процесите, произтичащи от тях. 
Това означава още, че пълното описание и осмисляне в инфор-
мационен аспект е невъзможно по принцип в рамките на всяка 
една координатна система на стандарта за относителна оценка 
на степента на неопределеност на знанието, с което тези инте-
лекти (относителните) разполагат. Тази констатация, както ще 
видим по-нататък, придобива особен смисъл и значение в нап-
редналите форми на описание на нестатистическите модели на 
информационно взаимодействие, характерни за ФНС. 

Разгледаната тук особеност на информационните процеси 
има важно философско и методологическо значение. Отбеляза-
ната от нас аналогия с теорията на относителността има и след-
ната уточнителна интерпретация. В класическата механика на 
Нютон се приема, че пространството и времето са абсолютни. 
В СТО бе показано, че тези категории имат относителен харак-
тер, т.е., че са зависими по своите метрически свойства от ско-
ростта на движение на отправните инерциални координатни 
системи. Това означава, че ние никога, с никакъв опит или поз-
нание не можем да констатираме абсолютността на простран-
ството и времето. Те може и да съществуват в абсолютен 
смисъл, но на базата на познанието ни за съществуващата око-
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ло нас реалност не можем да извлечем подходяща информация, 
която да ни дава ясно указание за тяхното абсолютно естество. 
Така и в посочените тук особености на ТИШ откриваме случай 
на фундаментална недостъпност до абсолютното естество на 
количеството информация от страна на познаващия света Аб-
солютен Субект, което и обуславя съществуването на специ-
фични негови форми, обособени в отделните стандарти за 
оценка на степента на неопределеност в познанието и нещата в 
света. Следователно преходът от абсолютна информация към 
относителна има също толкова фундаментален характер, кол-
кото и преходът от абсолютност на пространството и времето 
към тяхната относителна форма. Това от друга страна означава, 
че абсолютната информация може и да съществува обективно 
(а тя наистина съществува във формите на битието на Бога), но 
ние никога с никакви достъпни за нас средства не можем да я 
обхванем в нейните истинни измерения, изхождайки от пози-
цията на присъщите ни относителни нейни форми. Така ние 
сме изправени пред лицето на един друг фундаментален закон 
на относителността - законът за „релативизацията " на коли-
чеството информация, определяща цялостната същност на чо-
вешкото познание за обективно съществуващия свят в един ви-
наги фундаментално ограничен вид. Относителните форми на 
информацията, от своя страна, би следвало да представляват в 
известен смисъл отрицания на абсолютните форми, тъй като в 
противен случай първите биха изгубили своята идентичност. 
Това обстоятелство обяснява донякъде и мотивацията на тради-
ционната наука винаги и неотменно да се придържа към идея-
та за несъществуването на Бога. Това е един вид реакция на 
инстинкта за самосъхранение на самата наука, идентичността 
на която се свързва съществено с относителните форми на 
стандарта за оценка на степента на неопределеност в познани-
ето ни за нещата в света. Неосъзнаването на тези особености на 
човешкото познание винаги ще води до поддържането искрата 
на заблудата, че относителните форми на познание могат да 
подменят или да се идентифицират със същността на Абсолют-
ната форма на информацията за света. ФБ е теорията, която от-
чита в явен вид тази особеност на човешкото познание. Теория 
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на всичко на Стивън Хокинг обаче пренебрегва въпросното 
свойство. 

Относителният характер на информацията още означава 
различна степен на отдалеченост от абсолютната същност. В 
този смисъл мярка за такава отдалеченост представлява поня-
тието „шум" в информационните сигнали и съобщения. Колко-
то повече е шумът в каналите на информационния обмен, тол-
кова по-голяма е дистанцията между абсолютния и относител-
ния стандарти за оценка на неопределеността в информацион-
ните процеси. Следователно за описанието на информационни-
те процеси важна роля играе функцията на съотношението 
между стандартите на две различни системи. В смисъла на чо-
вешкото познание само такава функция има реално значение, 
като нейната достоверност е валидна както за дискретни, така 
и за непрекъснати системи. 

В ТИШ понятието „шум" се описва с помощта на едно дру-
го понятие - „излишък" на информацията. Математически то се 
представя с формулата: 

R = (18) 
шах 

където lQ представлява количеството информация в дадена съв-
купност от изходни положения, a I • е количеството информа-
ция в същата съвкупност при условие, че всички изходни поло-
жения се разглеждат като равновероятни. 

От формула (18) става ясно, че в информационните проце-
си с дискретен спектър на изходните положения величината R 
е равна на нула. В този случай IQ = Тази възможност напри-
мер се реализира в обичайната човешка практика, обусловена 
от конформизма на някои форми на информационен обмен 
между хората. Практически тази формула например обяснява 
защо хората с ограничен интелектуален капацитет приемат 
външния информационен поток, без да внасят особени проме-
ни в него (т.е. това е случаят на безкритично отношение към 
информацията). На тази особеност се основава и известната 
теория за манипулиране на човешките мозъци в обществото. 
На нея се дължат такива явления като религиозното разнообра-
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зие, разнообразието във вкусовете на хората, разнообразието 
на мненията по жизненоважните въпроси, разнообразието в 
интелектуалните способности и т.н. 

В сложните информационни взаимодействия с непрекъс-
нат спектър в изходните положения неизбежно се намесва и 
някаква неспецифична за информационните процеси информа-
ция, наречена информационен шум. Тя води до изопачаване на 
автентичноста на първичната информация и свързаната с нея 
определеност на познанието за процесите и явленията. Свой-
ството „информационен шум" е характерен белег на относи-
телните форми на информацията в отделните стандарти за 
оценка на степента на неопределеност в познанието за нещата 
в света. В практическия смисъл на нещата компенсирането на 
шумовете в информационните процеси може да се извърши 
посредством увеличение на излишъка на информацията, 
съдържаща се в съобщенията. Това може да стане например 
чрез увеличение мощта на интелекта в резултат на едно по-
всестранно образование и възпитание, водещо до разширяване 
на информационната база в относителните форми на стандарта 
за оценка на степента на неопределеност в познанието ни за не-
щата по даден кръг от проблеми или чрез просто повторение на 
цялата съвкупност на информационните сигнали и съобщения-
та (казват, че повторението е майка на знанието) или на отдел-
ни техни части, съставящи различните съобщения под формата 
на знаци, символи, реч и др. 

В информационните процеси с участието на човека неиз-
бежната поява на информационните шумове в каналите на об-
мена на информация се компенсира с целенасочено повишение 
на излишъка на информацията, като величината на нейното за-
винтване зависи от степента и силата на въпросните шумове. 
Това завишаване на излишъка на информацията трябва да бъде 
балансирано, защото недостатъчното ниво може да доведе до-
ри до усилване на „шумовете", докато твърде високото ниво до 
постепенно намаляване скоростта на обмена на информация, 
достигайки понякога до пълното преустановяване на процеса. 
От теорията на ФБ обаче става ясно, че в природните процеси 
на информационен обмен с участието на Абсолютните форми 
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на информация това негативно обстоятелство се компенсира 
чрез естествено повишаване на скоростта на информацион-
ния обмен, осъществявано в условията на една безкрайно голя-
ма скорост на информационния сигнал. Това е първото и най-
важно отличително качество на информационните процеси с 
участието на Абсолюта. Но то не е единствено. Едно друго важ-
но свойство на тези процеси може да си изясним с помощта на 
едно обобщение на формула (18), предложено отново от 
Шенън. Оказва се, че законът (18) може да се представи под 
друга форма с помощта на една нова формула, която има след-
ния вид: 

C = Wlog2(l + | - ) . (19) 
N 

Тази формула е приспособена да обслужва определени 
практически дейности. Тя изразява качеството „капацитет за 
емитирането (излъчването) или пропускането на информаци-
онни сигнали" от страна на специфични информационни сис-
теми като телефонните линии или кабелните съобщителни уст-
ройства от различен вид, на телевизионните, радиопредавател-
ните и приемателни системи и др. Тази формула ни разкрива, 
че величината С (изразена в бита информация за една секунда), 
представляваща количеството информация, която може да се 
предаде чрез една телефонна линия или някаква друга инфор-
мационна среда, зависи от два основни фактора: W, ширината 
на честотния спектър (или обсега на честотите, които съот-
ветната линия или среда може да пропусне) и величината S/N, 
представляваща нивото на съотношението между сигнала S и 
шума N. Тази формула отразява например факта, че в разгово-
ра със съседа ни в едно шумно парти ние сме принудени да по-
вишаваме гласа си, за да достигнем задоволително ниво в ко-
муникационния процес. Така ние повишаваме капацитета си за 
предаване на информация, увеличавайки величината на S, за да 
преодолеем повишеното ниво на шума N. 

Въз основа на формула (19) могат да се оценят качествата 
на употребяваните в практиката информационни системи. Нап-
ример изчисленията показват, че обичайните телефонни линии 
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са неспособни да задоволят нарастващия капацитет на инфор-
мационен обмен по Интернет. Колкото и бърз компютър да 
притежаваме, той би се затруднил да извлича с необходимата 
бързина информацията, постъпваща по телефонните линии на 
Интернет, която ни интересува. Да кажем, че искаме да полу-
чим бързо някаква снимка по електронната поща от наш прия-
тел. Една нормална снимка съдържа около 20 милиона бита ин-
формация, а нормалната телефонна линия има капацитет 10 
000 бита за секунда. Простото изчисление показва, че ще са не-
обходими 33,3 минути, за да може нашият компютър да приеме 
тази информация. Този пример ни подсказва идеята, че в най-
скоро време световната мрежа на Интернет може би ще трябва 
да премине на нов принцип в обмен на информация, т.е. ще 
трябва да се изгради някаква специална високо пропусквател-
на информационна мрежа със значително по-голям капацитет 
от сега съществуващия. 

Формула (19) следователно ни позволява да разберем, че за 
един ефективен информационен обмен са необходими две ос-
новни изисквания: Първо, едно достатъчно голямо количество 
изчислителна информация, генерирана от компютърните уст-
ройства за възможно най-кратко време и второ, възможно най-
висока скорост на пропускащите тази информация трансмиси-
онни среди. И за двете изисквания обаче съществува определе-
на естествена граница, която се обуславя от законите на КМ и 
теорията на относителността. Освен това принципът на нат-
рупване, обработване и пренасяне на информацията до потре-
бителите тук е строго линеен, т.е. бит по бит, стъпка по стъпка. 
Всякакви нелинейни изкривявания в такъв информационен об-
мен са недопустими. 

Много хора си представят, че човешкото мислене може да се 
моделира посредством усъвършенстването на техническите сис-
теми за електронна обработка на информацията. Всички тези 
устройства обаче притежават определена граница на своите въз-
можности и сравнително малък капацитет в комуникационния 
процес, оставайки освен това винаги в рамките на принципа на 
линейността. Прости изчисления на базата на формулите на 
Шенън показват, че информационният обмен в процесите на чо-
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вешкото мислене надхвърля многократно най-високите граници, 
до които могат да достигнат най-усъвършенстваните технически 
устройства. В този смисъл възниква въпросът: Какъв е прин-
ципът на информационния обмен в човешкото мислене, който 
действа отвъд границите, определени от известните закони на 
фундаменталната физика? Въз основа на какви закони действат 
Божествените „компютърни" системи? Имат ли отношение тези 
въпроси към теориите, опитващи се да обяснят ФНС? 

Известни съображения по този важен проблем ние ще се 
опитаме да представим малко по-нататък. 

Един важен фактор, който прави впечатление на самия 
Шенън, е свързан с крайната скорост на електрическите 
превключватели, представляващи основен компонент в из-
числителните устройства. От тази скорост зависи в крайна 
сметка капацитетът и скоростта за обработка на информаци-
ята. Шенън открива известна аналогия между принципа на 
действието на превключвателите и законите на логиката, отк-
рити от английския учен Дж. Бул, който един век по-рано 
предлага една теория на логическите операции, наречена от 
него „закони на мисленето". Бул разработва това, което днес 
ние наричаме „алгебра на Бул". В нея се установяват прави-
ла за извличане на правилни логически заключения въз осно-
ва на определени операции над съждения от произволен тип. 
Например, такъв закон-правило за такива операции има след-
ния вид: 

А и В = АпВ, (20) 

където А и В са две произволни логически съждения, А и В са 
техните отрицания, а операциите „и" и „П" са съответно коню-
нкцията и дизюнкцията, две определени логически операции в 
тази система. 

Законите на КМ и теорията на относителността, по наше 
мнение, не са в състояние да обяснят някои особености на 
квантовия ФВ. В РКТП например се допуска, че минимална-
та енергия на квантовия осцилатор на физичните полета във 
вакуума е E-'/ihv, където v е честотата на осцилатора, отчи-
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тана в целия възможен спектър (0<v<oo). Но както вече 
изтъкнахме многократно в книгата, честотата на трептенето 
на квантовия осцилатор също може да се разглежда като ог-
раничена от законите на СТО. И това е защото при много ви-
соки честоти скоростта на движението на „маховика" на 
квантовия вибратор би превишил скоростта на светлината. 
Неправдоподобно е от такава гледна точка да се третира по 
един и същи начин целия възможен интервал на честотите от 
0 до оо. Очевидно, този проблем има отношение и към труд-
ностите, свързани с разходимостите в теориите на полето.В 
ТИШ проблемът с честотите на електромагнитните трепте-
ния, модулиращи съответната информация, от своя страна се 
свързва с особеностите на ширината на честотния спектър 
W на техническото устройство, която определя неговия ка-
пацитет за предаване и пропускане на информацията. Нека 
разгледаме поотделно тези два важни аспекта на информа-
ционния обмен, свързан с честотната характеристика на 
трептящите среди. 

В обичайните телефонни линии честотният спектър W е 
примерно от порядъка на 5000 херца (1 херц е 1 трептене за се-
кунда). Това означава, че капацитетът на такава трептяща сре-
да е недостатъчен да ни възпроизведе напр. музиката, изпълня-
вана от симфоничен оркестър, съдържаща количество инфор-
мация, превишаващо пропусквателния капацитет на това уст-
ройство. В радиопредавателните системи по-високото качество 
на предаваната информация е в областта на УКВ (ултракъси 
вълни), в която ширината на честотния спектър W е увеличена 
за сметка на по-високата честотна характеристика на самото 
електромагнитно поле, преносител на информацията. 

Може да се предположи, че много големият капацитет на 
информационния обмен в човешкия мисловен процес има 
връзка с посочената по-горе особеност на квантовите осцила-
тори в теорията на полето, при които се допускат честоти, пре-
вишаващи многократно ширината на честотния спектър W на 
най-усъвършенстваните информационни устройства, създаде-
ни от човешки ръце, отговарящи на изискванията на законите 
на КМ и теорията на относителността. 
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Да допуснем, че квантовият осцилатор представлява мате-
риална точка, която вибрира в границите на някакъв простран-
ствен интервал х. Нека с At да означим времето, за което осци-
латорът изминава това разстояние, извършвайки едно-един-
ствено трептене. Ако предположим, че Ах и At могат да се про-
менят в зависимост от условията във ФВ, то тогава съгласно за-
кона за ограничението на скоростите в природата (т.е. съгласно 
втория принцип на СТО), тези две величини трябва да се под-
чиняват на следните съотношения: 

ДxAt > р 

където р е една нова универсална константа, а с е скоростта на 
светлината. Съотношенията (21) представляват своеобразен 
аналог на известните съотношения за неопределеност на Хай-
зенберг. В тях константата р отразява факта, че скоростта на 
трептящата точка v = — не трябва да превишава скоростта на 
светлината, което е в съгласие със закона на СТО. Първото не-
равенство във формулата (21) фактически описва неопределе-
ността при определянето на дължината на пространствения ин-
тервал, в който се извършва трептенето на квантовия осцила-
тор, както и на времето, необходимо за извършването на един 
цикъл от това трептене. 

Интересно е да отбележим факта, че планковата дължина 1 
и планковият интервал на времето tp удовлетворяват условието 
— <с. И наистина, в случая 

което е от порядъка на стойността на с=3.1010 см/сек. 
Ако допуснем, че енергията на кванта, изпускан от полевия 

осцилатор при сравнително ниски честоти отговаря на закона 
на Планк E=hv, а при много високи честоти тази енергия нама-
лява до нула, то можем да изведем една итеративна формула за 
енергията на квантовия осцилатор, валидна за целия честотен 
интервал от 0 до <х>. Тя има следния вид: 

Дх 
At 

(21) 
< с 

(22) 
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Е = р ^ ~ . (23) 
lp v

 - 1 

В тази формула фигурира универсалната константа на 
Планк h наравно с новата универсална константа р, която след-
ва да бъде определена експериментално223. 

Ако допуснем, че планковата дължина и планковият интер-
вал на времето представляват някаква естествена граница за 
честотите на квантовите осцилатори, за които е в сила вторият 
закон на СТО, то от прости изчисления можем да определим 
една естествена граница на тези честоти, което в олучая се да-
ва по формулата: 

v„ = — = — » « 3.1043 трептения/сек. (24) 
' А /„ 1(Г33 

Следователно, въз основа на посочените по-горе съображения 
ние получаваме една горна граница за ширината на честотния 
спектър на квантовите осцилатори, определяща в случая една горна 
граница и на капацитета за информационен обмен във вибрацион-
ната среда на квантовия ФВ. Този капацитет, макар и краен по вели-
чина, надхвърля многократно капацитета на най-усъвършенствани-
те електронни устройства за обработка и трансмисия на информа-
цията. Границата хр обаче все още не е най-горният възможен пре-
дел в природата. В теорията на Шипов се изчислява скоростта на 
торсионния сигнал, която се оказва, че е от порядъка на 109с. В то-
зи случай честотната граница се премества още по-нагоре: 

109с 109с 3.1010.Ю9 „ i n 5 , . 
vt = = « —— = 3.10" трептения/сек. v/^J 

A lp 10"33 

Следователно ширината на честотния спектър на (рито-
ните, които представляват елементарният торсионен осци-
латор в теорията на ФВ на Шипов, обхваща една по-широка 
ивица от честоти (на англ. strip frequency). Но и това не е 
най-горната възможна граница. Ако допуснем, че законът за 
енергията на такива осцилатори се подчинява на съотноше-
нието (23) и че скоростта на полевия сигнал в случая на 
квантово свързаните системи е безкрайно голяма, то в такъв 
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случай получаваме още едно, вече окончателно разширение 
на честотния спектър, а именно 

3.1052<vo<oo трептения/сек. (26) 
Този честотен спектър отговаря на обобщението на торси-

онния модел на Шипов, предлагано в рамките на теорията ФБ. 
В тази теория осцилаторите на полето се различават както от 
традиционните квантови осцилатори, извършващи своите 
трептения в интервала 0<vp<3.1043 трептения/сек, така и от тор-
сионните осцилатори на Шипов, наречени фитони, трептящи 
предимно в интервала 3.1043<vs<3.1052 трептения/сек. Елемен-
тарните осцилатори, които нарекохме шенони, в чест на създа-
теля на теорията на информацията Шенън, трептят в интерва-
ла, определен от съотношението (26). Капацитетът за информа-
ционен обмен на съответните среди, съдържащи такива еле-
ментарни осцилатори (фитони и шенони) е невъобразимо го-
лям. По всичко изглежда, че именно тези трептящи среди се из-
ползват (условно казано) в Божествения „компютър", прин-
ципът на действието на които се оказва освен това, че е нелине-
ен. Огромният капацитет и скорост на информационния обмен 
и нелинейният характер на информационното взаимодействие 
в тези среди обясняват в известен смисъл ефективността, слож-
ността и особеностите на процесите в духовната сфера, обус-
ловена от активността на една специфична област от съвкуп-
ния ФВ, в която обичайните ни представи за пространството и 
времето отстъпват място на една нова концепция за устрой-
ството на реалността във Вселената. На този въпрос ние ще се 
спрем по-подробно в следващата глава. Ще споменем само, че 
в областта на ФВ, отговаряща на двете по-широки честотни 
ивици, съответстващи на колебанията на новите типове еле-
ментарни полеви осцилатори, физическата среда на ефира се 
превръща в едно своеобразно числово пространство, отразява-
що по-скоро духа на числата, отколкото духа на чистите гео-
метрични форми на пространството и времето. Числовият ас-
пект на взаимоотношенията между математическите еквива-
ленти на новите понятия, описващи въпросните колебателни 
среди от ФВ, са предмет на внимание на една нова математи-
ческа дисциплина, наречена алгебрична геометрия. В нея се 
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описва един алтернативен модел на геометрията, основан на 
различни закономерности, известни от теорията на числата. 
Например, една такава закономерност представлява алго-
ритъмът, основан на числото 11 и на неговите различни степе-
ни, които изглеждат по следния начин: 

1->1=11° 
1 1-Я1=1Г 
1 2 1—>121=112 (27) 
1 3 3 1->1331=113 

1 4 6 4 1->14641=114 ит.н. 

Числото 11 служи за много неща във физиката. Например пре-
делната размерност на пространството, използвано в теорията на 
струната e l l . Такава е размерността и на повечето многомерни мо-
дели в теорията на полето. Освен това с помощта на алгоритъма 
(27) от числото 11 се извеждат основните числа в десетичната чис-
лова система. Следователно особената роля на числото 11 във фи-
зиката не е случайна. Особена роля в теорията на числата изпълня-
ва и числото 81, реципрочната стойност на което ни дава резултата 

1 
— =0,0123456789101112... (28) 

Това десетично число фактически описва последователно-
стта в числовата ос на целите десетични числа. Съществуват 
още много такива закономерности, популярно описани от 
немския химик Плихта в неговата книга224. 

Особеностите на числовото описание на физическите вза-
имодействия в теорията на Шипов и ФБ разкриват в още по-го-
ляма степен смисъла на деунификативния подход във физика-
та. Числовият аспект на фундаменталното информационно вза-
имодействие в природата в смисъла на този подход трябва да се 
изучава отделно от основното направление на динамичните по-
леви теории като неговите резултати могат само да допълнят 
общата динамична картина на торсионните и информационни-
те полеви взаимодействия. Последните от своя страна трябва 
да бъдат описвани в условията на едно подчертано деунифици-
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ране на различните пластове във ФВ, оформени въз основа на 
очертаната по-горе класификация на ивиците на честотите на 
колебателните среди, съдържащи въпросните елементарни по-
леви осцилатори. Такъв подход е в пълно съгласие и с ограни-
чението, наложено от ПОСТБ, изведен в рамките на изследва-
нията по въпроса за квантовата нелокалност. 

Формулата (23), изведена от нас въз основа на споменатите 
тук съображения, показва, че евентуалното обединение на 
фундаменталните физически взаимодействия в природата, 
включващи и силите, отговорни за информационно-енергийна-
та полева форма в торсионния вакуум, може да се извърши не 
в сферата на свръхвисоките енергии, достигащи предела на 
Планковата област, а точно обратното - такова обединение би 
следвало да се търси в областта на свръхслабите енергии, ха-
рактерни за полевите осцилатори от типа на фитоните и шено-
ните, честотните характеристики на които се обуславят от едно 
трайно намаляване на енергията на лъченията в пространстве-
ните мащаби, съответстващи на информационното взаимодей-
ствие, подчинено на закона (23). 

Някои други особености на колебателните среди с чес-
тотни характеристики, отговарящи на информационно-енер-
гийната полева форма, са описани в книга225. Интерпретация-
та на физическата среда, съответстваща на елементарните 
полеви осцилатори, каквито са фитоните и шеноните, се ос-
новава и на концепцията за метастабилното състояние на 
спиново поляризираните структури на ФВ, която може да 
послужи като база за оценяване на една нова характеристика 
на евентуалните технически устройства, приспособени към 
условията на свръхкапацитета за информационен обмен в те-
зи колебателни среди. Нека наречем условно тези устройства 
торсионни компютри. Основна характеристика на тези ком-
пютри представлява свойството мощ на изчислителната сре-
да М. Тази среда се идентифицира с колебателната среда на 
информационно-енергийната полева форма, но може също 
така да се идентифицира и с полевите форми на фундамен-
талните квантови взаимодействия. Величината М се изчисля-
ва по формулата: 
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t.r 
където t е времето за възможното превключване на отделната 
изчислителна операция, преминавайки във фазата на следваща-
та операция, съотнесено към единица обем от изчислителната 
среда ( 1/I3 ). С други думи, пространствено-времевата плът-
ност на операциите за превключване М се характеризира с ко-
личеството възможни превключвания за единица време и в еди-
ница обем от дадена изчислителна среда, използвана от различ-
ните типове компютри, в това число и торсионните. Количест-
вената и качествената преоценка на величината М в първата 
честотна ивица 0<vp<3.1043 трептения/сек, определена от гра-
ниците на валидност на постулатите на КМ И теорията на отно-
сителността, се отнася за традиционните електронни устрой-
ства от известните генерации компютри, използвани в човеш-
ката практика. Например, оценката за М за първото поколение 
компютри, в които се използва като изчислителна среда елект-
ронни схеми на базата на електронните лампи, е от порядъка на 
105, в системата на Гаус. 

Въвеждането на транзисторната техника увеличи бързина-
та на превключванията в изчислителната среда на компютрите. 
Така се появява второто поколение компютри, които притежа-
ват по-голяма мощ на изчислителната среда М в сравнение с 
тази на компютрите, използващи бавните и технически 
несъвършените електронни лампи. Времето на превключване 
на най-първите транзисторни устройства е от порядъка на 10"8 

сек, а размерите на елемента, в който тази операция се извъ-
ршва, е от порядъка на 10"4 см. От формула (29) се получава, че 
мощността на изчислителната среда на компютрите от транзис-
торен тип съставлява 1020. Това значително надвишава капаци-
тета на компютрите от първо поколение. 

Ако изчислителната среда на компютрите бъде изградена 
въз основа на още по-ефективните принципи на преходите на 
атомите и молекулите от едно устойчиво състояние в друго, 
притежаващи характеристично време t, което е от порядъка на 
10"7-10"6 сек, то мощта на изчислителната среда М в такъв слу-
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чай нараства до нивото от порядъка на 1028. Това в известен 
смисъл е и естественият предел за създаването на изкуствени 
изчислителни устройства от човека, познати като различни по-
коления компютърни системи. 

Ако приемем, че характеристичните величини Дх и At са 
съответните фундаментални планковски величини 1е=10"33 см и 
t=10'44 сек, то съответстващата на тях оценка за мощта на из-
числителната среда М е от порядъка на 10143. Такава изключи-
телно голяма мощ на изчислителната среда в сравнение с тази 
на създадените от човешки ръце компютри е наистина невъоб-
разима и затова за нас е много трудно да я интерпретираме ка-
то обичайна за едно изчислително устройство характеристика. 
Ако ние само за момент си представим, че толкова мощен ком-
пютър може да бъде на наше разположение, то в такъв случай 
ние бихме били в състояние да изчислим и следователно да раз-
полагаме с цялата възможна информация за състоянието на 
Вселената, както за нейното минало, така и за настоящето и бъ-
дещето на тази система. Въпросът, който възниква, е: Дали мо-
гат да се създадат подходящи технически устройства, основани 
на съвършено нова технология и принципи, които да оперират 
дори с малка част от огромните изчислителни възможности на 
средата, наречена ФВ? Може ли да се счита, че зад числото 10143 

се крие някакво ново качество в изграждането на компютърна-
та техника изобщо, която би могла освен научния ни интерес, 
да удовлетвори и собствените ни жизнени потребности, увели-
чавайки възможностите за усъвършенстване на средата, в коя-
то живеем, както и за увеличаване на производителността на 
труда. Във всички случаи обаче, разширяването на нашите зна-
ния за физическите явления в НС, имащи отношение към 
усъвършенстването на технологията на изчислителната техни-
ка въз основа на принципите на новата ФНС, несъмнено би 
могло да допринесе за подобряването на вече съществуващите 
изчислителни устройства. В книга226 са изложени някои мате-
матически съотношения, които биха спомогнали за създаване-
то на една такава усъвършенствана изчислителна технология. 

Посочените тук съображения, изтъкващи огромната про-
паст, която разделя човешките компютърни устройства от въоб-
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ражаемите торсионни компютри, построени на базата на из-
числителната среда на ФВ, възбуждат и един друг фундамента-
лен въпрос. Всеки компютър, колкото сложен и усъвършен-
стван да е той, спира моментално своята дейност, когато него-
вата оперативна система се натъкне на някаква нелинейност. И 
до ден днешен ние не познаваме принципите на действие на 
устройства, опериращи с нелинейна изчислителна среда. „Раз-
ширеното съзнание" на компютърната машина се дължи изк-
лючително на големите изчислителни способности (бързина, 
капацитет, мощ и др.), основани на законите на детерминира-
ността, но не и на умението да се създава ново знание чрез 
творчески акт, основан на ирационални фактори (като напр. 
озарение, вдъхновение, вяра, интуиция и т.н.), каквито същест-
вуват в човешката мисловна дейност. Например английският 
физик Р. Пенроуз допуска, че това обстоятелство може да се 
приеме като доказателство за наличието на някакво „всеобщо 
информационно поле", откъдето човешкият мозък е способен 
да извлича необходимата информация, имаща нелинеен харак-
тер, докато обичайната „изчислителна машина" е лишена от то-
ва качество. Именно сложността на контакта с това „всеобщо 
информационно поле", е причина за ирационалния характер на 
творческия акт на мозъка ни, изразен чрез появата на „нелиней-
ните" форми на познание, като интуицията, прозрението, вдъх-
новението и др. 

Посочените преди това особености на изчислителната сре-
да във ФВ идват в подкрепа на това становище. Оказва се, че 
освен „нелинейността" всеобщото информационно поле на 
Пенроуз обладава и свръхвисоки изчислителни характеристики 
като бързина, капацитет за информационен обмен и др. Днес 
много учени вярват в съществуването на такова поле. Някои го 
наричат „космическиразум". Други го идентифицират с Бога. В 
руската литература (Шипов, Акимов и др.) това поле е нарече-
но „световно поле на съзнанието" (СПС), което сме възприели 
и ние в книгите от поредицата „Физика на Бога". 

Въпросът за нелинейността на изчислителната среда в ком-
пютърните устройства е твърде сложен. Някои съображения в 
тази връзка ще представим в следващия параграф. Това, което 
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можем да кажем засега е, че ние не знаем нищо от това какво 
представляват напр. явленията интерференция, дифракция, от-
ражение, пречупване и др. за нелинейни лъчения от типа на 
торсионното. Ние не знаем дори какъв е смисълът на самите 
вибрации на тези полета и в какво качеството „нелинейност" ги 
прави по-различни от чисто линейните по характер колебания 
на електромагнитните вълни. Как напр. би изглеждала една не-
линейна холограма, получена по начин, подобен на холограми-
те, оформени с помощта на линейните светлинни лъчи? Може 
би нелинейните холограми съдържат много повече информа-
ция отколкото линейните? 

Картината на Вселената от гледна точка на хипотезата за 
съществуването на СПС би следвало да изглежда по съвър-
шено друг начин. Първото нещо, което бихме могли да отбе-
лежим по този въпрос, е, че условието за наличие на СПС оз-
начава това поле да бъде така устроено, че физическите вза-
имодействия между индивидуалното човешко съзнание и не-
го да не се редуцират по принцип към детерминирания лине-
ен тип взаимодействия, каквото е напр. електромагнитното. 
В противен случай светът би се превърнал в своеобразен ва-
риант на обичайната механистична картина, известна като 
„часовников механизъм". Много учени допускат неправомер-
но, че СПС е аналог на линейните компютри, създадени от 
човека. Това очевидно неправилно схващане е донякъде и 
причината тези учени обикновено да предполагат наличието 
на еволюционни процеси и в самия фин невидим свят. Несъс-
тоятелността на този възглед ние разкрихме в увода към нас-
тоящата книга. Наличието на изчислителна среда със свръ-
хогромна мощ предполага преди всичко творчески акт, 
обусловен от необходимостта за опериране с информация от 
качествено нов тип, различен от типа информация, позната в 
човешката практика. Светът е създаден чрез творчески акт, 
той е плод на сътворението на Бога, а не е резултат на еволю-
ционен процес, изпълнен със случайности, повратности и с 
неизяснен статут на това, което нарекохме СПС. Дори и чо-
вешките компютри не могат да се разглеждат като резултат 
на някаква естествена еволюция на съставящите ги части. 
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Компютрите също са създадени в резултат на човешки твор-
чески акт. Това обстоятелство има изключително значение за 
нашите разглеждания. 

Хипотезата за съществуването на СПС още означава, че 
субстратът на тази своеобразна физическа реалност трябва да 
се различава коренно от субстрата на веществено-енергийния 
материален свят, който ние наричаме видима физическа Вселе-
на. Това ни дава основание да твърдим, че този субстрат по съ-
щество представлява някаква нова форма на съществуване, ко-
ято ние нарекохме информационно-енергийна. Тя не е форма на 
материята в обичайния за това понятие смисъл, а е по-скоро 
форма на съществуване на финия невидим свят, обуславящ ха-
рактера на духовните явления и процеси. В религиозното поз-
нание тази форма на съществуване се нарича „духовен свят". 
Веднага трябва да подчертаем, че това понятие не е идентично 
с понятията Дух на Бога, човешки дух или със самото понятие 
за Бога, защото както ще видим по-нататък, тези понятия имат 
по-друг смисъл. 

Новото, което представяме в настоящата книга, в сравне-
ние с това, което вече сме изложили в предишните книги от по-
редицата „Физика на Бога", е двустепенният модел на инфор-
мационната среда, определен от различните честотни характе-
ристики на фитоните, от една страна, (в теорията на Шипов) и 
на шеноните (в теорията на ФБ), от друга страна. Този нов де-
тайл в общата конструкция на ФНС има изключително значе-
ние. Някои теоретични и експериментални съображения по то-
зи въпрос ще изложим в следващите глави на книгата. 

В рамките на теорията на Шипов частта от СПС, отговаря-
ща на колебателната среда на „фитоните", представлява някак-
ва нова форма на физично поле, което генерира вибрации и 
движения на реални същности от качествено нов тип. Това по-
ле се нарича торсионно. То не пренася сила, енергия или им-
пулс, а преди всичко информация. В чиста форма обаче, това 
поле не може да съществува, затова в него присъстват винаги, 
в някаква минимална степен, и веществено-енергийни форми 
на материята. В полза на това твърдение ние ще изтъкнем ня-
кои научно-теоретически съображения в параграфа, посветен 
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на теорията на Шипов. 
В частта от СПС, отговаряща на колебателната среда на шено-

ните, откриваме някои нови характеристики, които вече ни опис-
ват в известен смисъл едно още по-дълбоко ниво в устройството 
на духовната реалност. Това е и своеобразно уточнение на идеята 
за Абсолютния Вакуум на Шипов и Акимов, които предугаждат с 
това понятие съществуването на двустепенния модел на СПС. 

Общата форма на тази нова полева форма предполага нали-
чието на своеобразна йерархия в самата организация на види-
мата Вселена, която би следвало да се изгражда въз основа на 
един друг принцип, различен от линейния детерминистичен 
принцип, възприет в човешкото компютърно устройство. А той 
е - „Всяко по-висше ниво в организацията на реалната Вселе-
на трябва да има по-широк и всестранен контакт с всеобщото 
СПС, което е източник на разнообразни неформални актове на 
творчество, необходими за поддържането на равновесието и 
хармонията във веществено-енергийния физически свят. Цент-
рална роля в този своеобразен процес изпълнява явлението на 
живота във Вселената. Съществуването на живота разкрива не-
обходимостта от поддържането на всеобщата хармония и рав-
новесието в усложнените форми на организация на веществе-
но-енергийната материална среда, нуждаещи се от допълни-
телната обединителна сила, която това поле осъществява. (Да 
си спомним цитата от Библията: „... и всичко чрез Него (т.е. Бог 
- бел. авт.) се сплотява" Колосяни 1:17). В противен случай, ако 
физическата среда, обусловена от силово-енергийните полета, 
бъде оставена сама на себе си, тя много бързо би потънала във 
вихъра на хаоса, предизвикан от присъщата променлива, неус-
тойчива, деструктивна природа, обусловена от силите, бушува-
щи в нея. Оставена сама на себе си, физическата реалност на 
обичайната материя много бързо би потънала в еднообразието 
и парадоксалността на детерминирания линеен аспект на све-
та, какъвто е и характерът на действащите в нея сили. 

Следователно, в съществуването на СПС се крие някакъв 
много дълбок смисъл, подобен на смисъла на нашето собстве-
но съществуване. По всичко изглежда, че СПС е изчислителна-
та среда, която се използва от Божиите сили. Този модел гово-
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ри определено в полза и на монотеистичните религии (юде-
изъм, християнство и ислям), в които Всевишният се възприе-
ма като Една Жива Личностна и Разумна Същност, която, освен 
това, наподобява в много отношения нашето собствено битие. 
Само Един такъв Разумен и Жив Бог би могъл да оперира от 
позицията Си на Съвършен Оператор с такъв мощен, условно 
казано, компютър, какъвто е СПС. Такава представа е в пълно 
съгласие и с концепциите на известния християнски теолог То-
ма Аквински, според когото енергиите на света се делят на две 
отделни категории. Едната категория съставляват сътворените 
от Бога енергии, каквито са силовите енергии, присъщи на 
електромагнитното, гравитационното, слабото и силното поле-
та в природата. Другата категория съставляват несътворените 
енергии, с помощта на които Бог е сътворил физическия веще-
ствено-енергиен свят. Тези енергии именно съответстват на ре-
алността на всеобщото СПС. 

От такава гледна точка следва и една важна особеност, 
свързана с характера на самото понятие време. От разглежда-
ния тук модел на НС следва, че реалното време, отчитано от 
нас, е всъщност „накъсано" на много малки „парченца", които 
ние не можем да отличим едно от друго поради изключително 
миниатюрния им размер. Времето в този смисъл не е един неп-
рекъснат процес, а един фино раздробен на части поток от еле-
ментарни времеви интервали, които ние неправилно възприе-
маме като единно непрекъснато явление. В един непрекъснат 
поток от време изчислителните операции, за които тук стана 
въпрос, просто са невъзможни по принцип. Бог по-скоро е Иде-
ален компютърен програмист, отколкото разсъждаващ на езика 
на уравненията учен. 

От такава гледна точка може да се каже, че Бог създава по 
свой образ и подобие не само човека, но и изпълнената с въп-
росната изчислителна среда субстанция на вселенското прост-
ранство, която има качествата на човешкото съзнание в маща-
би, многократно превишаващи мащабите на човешката мозъч-
на дейност. Това универсално всемирно поле е резултат на 
творческа дейност, която се базира не на опериране с груба ма-
териална веществена среда, а с фината субстанциална форма, 
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обуславяща информационните процеси. Информацията за вся-
ко физическо поле или процес се отразява и съхранява в инфор-
мационния блок на всеобщото СПС като единна цялостна 
структура. В този практически безкраен информационен агре-
гат се съдържа и информацията, предназначена за духовния 
свят, както и цялостната информация за всички материални ор-
ганизации във физическата реалност, обхващаща пълната исто-
рия и бъдещето на целия възможен спектър - от елементарни-
те частици до мащаба на цялата Вселена. 

Следователно битието на Бога, Който е разумният програ-
мист на „компютърното устройство", наречено СПС, е много 
по-отдалечено от нас от това, което някои наричат просто духо-
вен свят. Бог е нещо много повече от духовната реалност. Неп-
равилно е да се отъждествява Божието битие със средата на 
всемирното СПС. Тази особеност на нещата в НС налага едно 
съществено уточнение, което има изключително значение за 
нашите разглеждания. И то е свързано с факта на откритата от 
нас двустепенна категоризация в структурата на ФВ, обуслове-
на от честотните характеристики на двете основни форми на 
полевите осцилатори в информационните полета фитоните и 
шеноните. Тази особеност се състои в следното: Твърде е веро-
ятно информационните процеси, инициирани в рамките на 
вибрационната среда на фитоните да се различават в качестве-
но отношение от информационните процеси, инициирани в 
рамките на вибрационната среда на шеноните. Различията в ха-
рактеристиките на тези две подобласти на СПС се обясняват от 
съображенията, приозтичащи от резултатите по проверката на 
теоремата на Бел. Въпросното различие обаче има някои много 
далеч отиващи последствия, които определят една много важ-
на страна в общата структура на религиозните вярвания на хо-
рата. Новото знание, което ни дават теориите на Шипов и ФБ 
показва, че значителна част от свръхестествените явления и чу-
десата, известни от религиозната и мистичната практика, 
представляват една специфична сфера, в която оперират главно 
две основни „сили". Това са силите на „доброто", т.е. силите, 
отъждествявани с битието на Бога и силите на „злото", т.е. си-
лите, отъждествявани с битието на Сатана. Аз лично имам из-
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вестни основания да твърдя, че духовните сили на „злото" опе-
рират предимно и само със средата в СПС, обусловена от чес-
тотната характеристика на фитоните. Докато силите на Бога из-
ползват предимно и само средата, обусловена от честотната ха-
рактеристика на шеноните. Основание да изкажем едно такова 
твърдение представлява фактът, че в духовната практика има 
различно качество в многообразните свръхестествени явления 
и чудесата, наблюдавани от широк кръг от хора в течение на ве-
ковете. От една страна, има явления, които ясно подчертават 
божествената намеса. Такива са например възкресението на 
Иисус Христос, извършените от Него чудодейни изцеления и 
възвръщането към живота на починали хора, такова е и чудно-
то явление „стигматизъм", проявяващо се само при искрено 
вярващи християни, защото то отразява важна особеност, 
присъща само за християнството мъченическата смърт на Бо-
жия син на кръста. Тези явления очевидно са инициирани по 
линията на Божията част от СПС, която ние идентифицираме с 
полето на шеноните. От друга страна, съществуват свръхесте-
ствени явления, които могат да се усвоят, имитират или репро-
дуцират от обикновени хора, имащи съответните знания и уме-
ния. Качеството на тези явления е значително по-ниско от това 
на явленията, свързани с Божията част от СПС. Има редица ос-
нования да се счита, че хората, способни да възпроизведат та-
кива явления, имат връзка с тъмните сили на злото, опериращи 
с по-малко качествената част на духовното поле в СПС, опре-
делена от фитоните. Следователно, способността да се творят 
чудеса е присъща на естествения човешки потенциал. В пове-
чето случаи обаче, в тези способности може да се прозре наме-
сата на „странните" тъмни сили, опериращи със съответната 
част от СПС. Тези явления и различното качество в тяхното 
проявление в измеренията на човешката природа, налагат изво-
да, че чудесата, извършени със силата на Сатана, се отличават 
съществено от чудесата, извършени със силата на Бога. Това 
твърдение намира пълна подкрепа и в Библията. 

Оттук следва и принципната разлика между духовността, 
присъща на сферата на силите, опериращи с фитонната част на 
СПС и духовността, присъща на сферата на силите, опериращи 
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с шенонната част на същото поле. Тази особеност на духовна-
та реалност не се осъзнава от повечето хора и затова интересът 
към духовните явления често е свързан със заблуждаващото 
впечатление, че всички явления в духовния свят произтичат от 
или са свързани с битието на Бога. За да отличим тези две важ-
ни сфери, ние определихме в книгата „Физика на Бога 7" две 
нови понятия: „култура на духа" и „култура на разума". Култу-
рата на духа се свързва с особеностите на Божията част от все-
общото СПС, докато „културата на разума" е свързана с „тъм-
ната" духовна сила, оперираща в по-нискокачествената част на 
същото поле. Около културата на разума се концентрират ду-
ховните учения на езическите и окултни религии, на мистични-
те философски школи като гностицизма и манихейството, на 
сатанинските религии и съвременните обединителни учения, 
които проповядват всесилието на човешкия разум, способен да 
достигне нивото на Бога единствено въз основа на естествения 
си човешки потенциал. Около тази култура гравитират и схва-
щанията за еволюционния характер на финия невидим свят, 
съгласно които физическият свят е резултат на постепенното 
еволюционно уплътняване на фините форми на невидимия 
свят. Тази концепция за съжаление се споделя и от уважавани-
те от мен учени В. и Т. Тихоплав, Е. Мулдашев и др. Надявам 
се, че посоченото в настоящата книга уточнение на знанията ни 
за естеството на СПС и процесите, свързани с невидимия свят, 
ще допринесе за изясняване на нещата в тяхното схващане. 

Искам също да подчертая, че тази нова гледна точка за 
същността на духовния свят намира силна подкрепа в Библия-
та: „А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва 
всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае що 
има у човека, освен духът на човека, който е в Него? Така и ни-
кой не знае що има у Бога, освен Божият Дух. А ние получих-
ме не духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем то-
ва, което Бог е благословил да ни подари; което и възвестяваме, 
не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от 
Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. 
Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, 
защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже, то 
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се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко; а не-
го никой не изпитва. Защото, „Кой е познал ума на Господа, за 
да може да го научи?" А ние имаме ум Христов"227. 

Следователно истинната религиозна духовност, свързана с 
определеното от нас понятие „култура на духа", може да се от-
несе най-вече до ученията, оформени в рамките на големите 
монотеистични световни религии, в които Бог се разглежда ка-
то Жив и Личностен Творец. С това ние не искаме да омалова-
жим ни най-малко значението на Източните религиозни школи. 
Висш съдник за истината в духовната сфера е единствено Бог. 
Искаме само да подчертаем, че в научните разработки, свърза-
ни с последното развитие на теориите във фундаменталната 
физика, възникват някои нови съображения, които идват да 
подкрепят в известен смисъл изразеното в горепосочения цитат 
от Библията. Тези съображения обаче са също плод на прин-
ципно ограничения ни човешки ум, едно заключение, което 
следва от същите тези съображения. Така че за истинността на 
изложените тук научни идеи, нека читателят сам да отсъди. За 
нас самите авторитетният Съдник е само Бог. 

В тези наши резглеждания очевидно ние не можем да обх-
ванем всички възможни аспекти на статистическата теория на 
информацията. Това, което отбелязахме до тук, може да ни пос-
лужи само за едно ново по своята същност осветляване на при-
родата на информационните процеси. Сама по себе си класи-
ческата ТИШ не може да отговори на въпроса дали информа-
цията е единствено и само свойство на материята, или инфор-
мацията е фундаментална същност, присъща на субстанция, 
стояща отвъд реалността на материалните форми. Съображе-
нията, които представихме в настоящия параграф, са може би 
само една скромна стъпка в посока на построяването на една 
качествено нова теория на информацията, която трябва да от-
говаря на субстанциалното изискване за съществуването на от-
делен субстрат, отговорен за фундаменталните информацион-
ни процеси във Вселената. ТИШ в нейния вероятностен аспект 
не е способна да достигне до подобни представи, обогатени със 
знания от фундаменталната физика. Нашите съображения 
представляват само щрихи от новата теория, която ние наре-
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кохме НТИ. Някои аспекти от нея сме разгледали подробно в 
томове 5 и 7 от поредицата „Физика на Бога". 

Информацията в нейния вероятностен аспект засега се 
представя пред нас единствено и само като мярка за понижава-
нето на неопределеността в знанието ни за процесите и явлени-
ята, което е свързано със случайния характер на последните. 
Методите на ТИШ фактически са методи за превръщането на 
случайните величини в не случайна същност на усреднените 
количества на информацията, изчислявани с помощта на фор-
мулите, изведени от Шенън. Това от друга страна, представля-
ва своеобразен процес на стесняване на сферата на случайното 
в рамките на по-ниските по мощ интелектуални системи, 
превръщайки процесите на познанието в една постоянно раз-
ширяваща се система от необходими закономерности (т.е. в 
система с по-висока степен на определеност на нещата). Това 
всъщност е процес на превръщане на случайността в необходи-
мост. За съжаление обаче природата на нелинейността в такъв 
процес остава неизяснена. На този въпрос ще се спрем по-под-
робно в следващия параграф. 

§2.1.3. Нелинейншт характер на природните явления и 
процеси. Нелинейната Вселена. Теория на хаоса. Атрактори. 
Фрактали и фрактална геометрия. Множество на Манделб-
рот. Интеграли на Стилтиес. Линейни и нелинейни холограми. 
Обобщение на модела на Бом за експлицитния и имплицитния 
ред. 

В науката съществуват два основни метода: аналитичният 
и синтетичният. Аналитичният метод се основава на редукцио-
нисткия подход, съгласно който разбирането на нещата в при-
родата може да стане по пътя на тяхното разчленяване на от-
делни части. Идеята за разчленяването предполага освен това, 
че всяко реално съществуващо тяло има определени граници в 
общото битие на нещата и следователно то може да бъде вина-
ги локализирано и категоризирано. Вярата в науката, съгласно 
аналитичния метод, се свежда до вярата ни в това, което виж-
даме и измерваме. Въпросът, който възниква в случая, е: докол-

398 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

ко е вярно това, което виждаме? В този въпрос има много 
дълбок смисъл, защото човечеството имаше горчивия опит да 
повярва в течение на цели 2000 г. в системата на Птоломей, ко-
ято бе изградена върху видимите неща в картината на небесна-
та сфера, но която бе погрешно интерпретирана в течение на 
въпросния период. В по-ново време появата на КМ промени 
още по-радикално рационалната основа на аналитичния метод. 
Оказва се, че микрообектите са своеобразни тела, които нито 
могат да се измерят, нито могат да се наблюдават съобразно 
изискването на аналитизма за локализираност на нещата в при-
родата. 

Науката логика е рожба на аналитичния метод. Неин създа-
тел е Аристотел. Неговата философия е изиграла много важна 
роля в развитието на научното познание изобщо. Въз основа на 
аналитичната философия на древногръцкия учен в науката са 
разработени концепциите за причинно-следствените връзки, на 
законите за движението на телата, на законите за запазването 
на енергията и на импулса и др. 

Опонент на Аристотел е Хераклит, който приема, че Вселе-
ната е една вечно изменяща се динамична система, в която ста-
билността, строгата локализация и хомеостазисът не са норма. 

„Спорът между Аристотел и Хераклит във връзка с техни-
те убеждения е много по-драматичен, отколкото конфликтът за 
устройството на Вселената. Тъй като Аристотел печели тази 
интелектуална война, животът ни е такъв, какъвто е днес. Ако 
беше я спечелил Хераклит, бихме имали съвсем друга цивили-
зация. Практически всичките ни мисли, всеки тип анализ, кой-
то използваме, са следствие от влиянието на Аристотел"228. 

Развитието на древногръцката математика също следва ли-
нията, очертана от Аристотел. В нея се развива най-вече гео-
метрията на Евклид. Вселената съгласно Аристотел наподобя-
ва нашия човешки организъм, но древногръцките философи 
възприемат по-скоро идеята за „часовниковия механизъм", ко-
ято заляга в основата на Нютоновата механика. Създателят на 
модерната наука Галилей счита, че основните букви в езика на 
природата са триъгълниците, кръговете, кълбата и други пра-
вилни геометрични форми. Великият философ на масонството 
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и науката Ф. Бейкън превръща аналитичния метод на Аристо-
тел в универсален научен подход, съгласно който законите на 
света са обект на научна формулировка, чиято достоверност 
може да се провери само в експеримента. Развитието на наука-
та обаче показа, че не всичко може да се провери чрез експери-
мента и че не всичко, което измерваме и наблюдаваме, може да 
се обясни от гледна точка на здравия разум. 

Картината на света, очертана в древността от Хераклит, за-
почва да влияе върху научното мислене на хората едва през вто-
рата половина на XX в. В края на 80-те години М. Файгенбаум 
успява да открие една потенциална закономерност в подчерта-
но хаотизирани системи, каквито са големите турбулентни дви-
жения на земната атмосфера, облаците, ветровете и др. Той 
открива, че тези явления имат подчертано нелинеен характер, 
обединяващ най-разнообразни по физическата си природа сис-
теми, които от друга страна проявяват еднотипно поведение, 
позволяващо създаването на универсална теория, способна да 
опише прехода от подредените състояния на природните систе-
ми към хаотичните такива, както и обратното. Тази теория по-
лучи названието теория на хаоса. Възпитани в духа на анали-
тичния метод, хората започват постепенно да се вглеждат по-
внимателно и в явленията, пораждани от хаотичните състоя-
ния, които не отговарят на условията за равномерност, устой-
чивост, локализираност и подреденост. Такива явления в при-
родата се оказват, че са твърде много, и в известен смисъл до-
ри преобладаващи в общата картина на реалността. 

В течение на времето изучаването на хаотизираните състо-
яния на системите придобива все по-ясен и математически 
смислен вид. Самото понятие „хаос" се оказва неудачно избра-
но, защото не отразява истинския смисъл на въпросните явле-
ния. Американският учен Б. Уилямс дори предлага това поня-
тие да се замести с формулировката „нова информация". Него-
вият аргумент за това е следният: „Хаосът представлява по-ви-
сока форма на реда, където случайността и несистемните им-
пулси стават по-скоро организиращ принцип, отколкото по-
традиционните причинно-следствени отношения в теориите на 
Нютон и Евклид"229. 
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Може да се каже, че нашето собствено тяло е средище на 
разнообразни взаимодействия между стабилността и хаоса, 
между реда и безредието. Хаосът е граничната област, в която 
се срещат противоположностите. Дори в структурата на нашия 
мозък двете противоположности на хаоса и реда намират свое-
то отражение. Така напр. лявото полукълбо на мозъка ни е сре-
дище на подредеността на съжденията, на логически непроти-
воречивото отражение на действителността, построено пре-
димно върху принципите на локалността и линейността. Ако 
базата на нашето мислене би била съставена само от този ляв 
тип мозъчна материя, то тогава действителността би трябвало 
да се представя пред нас като кръгли облаци, прави реки, сфе-
рично симетрични клони на дърветата, конусовидни гори и 
планини и т.н. Продукт на лявото ни полукълбо е и човешкият 
език. Той също е форма на линейната аналитична система, ко-
ято се оказва една от причините за нашето неадекватно отраже-
ние на подчертано нелинейната обкръжаваща ни природа. Ней-
ното отражение се осъществява благодарение на дясното по-
лукълбо на мозъка ни, което е център на нелинейните мислов-
ни форми като интуицията, озарението, вдъхновението и др. 
Чрез дясното полукълбо се осъществява и връзката ни със сре-
дата на СПС, то е и центърът, където възниква нашата вяра в 
Бога, морала, неформалното научно мислене и др. 

Традиционната геометрия не е в състояние да опише хао-
тичните природни форми като напр. формата на облаците, на 
планините, на дърветата или на морския бряг. В лицето на пос-
ледните природата демонстрира по-високо равнище на слож-
ност, до което формалното линейно мислене не може да се до-
бере по традиционния път на аналитичния метод. 

Мненията на учените по въпроса за естеството на хаоса са 
най-различни. Напр. Дж. Форд възприема хаоса като „динами-
ка, откопчила се най-после от оковите на реда и предсказуемо-
стта на системата... Възбуждащо разнообразие, богатство на ха-
оса, рог на изобилието на възможности"230. Д. Хофстадтер, от 
своя страна, пише следното: „Излиза, че внушаващият ужас ха-
ос не може да се прикрива зад фасадата на реда, но заедно с то-
ва в дълбочината на хаоса винаги се крие свръхестествен ред"230. 

401 



Божидар Палюшев 

Хаосът и свързаният с него нелинеен характер на природ-
ните явления и процеси внасят своеобразна гъвкавост, смекче-
ност, дори хармония в общата структура на взаимовръзките 
между реалните неща в света. Те обуславят и постоянния дина-
мичен процес на измененията, които наблюдаваме в обективна-
та реалност. Философията на хаоса е по-скоро философия на 
случайността, отколкото аспект на аналитичността и на строго 
детерминираните причинно-следствени взаимоотношения в 
природата. От такава гледна точка моделът на Вселената „ча-
совников механизъм" се оказва, че е несъстоятелен. Постепен-
но се очертава една картина, която създава впечатлението, че 
ние се отдалечаваме от религиозната концепция за предопреде-
лението. Физикът Пол Дейвис се опитва да обясни това важно 
обстоятелство по следния начин: „Няма детайлен план, а само 
набор от закони, имащи вградена възможност да задействат ин-
тересни механизми. Вселената е свободна да се създава в зави-
симост от своето развитие. Предначертана е общата схема на 
развитието, но това не се отнася за детайлите. По такъв начин 
съществуването на разумен живот на определен етап е неиз-
бежно: то е определено в законите на природата. Но човекът 
като такъв е далеч от предопределението"23'. 

В известен смисъл П. Дейвис е прав. Наистина, ако позна-
ваме природните закони, ние можем точно да предскажем напр. 
точната дата на поредното слънчево затъмнение, но не сме в 
състояние да предскажем с такава точност какво ще бъде вре-
мето, например, в следващите няколко дни. Тук предсказания-
та могат да имат само вероятностен характер, защото се отна-
сят до детайлите в разглежданите процеси. 

Хаотичното поведение на системите се характеризира с 
това, че съвсем малки изменения в тяхното състояние предиз-
викват бурни, радикални промени в хода на тяхната еволюция, 
при което най-малки промени или грешки в отчитането на 
факторите, определящи нашите наблюдения над тях, водят до 
нарастването с неимоверна скорост на хаотичния процес. Това 
прави принципно невъзможна задачата за изчисляването и 
описанието на тези системи с помощта на детерминистични 
или дори на вероятностни методи и теории. Незнанието в този 
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случай се определя от игнорирането на безкрайно количество 
информация, което прави несъстоятелна идеята, че нашето 
знание е винаги относително, но и винаги в прогрес, способно 
да навлезе все по-надълбоко в същността на хаотичните про-
цеси. Хаотичните състояния във Вселената, освен това, са 
безкрайно количество, от което следва, че самата система, оп-
ределяща нейната същност като цяло, е твърде далеч от моде-
ла „часовников механизъм". Следователно, Вселената е по-
скоро една нелинейна система, която ние се опитваме да обяс-
ним с помощта на неадекватния на нея език на линейните тео-
рии от типа на ЕТП и РКТП. Тогава какъв може да бъде 
смисълът на нелинейността в светлината на идеите, възниква-
щи във ФНС и на проблема, свързан с хипотетичната среда на 
СПС? Оказва се, има фундаментална връзка между нелиней-
ността, хаоса и закона за нарастването на ентропията, от една 
страна, и закономерностите, свързани с описанието на инфор-
мационните процеси, протичащи във формата на съществува-
нето на нещата в света, наречена от нас „информационно-
енергийна", от друга страна. Нека се спрем малко по-подроб-
но на този важен въпрос. 

Фундаменталната несъстоятелност на модела „часовников 
механизъм" следва най-вече от произтичащия от проверките на 
теоремата на Бел резултат за принципно вероятностния харак-
тер на квантовата реалност. В рамките на последната също се 
наблюдават своеобразни проявления на хаотичните състояния, 
които в науката се наричат „квантов хаос". Този хаос обаче има 
много по-умерен, по-слабо динамичен и не толкова силно изра-
зен характер, който откриваме в стихията на хаотичните проце-
си в макросвета. Това е един много интересен факт. Принцип-
ната непредсказуемост на нещата в нестабилните хаотични 
състояния в макромащабната Вселена, както и принципно ве-
роятностният характер на квантовите процеси и явления опре-
делят наличието на различни възможни изходни положения, 
някои от които не могат да се оценят дори с помощта на теори-
ята на вероятностите. Тези състояния отговарят в известен 
смисъл на това, което ние наричаме „свободна воля". Послед-
ната е отговорна за широк кръг непредсказуеми хаотични про-
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цеси в социалните системи, които също фундаментално не се 
поддават на вероятностното описание (с някои малки изключе-
ния, разбира се). Идеята за единството (в абсолютен смисъл) на 
пространството, времето и материята, възникнала в рамките на 
аналитичния подход в науката, обуславя същността на някаква 
вътрешна взаимосвързаност на нещата в обективната реалност, 
която в науката се определя като детерминизьм. Това понятие 
отразява свойството на затворените системи, представляващо 
основата на тяхното устойчиво съществуване чрез неизменна, 
ненарушима и достъпна за познанието ни причинно-следстве-
на връзка. Очевидно в такава картина на нещата няма място за 
категории като „свободна воля", вероятностно поведение на 
квантовите обекти, а още по-малко за хаотични непредсказуе-
ми състояния, характерни за макросистемите. Явлението „ха-
ос" се наблюдава дори и в най-простите строго детерминирани 
класически макросистеми. От теоретичната механика е извест-
на напр. „задачата за трите тела". Изследването на проблема за 
движението дори на тази най-проста линейна механична систе-
ма показва, че движението на три материални точки, подчине-
но на законите на класическата механика, винаги завършва под 
формата на някакво хаотично състояние, което се отклонява 
напълно от детерминистичното описание. Явлението се нарича 
„детерминиран хаос". Очевидно, при такова положение на не-
щата, в аналитичния подход не намира своето място и катего-
рията „свободна воля" на хората, а следователно и на произти-
чащата от нея „отговорност за действията ни". Ако аналитич-
ната философия би била универсалният път на природата, то 
тогава ние бихме били своеобразни „детерминирани автомати" 
в нея. 

Наличието на нелинейни и хаотични процеси в природата 
и обществото разкрива съществуването на една принципна 
непредскауземост, обусловена от неопределеността в незнани-
ето на едно безкрайно количество информация, което означава, 
че случайността и вероятностното описание имат фундамен-
тална, отделена, специфична роля в познанието за света от 
страна на по-нисшите интелектуални системи, към които се 
числи и човешката такава. Тя не е резултат от временно непоз-
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наване на нещата или на някакви „скрити параметри". Тези 
факти показват недвусмислено, че във Вселената може и дори 
трябва да съществува някаква отделна, паралелна информаци-
онна реалност, с характерни за нея закони и закономерности, 
аналогични на моралните и нравствените закони при човека, 
които да управляват специфичната „свободна воля" на Вселе-
ната, породена от нелинейността, хаотичните състояния и фун-
даментално вероятностния характер на микросвета. Оставена 
сама на себе си, нелинейната Вселена много бързо би изгубила 
своята идентичност във вихъра на стихиите, породени от неко-
нтролируемите с нищо хаотични състояния в нея. Очевидно 
действието на въпросните закони в информационната реалност 
трябва да се разпростира отвъд границата на сетивното ни поз-
нание и усещанията, но за тяхното съществуване ние все пак 
можем да съдим по косвени пътища, чрез логика, както и чрез 
новото знание, произтичащо от ФНС. 

Хаотичните състояния и нелинейността следователно вна-
сят стабилност, гъвкавост и смекченост в общата силово-енер-
гийна структура на Вселената, но границите на тяхното свобод-
но, безконтролно действие се разпростират извън допустимия 
обхват на развитието и хармонията в нейното състояние. За 
поддържането на последните е необходима намесата на някак-
ва външна сила, която ние отъждествяваме с битието на Бога, 
възстановяващо световното равновесие в границите, които ние 
наблюдаваме в обкръжаващата ни видима Вселена. Нелиней-
ността и хаотичното състояние всъщност са доказателство за 
съществуването на свободна воля и у Бога. Те са доказателство 
и за съществуването на духовния невидим свят, както и на ре-
алността на СПС като регулиращи фактори, обусловени от за-
коните за поддържането на стабилността, равновесието и хар-
монията на този толкова нестабилен свят. Ние следователно 
никога не ще бъдем в състояние да обясним Вселената изчер-
пателно, изхождайки единствено и само от познанието за при-
родните закони, действащи в достъпната за сетивата ни физич-
на реалност. В такава картина винаги ще се появяват парадок-
си от типа на сингулярното състояние на Вселената, тъмната 
маса, черните дупки, Големия взрив и др. Последните също са 
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резултат от нелинейния характер и хаоса на материалните сис-
теми, определящи облика на нелинейната Вселена. Но нели-
нейността, хаосът и законът за нарастването на ентропията са 
необходима част от природните закони, защото чрез тях Тво-
рецът създава гъвкавост и хармония, смекчаващи сблъсъците в 
стихийността на природните явления и процеси, без което ни-
кога не би се получило равновесието и стабилността на неща-
та дори и в една подчертано детерминистична и линейна систе-
ма, която освен това е склонна сама по себе си към хаотизира-
не. Паралелният свят на Божието битие и информационната ре-
алност на СПС е просто необходима, за да обясним света като 
стабилна завършена система, обладаваща висша степен на хар-
мония във взаимоотношенията между отделните й части. 

Общоприет модел за описание на хаотичните състояния е 
този на „атракторите". Нагледна представа за него можем да 
придобием в опита с хидродинамичния ефект, получен при 
движението на течности, намиращи се в една куха въртяща се 
сфера. При въртенето на последната течностите в нея вслед-
ствие на триенето се движат отначало в посока на нейното вър-
тене, след което постепенно спират и започват да се въртят в 
обратна посока. С това явление, което има хаотичен характер, 
може да се обясни предполагаемата от някои учени предстояща 
смяна на магнитните полюси на Земята, ефект, който разгле-
дахме по-обстойно в книгата „Физика на Бога 7". 

Ученият Лоренц изследва подробно тези явления, наричай-
ки ги „атрактори". Той ги обяснява с помощта на нелинейни 
уравнения, описващи движенията на телата в триизмерното 
евклидово пространство. Решенията на тези уравнения Лоренц 
представя във вид на сложни графики, които имат свойството 
никога да не се повтарят или да се застъпват взаимно. Оказва 
се, че траекториите на атрактора никога не се самопресичат, а 
образуват непрекъснато нови и нови закривявания под форма-
та на неправилни окръжности. Тези линии придобиват особе-
ни, твърде характерни очертания, приличащи на две крила на 
пеперуда или на двойна спирала в триизмерното пространство, 
концентрирайки се постепенно в определени области от него. 

Ученият И. Пригожин описва атракторите по следния на-
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чин: „При изследване как простото се отнася към сложното, из-
бираме като пътеводна нишка понятието „атрактор", т.е. край-
но състояние ши ход на еволюцията на дисипативна система 
(това са системи, които променят радикално организационната 
си структура чрез собствения си енергиен ресурс, преминавай-
ки през някакво хаотично състояние - бел. авт.)... Понятието 
„атрактор" е свързано с разнообразието на дисипативните сис-
теми... Идеалното махало (без триене) няма атрактор и се лю-
лее безкрайно. От друга страна, движението на реалното маха-
ло е дисипативна система, чието движение включва триене 
постепенно спира в равновесно положение. Това положение е 
атрактор... При липса на триене не съществува атрактор, но до-
ри и най-слабото триене радикално изменя движението на ма-
халото и въвежда атрактор... При всички случаи, каквото и да е 
първоначалното предназначение на системата, еволюцията при 
дадени гранични условия може да бъде изобразена с траекто-
рия, водеща от точка, представляваща началното състояние, 
към атрактор. По такъв начин крайната точка - атракторът 
- представлява крайното състояние на всяка траектория в 
пространството"232. 

Всъщност понятието „атрактор" изразява едно от основни-
те свойства на дисипативните системи. Началното състояние 
на тези системи е винаги крайно нестабилно, което може да се 
наруши и от най-слаби външни „тласъци". В резултат на нару-
шението на равновесието се получава някакво ново стабилно, 
равновесно (и естествено подредено) състояние на системата, 
което е именно атракторът. Такава промяна в организационния 
порядък на дисипативните системи се нарича самоорганизация 
на природните системи. Тя се получава вследствие на дисипа-
цията (разхода) на енергията на самите системи, преминаваща 
в нови форми. Необходимо условие за възникването на проце-
са на самоорганизация е наличието на начално нестабилно със-
тояние на дисипативните системи с последваща фаза на хаоти-
зирането им, след което настъпва състоянието, определено от 
атракгора. Това състояние винаги се характеризира с по-висока 
степен на сложност в организационния порядък в сравнение с 
изходното такова. Особена категория атрактори са т. нар. 
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„странни атрактори". Пригожин ги характеризира по следния 
начин: „В други случаи, когато се опитваме да изобразим ат-
рактора, получаваме не точка или линия, а повърхност или 
обем. Напълно неочаквано бе откриването на атрактори, които 
не се отнасят към толкова прости геометрични обекти, т. нар. 
странни атрактори. За разлика от линията или повърхността 
странните атрактори се характеризират не с цели, а с дробни 
размерности"2". 

Ученият Елиот въвежда класификация на видовете атрак-
тори, която намира приложение в теорията на фракталите. 
Фракталите и класифицираните от Елиот атрактори намират 
практическо приложение в икономиката, напр. в разработване-
то на практическия и доходовия подход към използването на 
теорията на хаоса в процеса на функционирането на свободния 
пазар. Тази разработка е осъществена от американския учен Б. 
Уилямс. В класификацията на Елиот фигурират четири вида ат-
рактори: точков атрактор, цикличен (кръгов) атрактор, атрак-
тор на Торас и странен атрактор. Б. Уилямс твърди, „че когато 
се намираме под въздействието на първите три атрактора, нас 
ни манипулират и ставаме предсказуеми. Само в диапазона на 
странния атрактор можем действително да бъдем свободни и с 
наш „размах на крилото" да влияем върху заобикалящия ни 
свят. Странният атрактор организира чудесния свят на спон-
танността и свободата"234. 

Манипулирането на хората, наречено още „промиване на 
мозъците" (на англ. „Mind control"), предполага преди всичко 
предсказуемост в поведението на хората. Недостатъчното образо-
вание, слабият интелект, ограничеността на знанията, слабата ин-
формираност за нещата, конформизмът и др. са факторите, които 
ни насочват неизменно към първите три атрактора, обусловени от 
дисипативния характер на социалните системи. Свободата, идва-
ща по линията на странните атрактори в обществото, е описана 
сполучливо от героя на К. Кастанеда Дон Хуан: „Когато влизаме в 
потока, се настройваме на странния атрактор и прозираме скрития 
ред. Времето спира и изпитваме върхов прилив, по време на кой-
то ни се струва, че всичко върви добре от само себе си. Усилията 
стават необременителни, когато знаем, без да знаем, че знаем"234. 
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Странният атрактор е следователно прозорецът в нашия 
мозък към безбрежното пространство на СПС и на информаци-
онната реалност, съсредоточена в невидимия фин свят. 

Б. Уилямс интерпретира ролята на атракторите по следния 
начин: „Науката за хаоса открива, че всички външни явления се 
управляват от четири сили, извличащи ред от безредието, полу-
чили наименованието атрактори"235. В. и Т. Тихоплав обобща-
ват тези идеи с оглед приложението им в медицината. Между 
другото те отбелязват следното: „Известно е, че нелинейните 
динамични системи имат няколко устойчиви състояния. Състо-
янието, в което се е оказала динамичната система след известен 
брой итерации, зависи от нейното начално състояние. Затова 
всяко устойчиво състояние (точно него наричат атрактор, неза-
висимо дали е точка, линия или някаква повърхност) има ня-
каква област на начални състояния, от които системата задъл-
жително попада в разглежданите крайни състояния. По такъв 
начин фазовото пространство на системата се разделя на облас-
ти на привличане на атракторите. 

Всеки процес може да се изобрази с условна траектория 
или много траектории. Например чрез фиксиране параметрите 
на здравето на човек, на настроението, дейността му и т.н. за 
определено време може да се създаде условна „траектория" на 
живота му за изминалото време. Разбира се, такива „траекто-
рии" ще бъдат безкрайно множество, тъй като би се наложило 
да се използват безкрайно много показатели. Но ако всичките 
условни „траектории" бъдат събрани в голям сноп, ще се полу-
чи условната „траектория на живот" на дадения човек"236. 

Този модел на живота напомня за квантуването по различ-
ните траектории на квантовите частици, предложено от Р. 
Файнман. Аз лично напълно споделям това мнение на В. и Т. 
Тихоплав и смятам, че атракторите са съществен елемент на 
материалния свят, чиито измерения се разпростират далеч в 
трансценденталната област на невидимия фин свят. Странният 
атрактор, освен това, създава условията за реализирането на 
свободната воля на човека. Той твори свободата, която ни е дал 
Сам Бог. Статутът на човешкото съзнание обаче не се променя 
от осъзнаването на механизма на атракторите. Неправомерно е 
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да се счита, че осъзнавайки реалността, която създават стран-
ните атрактори, на човек може да се случи обичайното му със-
тояние спонтанно да премине в някакво по-висше състояние на 
съзнанието, даващо му възможност да се изравни с битието на 
Бога. Екстазът, който завладява човека в такива моменти, наис-
тина може да се окачестви като озарение, блаженство, безгра-
нична радост от живота, но това е само едно смътно отражение, 
далечно ехо от интензивните информационни процеси, проти-
чащи в СПС на НС. От такава гледна точка възкресяването на 
хората или вечният живот напр. не могат да се постигнат по ни-
какъв начин, изхождайки от потенциалните възможности на 
човека. Тези явления са прерогатив единствено на Божиите си-
ли. Човек може само да създаде опростени имитации на тези 
явления, които създават погрешното впечатление за всесилието 
и мощта на човешкия потенциал, породено от спонтанните ни 
връзки със СПС. Оттук започва „да работи" и културата на ра-
зума, която постепенно ни отдалечава от Истинния Бог и от ес-
теството на познанието, което ни разкрива новата ФНС. Тази 
особеност в анализа на нелинейните явления представлява 
един от стълбовете на философията, която ние защитаваме в 
настоящата книга. Основна идея в тази философия е, че спон-
танността и свободата, която създава странния атрактор наис-
тина има отношение към активността на СПС, но в никакъв 
случай това явление не трябва да се интерпретира като признак 
за нашата тъждественост с висшата Божия Сила, като възмож-
ност ние да се изравним с Бога чрез нашите собствени интелек-
туални и духовни усилия. До едно такова погрешно становище 
се свежда и развиваната през вековете философия на езически-
те и окултните религии, на мистицизма, гностицизма и каба-
лизма, които за съжаление упражняват своето влияние върху 
широк кръг от учени, насочили днес усилията си към изучава-
нето на ФНС. 

Математическите и философските основания на нелиней-
ните явления получават своеобразно развитие в рамките на т. 
нар. фрктална геометрия, която намира приложение в метео-
рологията, икономиката, медицината, в новата ФНС и др. Уче-
ният Дж. Глейк разглежда фракталите като геометрични фигу-
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ри, получени в резултат на раздробяване на части, подобни на 
цялото, или при едно и също преобразуване, повтарящо се при 
намаляващи мащаби. Тези свойства на фракталите напомнят 
много за модела на холограмата и теорията на конформната 
(мащабната) инвариантност в РКТП. 

Фракталите са геометричните форми на доминиращите в 
света неправилни природни обекти. Оказва се, че тяхната дина-
мика може да се опише и моделира на езика на строгата мате-
матика. „Понятието „фрактал" (от лат. fractus разцепен, раздро-
бен, състоящ се от фрагменти) е въведено през 1975 г. от френс-
кия учен Беноа Манделброт за обозначаване на нерегламенти-
рани, но самоподобни структури, с каквито се занимава... Ман-
делброт дава (следното) определение за фрактал: „Фрактал се 
нарича структура, състояща се от части, които в някакъв 
смисъл са подобни на цялото""237. 

В какво по-точно се състои предметът на изследване на 
фракталната геометрия? От гледна точка на евклидовата гео-
метрия напр. дължината на бреговата линия не може да се из-
мери с познатите в нея методи. В тази геометрия могат да се из-
мерват и описват само гладки, непрекъснати линии, с правилна 
форма. Бреговата линия обаче има сложна, начупена форма. 
Нейната геометрична фигура може да се представи по модела, 
предложен от математика Хелг фон Кох през 1904 г. Този модел 
се получава, когато всяка от страните на един равностранен 
триъгълник разделим на три равни части. След това се маха 
средната част на всяка страна и вместо нея се поставя равност-
ранен триъгълник с дължина на страната една трета от дължи-
ната на страната на изходния триъгълник. След това същата 
операция се повтаря и с новите триъгълници и т.н. Постепенно 
фигурата придобива формата на снежинка. Тя се нарича „кри-
ва на Кох". Нейните свойства са твърде необичайни: Тази кри-
ва представява една непрекъснато извиваща се линия, която ни-
кога не се самопресича. Всяка нова серия малки триъгълници 
добавя допълнителна дължина към кривата и увеличава малко 
по малко пространството, заключено в нейната вътрешност, но 
общата площ остава винаги ограничена напр. от площта на 
окръжността, описана около първоначалния триъгълник. Ново-
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получените площи освен това само незначително надвишават 
площта на изходния триъгълник, а самата крива никога не из-
лиза извън пределите на описаната около първия триъгълник 
окръжност. Теоретически „снежинката" на Кох има безкрайна 
дължина, затваряща едно ограничено плоско пространство. Тя 
е вече нещо повече от гладката евклидова линия, но все пак не 
е и пълноценна плоскост в тримерното пространство. В нея 
има по-голяма дълбочина в информацията като едноизмерен 
обект, но по-стеснена пространствена същност от двуизмери-
мите правилни геометрични обекти. 

Реалните геометрични форми в природата са организирани 
по подобен начин. Математиците са създали безброй модели, 
подобни на кривата на Кох, които могат да опишат широк кръг 
от сложни геометрични форми, срещани в обкръжаващата ни 
действителност. Във всички тези форми подобието на частите 
с цялото лесно се разпознава, въпреки самия факт на тяхната 
сложност. Всички те могат да бъдат получени от едно безкрай-
но раздробяване на части, подобни на цялото, или от едно и съ-
що преобразование, повтарящо се при намаляващ мащаб. 

Фракталите могат да бъдат линейни и нелинейни. Линей-
ните фрактали се описват от линейни функции и опростени 
уравнения от първи ред. Самоподобието на частите с цялото 
при тях е точно, линейно; всяка новополучена част в процеса 
на раздробяването е умалено точно копие на цялото. Такъв е 
случаят с „кривата на Кох". 

Нелинейните фрактали, от своя страна, демонстрират една 
много по-богата и разнообразна структура. Те се определят и 
описват от нелинейни функции и от уравнения с по-висок ред. 
В тези фрактали разнообразието във формите е много по-широ-
кообхватно и се изразява в това, че всяка нова част не е точно 
копие на цялото, а е само деформирано, но все пак приличащо 
на него раздробяване. 

Фракталните линии притежават две основни геометрични 
свойства: начупеност и самоподобие. Първото свойство е било 
анализирано от математика Вайерщрас, който открива класа на 
т. нар. „функции на Вайерщрас". Тези функции нямат произ-
водна в нито една точка. Точно такива се оказват, че са и съще-
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ствено негладките функции, описващи различните видове 
фрактали. Поради техния цачупен и „неугледен" вид тези 
функции не са предмет на специално внимание от страна на 
традиционното интегрално и диференциално смятане. Матема-
тикът Т. Стилтиес обаче успява да установи някои интересни 
техни свойства. В математичната литература тези странни 
функции са известни като интеграли на Стилтиес. 

„Фракталността, пишат В. и Т. Тихоплав, е мярка за непра-
вилност. Например колкото повече завои и извивки има реката, 
толкова по-голямо е фракталното число. Създателят на теория-
та на фракталите Манделброт открива близко родство между 
фракталното число на река Мисисипи и цените на памука през 
целия времеви интервал, изучаван от него... 

В своите изследвания Манделброт се отдалечава от идеята за 
размерността и стига до извода, че отговорът на въпроса колко 
измерения има един или друг обект зависи от равнището на 
възприятие. Например колко измерения има кълбо от конци? От 
огромно разстояние то изглежда като точка с нулева размерност. 
Когато се приближим до кълбото, ще открием, че е сфера и тя има 
три измерения. На още по-близко разстояние става различим и 
самият конец, а обектът придобива едно измерение, но е навит по 
такъв начин, че се задейства триизмерното пространство. Под 
микроскоп ще открием, че конецът се състои от увити триизмер-
ни удължени обекти, а те от своя страна от едноизмерни влакна, 
чието вещество се разпада на частици с нулева размерност. Сле-
дователно в зависимост от нашето възприятие размерността се 
променя така: нулева триизмерна едноизмерна триизмерна едно-
измерна нулева. Манделброт прави извода: „Представата, че чис-
леният резултат на измеренията зависи от отношението на обек-
та към наблюдателя, се вписва в разбиранията на съвременната 
физика и дори е тяхна превъзходна илюстрация"238. 

Тези съображения на Манделброт могат да се отнесят и до 
идеите, възприети в новата ФНС. Те биха могли да представля-
ват мост между специфичната област на многомерните модели 
в ЕТП, от една страна, и теориите на Шипов и ФБ, от друга 
страна. Зависимостта на размерността на реалното геометрич-
но пространство на фракталите от позицията на наблюдателя 
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напомня също и за неопределеността в квантовата реалност. 
Многомерността навлиза във физиката по различни пътища. 
Неопределеността в определянето на размерността на геомет-
ричните фрактални обекти, посочена от Манделброт, от друга 
страна, говори определено и за необходимостта от създаването 
на някаква по-обща теория на неопределеността в познанието 
ни за обкръжаващия свят, която да осветли от единна гледна 
точка различните неопределености, свързани с вероятностните 
закони в КМ и обусловените от тях съотношения за неопреде-
леност и принцип за допълнителност също в КМ, както и неоп-
ределеността в параметрите, описващи полевите осцилатори 
във ФВ и въпросната неопределеност при определянето раз-
мерността на фракталните геометрични обекти. Възникването 
на специфичната област на фракталната геометрия говори оп-
ределено в полза и на модела на деунификацията на физиката. 

Фракталът всъщност представлява една безкрайно самопо-
добна на самата себе си фигура, представяна в някакво дробно, 
нецяло измерение на геометричното пространство. Какво озна-
чава ,дробно, нецяло измерение"? Най-добра илюстрация на то-
ва понятие дава моделът на т. нар. „прах" на Кантор. Той се по-
лучава по следния начин: Нека да разгледаме една отсечка, коя-
то отначало разделяме на три равни части, а след това отстраня-
ваме средната третина. Същата операция повтаряме и с двата ос-
танали отрязъка от отсечката. Повтаряйки операцията до безк-
райност, получаваме въпросния „прах" на Кантор, състоящ се от 
безкрайно множество точковидни отрязъци, които не притежа-
ват свойството дължина. На това пределно множество обаче мо-
же да се припише някаква размерност, която се определя от след-
ните съображения: След n-тата операция за делене на съответни-
те отрязъци от отсечката числото N на отрязъците е очевидно 2°, 
а дължините на всеки от тях е (1/3)". За да се определи размерно-
стта на „праха" на Кантор d, трябва да определим границата на 
съотношението между разглежданите величини, когато N клони 
към безкрайност. Въпросното съотношение има следния вид: 

2n=(3n)d, (30) 
откъдето и получаваме, че 

d=log2/log3=0,63. (31) 
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Размерността на „праха" на Кантор, следователно, се оказ-
ва дробното число 0,63, което представя геометричен обект, 
междинен между точка (с размерност 0) и линия (с размерност 
1). Тази размерност е известна в науката под названието „раз-
мерност на Хаусдорф". По същия начин могат да се построят 
различни фрактални геометрични обекти с най-разнообразни 
дробни размерности. 

„Откриването от Манделброт на фракталните обекти, от-
белязват В. и Т. Тихоплав, позволява по нов начин да се пог-
ледне удивителният свят на формите, съществуващи в при-
родата. Повечето от тях не са правилни геометрични обекти, 
но могат да бъдат характеризирани като дробни размернос-
ти. Например облакът не е обемно тяло или повърхност, а 
някакъв междинен геометричен обект с размерност между 2 
и 3"2И. 

В микросвета могат да се открият редица явления, които 
следва да се интерпретират като типични проявления на фрак-
талните структури. Например сложните вериги, образувани от 
молекулите на водата, имат определена фрактална форма. 
Спектрите на светлината, изпускана от атомите на химичните 
елементи също наподобяват структурата на странните атракто-
ри. И наистина, ако се вгледаме по-внимателно напр. в спект-
ралните серии на водородния атом, ще видим, че всички линии 
в тях се сгъстяват винаги към определена честотна линия, по-
добно на сгъстяването на тримерните траектории в модела на 
атрактора, описан от Лоренц. Този факт намира своето място и 
в теорията на ФБ. 

В края на 70-те години Манделброт разработва теорията на 
фракталните множества, наречени „множества на Манделб-
рот". Той открива, че най-простите нелинейни фрактали се за-
дават с квадратични функции от типа 

Z->Z2+C, (32) 
където Z са произволни комплексни числа, а С е фиксира-

на константа, която също може да бъде комплексно число. Ако 
итерираме формула (32), фиксирайки значението на С и изме-
няйки Z, ще се получат един известен набор от множества, на-
речени на името на френския математик Жулия. 
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Друг важен итеративен модел, описващ фрактално множе-
ство, е известният ред на Фибоначи: 0,1,1,2,3,5,8,13,... и т.н. То-
зи ред има следното свойство: Ако означим с хп n-тия член от 
реда, то в сила е следното съотношение: 

lim X " + 1 =1,6180339. 
-v„ (33) 

п —> СО 
Това е числото, което изразява известната пропорция на 

златното сечение. Много хармонично устроени системи в ре-
алния свят, включително и биологическият организъм на чове-
ка, съответстват на математическия закон за златното сечение. 
Откриването на фракталите фактически обуслови възможност-
та и за една геометрическа интерпретация на това твърде изве-
стно число в математиката. Числото на златното сечение играе 
важна роля и в алгебричната геометрия, за която споменахме в 
миналия параграф. 

Аз познавам колеги-математици, занимаващи се с фрактал-
на геометрия, които ентусиазирано твърдят, че вероятностният 
характер на квантовите закони може да се обясни с фундамен-
тално фракталната структура на ФВ. Тези колеги допускат, че 
нашите уреди, с които провеждаме наблюденията и измервани-
ята в микросвета, ни дават несъществена вторична информация 
за истинското състояние на микрообектите, което в действител-
ност се определя от фундаменталната същност на нелинейната 
фрактална природа на ФВ. Всевишният е сътворил Вселената 
постепенно, казват те, стъпка по стъпка, използвайки простите 
закони и закономерности, които в последователността на всео-
бхватното Божие търпение и могъщество са придобили неиз-
бежно и всички разнообразни завършени фрактални нелинейни 
форми, наблюдавани днес в многообразието на материалния 
свят. Закономерностите, които откриваме във фракталната гео-
метрия, потвърждават вековната сентенция, че мъдростта се 
заключава в простотата. Единството и взаимовръзките на прос-
тите неща пораждат разнообразието на сложните неща. 

Хармонията между реда и хаоса е вероятно един от фунда-
менталните закони на Космоса. „Ако в зората на естествозна-
нието, отбелязват В. и Т. Тихоплав, Галилей твърди, че книгата 
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на природата е написана с езика на окръжностите и триъгълни-
ците, към края на XX век ст^ва ясно, че тя е написана с езика 
на нелинейните фрактали. Причудливите очертания на брего-
вите линии и сложните извивки на реките, начупените повъ-
рхности на планинските хребети и чудните очертания на обла-
ците, буйните корони на дърветата и разклонените мрежи на 
кръвоносните съдове и невроните, плахото блещукане на свещ-
та и разпенените турбулентни потоци на планинските реки 
всичко е фрактали. Едни фрактали от типа на облаците или 
бурните потоци постоянно променят очертанията си, а други, 
подобно на дърветата или невронните мрежи, запазват структу-
рата си неизменна. Общо за двата типа фрактални структури е 
самоподобието им основно свойство, осигуряващо изпълнение 
във фракталите на основния закон за единството в многообра-
зието на мирозданието.... на границата между конфликтите на 
противоположни сили не се зараждат хаотични структури, как-
то се смята по-рано, а спонтанно възниква самоорганизация на 
ред на по-високо равнище. Нещо повече, структурата на тази 
самоорганизация не е статична, а се променя постоянно. Ако се 
съди по всичко, организацията на този ред е приложима нав-
сякъде: от циповете до икономическия пазар"240. 

Динамиката на фракталните структури се характеризира 
най-вече с периодична смяна на хармонията с дисхармонията 
на явленията и процесите в природата. Това се отнася и за сис-
теми от типа на биологическите, социалните и др. В изкуство-
то тази циклична динамика е описана сполучливо от руския 
учен А. Волошин по следния начин: „Роденият от дълбините 
на древногръцката архаика сдържан и благороден ред на изку-
ството на класическа Гърция се сменя от претрупаното безре-
дие на изкуството от епохата на елинизма. Взетият за образец 
от републиканския Рим ред на класическия древногръцки ка-
нон отново се разпада в неудържимия хаос от епохата на Римс-
ката империя. След това простотата на геометричния ред на 
романските храмове потъва в каменната дантела на готиката, 
здравата хармония на изкуството от епохата на Възраждането 
се сменя от болезнените криволици на постренесанските ба-
рок и рококо, ритмичният строй на класицизма се разрушава 
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от вихъра на романтизма. И вече през нашия век природният 
космос на критическия реализъм се сменя с изкуствения хаос 
на импресионизма и модернизма... Зад външната пъстрота на 
смяната на различните стилове в европейската история на из-
куствата лесно се долавя строгата закономерност на взаимни-
те преминавания на хармоничните и дисхармоничните стило-
ве", на „лявополукълбовите" и „дяснополукълбовите тенден-
ции", на Аполоновото и Дионисиевото начало, или по-общо, 
на Космоса и хаоса"241. 

Периодичната смяна на хармоничните и дисхармоничните 
тенденции в динамиката на фракталните структури обуславя и 
цикъла „болест здраве", характерен за човешкия организъм. 
Болестите са форми на дисхармония в сложната биологическа 
структура на организма ни, докато периодите на добро здраве 
отговарят на хармоничните фази. Човешкият организъм има 
качеството самоподобие на различни нива в системата на него-
вата биохимична организация, което може да се интерпретира 
като своеобразна „холографичност" в информационния аспект 
на биологическите организми изобщо. От гледна точка на ФБ 
човешкият организъм представлява отворена информационно-
енергийна система, чиято регулация и организация фундамен-
тално зависят от външния фактор на информационната среда 
на СПС, въпреки наложилото се мнение, че на биологическите 
организми е присъща някаква вътрешна саморегулация и само-
организация. Елементи, обуславящи информационните взаи-
мовръзки със СПС, освен това, съществуват във всички органи 
и системи на организмите, при което именно тези взаимовръз-
ки доминират над сравнително по-бедната информационност 
на чисто биохимичната структура. Здравият организъм се отли-
чава с устойчивост на информационните връзки между различ-
ните функционални системи на организма, обусловени от една 
стабилна и динамично поддържана връзка със СПС. Прекъсва-
нето или дискредитирането на тази връзка води до болести и 
дори до смъртта на организмите. В практическия живот въп-
росната връзка се определя като духовна. Както ще видим в 
следващия раздел на книгата, духовната връзка на организма 
ни със СПС лежи в основата на т. нар. информационна медици-
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на. Като показател за стабилността и силата на информацион-
ната връзка със СПС служи синхронизацията между вътрешно 
присъщите електромагнитни и информационни колебания на 
организмите и колебателните характеристики на универсално-
то информационно поле. 

По такъв начин човешкото биологическо битие следва да 
се разглежда като подчертано информационна структура, про-
низваща цялото ни физическо тяло, в което се оформят благоп-
риятни условия за появата на разнообразни биохимични нели-
нейни фрактали, някои от които отговарят на златното сечение. 
Нелинейността на биологическите фрактали, следователно, 
предполага по необходимост наличието на външен регулиращ 
информационен източник, което представлява едно съществе-
но различие от възгледа за естествената същност на природни-
те самоорганизиращи се фрактали. 

„Нелинейните фрактални структури, пишат В. и Т. 
Тихоплав, са и всички системи и органи на човека. Например 
кръвоносните съдове, като се започне от аортата и се свърши с 
капилярите, образуват непрекъсната среда. Чрез многократно 
разклоняване и разделяне те стават толкова тесни, че площта на 
напречното им сечение се оказва сравнима с размерите на 
кръвната клетка. И подобни разклонения имат фрактална при-
рода, напомняйки със структурата си един от обектите, измис-
лени от математиците под егидата на Манделброт. При физио-
логична необходимост кръвоносните съдове придобиват прос-
то удивителни качества. Подобно на кривата на Кох, която 
„свива" безкрайно дълга линия в 'ограничено пространство, в 
системата на кръвообращението повърхност с огромна площ 
трябва да се вмести в ограничен обем... 

Чрез използване възможностите на фракталните структури 
природата изключително ефективно конструира човешкия ор-
ганизъм. Всяка клетка е отделена от кръвоносния съд и ако се 
вземе който и да било участък от нашето тяло в определен ма-
щаб, ще стане ясно, че между най-малкия капиляр и клетката 
има многомерно пространство. Независимо от това самите съ-
дове и циркулиращата по тях кръв заемат съвсем малко прост-
ранство около 5% от обема на тялото. И все пак не може да се 
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вземе дори милиграм плът, без да се пролее кръв, защото тя е 
навсякъде... Хранителните вещества от кръвта постъпват в теч-
ността, която заобикаля клетката. Водата тук е и носител, и 
посредник. Основната част е в междуклетъчното пространство. 
Тя обмива всички наши клетки, сълзи, тече по различни пъти-
ща във вътрешността на организма. Можете ли да си предста-
вите, 40-45% от масата на организма представлява вода в сво-
бодно състояние. В нашия организъм обаче няма никакви вод-
ни съдове. Водата е организирана в доста сложни разклонява-
щи се системи от различни мащаби, позволяващи в ограниче-
ния обем на физическото тяло хранителните вещества да дос-
тигнат до всяка клетка и да се отведат продуктите на жизнена-
та дейност"242. 

Конкретните изследвания в различни области на биология-
та показват и един изненадващ факт, а именно, че необходимо 
условие за правилното функциониране на нелинейните фракта-
ли в организма (и в частност в мозъка) е наличието на същест-
вено неустойчиви състояния на биохимичната среда, в която 
тези фрактали възникват и функционират. Съществуването на 
формален (междинен) хаос в състоянията на биологичните сис-
теми е необходимо, за да възникват и разнообразните подреде-
ни състояния в последните. „Спусъкът", който отприщва пото-
ка на биологическата фрактална самоорганизация, са именно 
фините информационни процеси, чийто главен източник е уни-
версалното информационно поле. Забележителен в това отно-
шение е напр. фактът, че енцефалограмите при епилептичните 
припадъци на човека показват значително по-малка степен на 
хаотичност, отколкото енцефалограмите на нормалния мозък. 
Прекалената подреденост на мозъчната дейност следователно 
говори за болестно състояние. Истинското здравословно състо-
яние на мозъка ни се оказва, че е съществено нестабилно. Съ-
щото явление се наблюдава и в социалните системи. Прекале-
но подредените тоталитарни и авторитарни общества показват 
винаги висока степен на неустойчивост, докато по-гъвкавите и 
относително по-нестабилни социални форми на свободните де-
мократични общества проявяват един значителен потенциал за 
самоорганизация и просперитет. От такава гледна точка тота-
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литарните и авторитарните системи на социално управление 
могат да се разглеждат като форми на „болестното" състояние 
на обществото. Прекаленият изкуствен ред в сложните биоло-
гични и социални системи, следователно, е начин да се дискре-
дитира естествената връзка на тези системи със СПС. 

„Известно е, пише И. Пригожин, че от ритмичната дейност 
на сърцето зависи човешкият живот. Но дейността на мозъка 
трябва да бъде пределно нестабилна. В противен случай ще 
страдате от епилепсия. Това доказва, че нерегламентираността, 
хаосът води до сложни системи. Което не е безредие. Напро-
тив, бих казал, че хаосът е онова, благодарение на което са въз-
можни биологичният живот и умствената дейност. Мозъкът 
притежава такива избирателност и нестабилност, че е дос-
татъчно и най-малкото усилие за установяване на ред". 

На този факт се дължи и обстоятелството, че сравнително 
по-нестабилните на пръв поглед демократични форми на соци-
ален живот днес тържествуват навсякъде по света. В това се 
състои и грешката на най-крупния социален експеримент, 
предприет някога в историята, известен като социализъм. На-
шето лично мнение е, че явленията на взаимодействието меж-
ду стабилността и хаоса, между линейността и нелинейността, 
между нелинейните фрактали от различен тип, са неимоверно 
по-изразени и в самото универсално информационно поле. 

Въпросната особеност на нелинейните фрактални струк-
тури позволява да се освети по един съвършено нов начин и 
въпросът за холографските модели на реалността. Зависимо-
стта от външния информационен фактор прави фракталите да 
се отличават качествено от механистичната линейна същност 
на традиционните холограми. „Холограмата е еднородна, т.е. 
всяка нейна малка част съдържа информацията на цялата гига-
нтска холограма. Всяка точка има характеристиката като на ко-
ято и да е друга. Във фрактала са открити малки отклонения. 
Ако холограмата съдържа абсолютно идентични повторения 
на същата структура, във фракталите се наблюдава само подо-
бие, а не идентичност. Фракталът не повтаря структурата с 
точност, но той все пак съдържа и отразява цялото, както и хо-
лограмата! Тъй като Вселената е по-скоро фрактал, отколкото 
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холограма, тя допуска творчество и изобретения. Свободата и 
красотата, с които ни радва нашата фрактална Вселена, царят 
в живота ни!"243 

По този начин се приближаваме към една от най-същест-
вените страни на битието, една важна негова характеристика, 
която би могла да ни помогне да осмислим от информационна 
гледна точка и същността на полевите теории във фундамен-
талната физика. Преди да пристъпим към този въпрос обаче, 
ние ще трябва да внесем някои уточнения в представената тук 
гледна точка. Първото нещо, което трябва да отбележим, е, че 
възможностите за творчество, които се разкриват в рамките на 
модела на нелинейните фрактали, в никакъв случай не могат 
да бъдат приписвани на самата Вселена, като някаква форма на 
самотворчество и самоизява. Те са форма на изявата единстве-
но и само на Великия Творец, Който използва инструмента на 
универсалното информационно поле (СПС) и този на фракта-
лите, за да инициира във физическата реалност различни под-
редени модели на всевъзможните системи в един извънредно 
широк спектър. Мотивацията за такъв процес е заложена 
единствено в Самия Творец, а не в самото Творение. В това 
именно се състои и най-важното различие във възгледите, про-
изтичащи от „културата на разума" и „културата на духа", ко-
ито дефинирахме във „Физика на Бога 7". Съгласно дефиници-
ята на тези две понятия, културата на разума е склонна по-ско-
ро да припише творчески потенциал на самото Творение, до-
като в културата на духа творчеството е качество единствено и 
само на Твореца. 

Ето и някои типични заключения, характерни за културата 
на разума: Вселенското съзнание (т.е. самото Творение има съз-
нание, а не външният за нея Творец) има свойството да се „дро-
би на части, приблизително подобни на цялото", като създава 
например конкретни фрактални структури на индивидуалните 
съзнания. „Съзнанието е универсално явление, съществуващо 
навсякъде: и в най-малките, и в най-големите обекти на Вселе-
ната, пише проф. Полонников... Съзнанието в атомните и моле-
кулярните неживи системи ни изглежда пасивно (непроявено) 
не защото го няма, а заради микроскопичността на съставящи-
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те част от цялото елементи и неспособността да го видим в да-
дената система в истинския свят"244. 

От гледна точка на културата на духа съзнанието съвсем не 
е универсално явление. Отделните материални образувания не 
могат да имат по принцип самостоятелна съзнателна актив-
ност, с изключение само на човека. В човешката система обаче 
съзнателното представлява резултат на специфично информа-
ционно взаимодействие с универсалното съзнание, което е 
присъщо само на Бога, а в човека то е резултат от особености-
те на универсалното информационно взаимодействие, в което 
активна роля играе СПС. 

Типичен представител на културата на разума е ученият И. 
Серов, който пише следното: „Всяко предаване на смислови 
импулси при преминаване от едно на друго информационно 
равнище става с отчитане на собствения коефициент на съотве-
тствие или се предава напълно синхронно по типа на огледал-
ните отражения, когато функцията съвсем точно се проявява 
във вид на следствие без каквито и да било отклонения, като 
две абсолютно паралелни „огледала". В резултат не може Да 
има никакво изкривяване при транслирането на сигнала от 
центъра към периферията. Функцията за регенериране на био-
логичната форма при такова равнище на предаване на инфор-
мацията се превръща в абсолютна, а възпроизвеждането от 
Централната базова схема на ДНК по периферията става спон-
танно без ненормалности и деформации"245. 

Според Серов абсолютно точният информационен обмен 
между отделните части на биологическия организъм може да 
се постигне без страничната намеса на Абсолюта (т.е. на Бога), 
което означава, че ролята на последния в известен смисъл ста-
ва излишна. Потенциалът за идеалните информационни взаи-
модействия следователно се съдържа в самите организми. Но 
ние знаем, че в реалните физически взаимодействия винаги 
присъстват отклонения, деформации и закономерна нестабил-
ност, които обуславят променливия характер на материалните 
структури. Последните никога не биха могли да реализират от 
само себе си високата стабилност и точност на информацион-
ния обмен, който ние наблюдаваме в биологическия свят. Изк-
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ривяването и деформацията в случая би била неизбежна, ако не 
съществува външната намеса на Твореца. Оттук следва и пог-
решното схващане, възприето в рамките на културата на разу-
ма, а именно, че създаването на „модел" на цялостен биологи-
чен организъм е напълно по силите на интелекта на човека. Яс-
ното и точно осъзнаване същността и ролята на информацион-
ната природа в биологичиските системи, която не се влияе от 
недостъпни за познание фактори (като напр. Бог, сътворение, 
активна роля на СПС и др.) се интерпретира от привърженици-
те на културата на разума като фундаментална възможност на-
шета физично състояние да може да продължава вечно, ако бъ-
дат отстранени условията, предизвикващи изкривяванията и 
деформациите в биологичния информационен обмен. 

„Много изключителни свидетелства от миналото, пишат В, 
и Т. Тихоплав, говорят упорито за загубената в резултат на без-
разсъден екстремизъм способност на човека да живее вечно и 
„като равен да общува с боговете". Оттам, от дълбините на хи-
лядолетията, се вие опашката на престъпленията и предател-
ствата, станали днес норма на живот... Постъпващият инфор-
мационен сигнал, необходим за развитието на ембриона, се 
изкривява поради информационни „отпечатъци" или „следи", 
които оставят в информационното пространство нашите мисли 
и мислени форми. „Следите" са следствие от дестабилизация-
та на информационните модели. Както и да се погледне, човек 
оставя огромно множество „следи" от своето присъствие. Поя-
вата някъде на представител на човечеството се открива точно 
на равнището на разрушенията, които върши около себе си, без 
да се замисля, че с това аналогични процеси ще бъдат провоки-
рани и „вътре" в неговата биологична форма"246. 

Всяко разрушение в сегашния материален свят има преди 
всичко информационен характер. Болестите и смъртта на орга-
низмите имат информационна природа, а физическата дисхар-
мония и безредието в тях са вторични явления. Последните са 
резултат на натрупания „негативизъм" в СПС, което е главна-
та причина за системното разрушение, изпитвано от страна на 
всевъзможните материални системи. Механизмът на греха, 
описан в Библията, има съществено информационна природа, 
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оформена и съсредоточена в безкрайната структура на СПС. В 
полза на това твърдение говори фактът на онагледяването на 
греха, преминаващ от поколение в поколение. Гланото прояв-
ление на греховната природа на човека е неговото скъсване на 
връзката му с Бога, проявяващо се най-вече под разнообразни-
те форми на културата на разума. Колкото по-откъснат е от Бо-
га човекът, толкова повече последният вярва и преувеличава 
силата на собствения си сътворен интелект (оттук и название-
то „култура на разума"). Крайна форма на културата на разума 
е философията на материализма, в която изобщо се отрича съ-
ществуването на Бога. По-смекчени форми на тази култура са 
гностичните, окултните, кабалистичните и мистичните рели-
гиозни направления, корените на които се крият в големите из-
точни религиозни философски системи. Основна черта на 
смекчените форми на културата на разума е вярата в собстве-
ните сили и потенциала на хората, които могат да се изравнят 
с нивото на Твореца чрез собствени усилия, извиращи от на-
личния физически потенциал, заложен в материалното ни би-
тие. Привържениците на тази култура вярват, че ние хората 
можем сами да извършим процеса на духовното пречистване 
на сега съществуващия човешки биологически вид, изчист-
вайки съответстващите му информационни явления и процеси 
в в СПС до онзи първичен идеален вид, който е бил заложен в 
самото начало на сътворението на света и който е бил загубен 
в хаоса на безразсъдния екстремизъм и агресивността на хора-
та. Философите на културата на разума приемат, че в съответ-
ствие със законите на автономното поддържане на живота още 
на равнището на биологическата клетка е заложена агресията 
на едни живи организми спрямо други. Затова и едни живи съ-
щества служат за храна на други. Агресията в човешкото об-
щество е резултат на принудителната борба за оцеляване на 
клетъчните организми. „И ако развитието на информационни-
те структури на човекатге е било изкривено по негова собстве-
на воля, биологичната агресия на организма би се оказала уп-
равлявана от съзнанието... Подобни разрушителни действия, 
които изобщо не отговарят на предназначението на истинския 
духовен човек, „създаден по образ и подобие Божие", водят до 
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изкривяване на информационните взаимовръзки. А както е из-
вестно от теорията на фракталите, дори незначителни дефор-
мации на информационното взаимодействие могат да имат чу-
довищни последици за човешкото развитие, включително да 
мутация в биологичния модел. Ако сигналите, които редуци-
рат вселенското съзнание, се възприемат неадекватно от ин-
формационната система на човека, тя „започва да проявява 
различни деструктивни модели на възприемане и анализ на ог-
ромното мнозинство информационни категории. По-нататък 
като следствие се извършва деградация на белтъчната маса ка-
то функционален елемент с последващи спонтанни мутации 
на общата форма на организма"247. 

Чувствителните подобласти на човешкия организъм, смя-
та И. Серов, са „свързани помежду си в единна многоетажна 
фрактална система, която отразява конкретната схема на ин-
формационнообменните взаимовръзки на биологичния обект 
и определя функционалните взаимоотношения. С приближа-
ването към молекулата на ДНК дадената структура се уплът-
нява и образува молекулярна структурна решетка белтък фак-
тор на цитоструктурата, където всяко звено в ситемата форми-
ра твърдо систематизирана конструкция... биологичният орга-
низъм функционира като единна информационнообменна сис-
тема, състояща се от много фрактални звена, всяко от които 
реагира посредством собствен резонанс на един или друг сиг-
нал. При това биологичната форма възприема информацията в 
цялата си общност, свързана в единна фрактална многорав-
нищна система"248. 

Интересно е становището на представителите на културата 
на разума и по въпроса „що е здраве". Те приемат, че наруша-
ването на хармонията в организма ни отначало протича на 
енергоинформационно равнище и едва след това се проявява 
във физическото тяло под формата на някакви симптоми. „Ис-
тинското здраве, пишат В. и Т. Тихоплаб, не е липса на външни 
прояви на болест, а състояние на вътрешна хармония, когато 
структурата на организма е безконфликтна и функционира в 
оптимален режим. Организмът се развива по базова програма и 
ако функционалната основа е изкривена, състоянието му може 

426 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

да се промени само при едно условие: необходимо е да се въз-
действа върху целия организъм, оправяйки неговата структур-
на форма и възстановявайки базовата матрица на функционал-
ните процеси в жизнената дейност. В противен случай дефор-
мираната схема на взаимодействия ще доведе до това, че нови 
и нови информационни сривове ще се проявяват като наруша-
ване на хармонията, като болест"249. 

„Законите на информационно обменните процеси, заклю-
чават В. и Т. Тихоплав, са абсолютно точни и обективни. Никой 
не може да ги пренебрегва нито биологичната клетка, нито Га-
лактиката. И едната, и другата са в единно информационно по-
ле, възприемат и излъчват информация. Тези изглеждащи безк-
райно ,далечни" категории имат общ базисен принцип на съ-
ществуване: всеки процес на еволюция преди всичко подразби-
ра възможност за увеличаване потока на възприеманата ин-
формация"™. 

И така, представителите на културата на разума логично 
достигат до идеята за еволюцията, която в дадения случай се 
обобщава и по отношение на невидимия духовен свят. Точно-
стта и безпогрешността на енергоинформационните среди се 
приписват на обективно съществуващи закони, отнасящи се до 
естеството на материалната субстанция в НС. Някога теорията 
на Дарвин за еволюцията в грубия материален свят породи на-
дежда у материалистите, обусловени от факта, че ролята на Бо-
га се обезличава напълно, ако материлният свят може да се 
обясни с помощта на еволюционни процеси. Логично е да се 
смята в този случай, че не Бог е сътворил света, а материята и 
нейните универсални закони, обуславящи разнообразните фор-
ми на еволюция в условията на тяхното вечно съществуване, са 
причината за разнообразието в световната картина. Днес ние 
отново наблюдаваме спонтанното зараждане на един подобен 
на дарвинизма „потенциален съюзник" на крайния материа-
лизъм, който се опитва да обхване в общата схема на еволюци-
онизма и явленията в енергоинформационната среда на НС. То-
зи нов еволюционизъм ние се опитахме да анализираме от ед-
на по-обща философска гледна точка в увода към настоящата 
книга. Там изтъкнахме, че в последно време има събрани мно-
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го експериментални факти и теоретични доводи, които говорят 
определено в полза на несъстоятелността на теорията на Дар-
вин. Много авторитетни учени по света вече сериозно възпри-
емат идеята за ненаучния характер на тази теория. В такъв слу-
чай, питаме ние, каква би могла да бъде съдбата на новата въл-
на от еволюционизъм, която залива обществата на учените, за-
нимаващи се с проблемите на енергоинформационния обмен в 
НС? Нима една дискредитирала се научна идея би могла да бъ-
де възродена в област, в която проявленията на битието на Бо-
га би следвало да бъдат разкрити в една явна и убедителна фор 
ма? Ние определено смятаме, че единствената алтернатива на 
„еволюционизма" представлява „идеята за сътворението", а не 
някакъв нов тип еволюционизъм. В научните анализи на 
привържениците на културата на разума, отнасящи се до енер-
гоинформационните явления в НС, няма обаче и „помен" от 
идеята за сътворението. Отново и отново тук се постулира 
обективност на природните закони, формулирани с цел да се 
търси обяснение в еволюционните процеси, въпреки че тук на-
широко се използва и името на Бога. 

За наша най-голяма радост обаче, в научните разработки, 
свързани с изследванията на НС, се оформят и някои физични 
теории, които показват недвусмислено принципните различия 
в тази област между тенденциите, породени от културата на ра-
зума и културата на духа. Монополът на еволюционизма и тук 
е оспорен. Тези теории показват, че ролята на Твореца в аспек-
та на енергоинформационните процеси в НС може да се разг-
лежда преди всичко като активно начало, което сътворява све-
та, а не оставя Творението Си на произвола на случайностите и 
на неопределеността, характерна за еволюционизма от вся-
какъв тип. Анализ на научния аспект на тези въпроси ще нап-
равим в следващите две глави от същия раздел на книгата. Та-
кава перспектива в развитието на научните теории, третиращи 
НС, обаче, има изключително значение не само за науката. С 
помощта на тези специфични научни познания човек вече мо-
же да изгради една по-пълна представа за самите проблеми на 
религиозните вярвания, достигащи до нивото на убедеността в 
избора му на религиозно поклонение. Напр. високоуважавани-
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те от мен учени В. и Т. Тихоплав, които са убедени привърже-
ници на културата на разума /в изследванията на НС, достигат 
естествено до идеята за религиозно поклонение в рамките на 
източните религиозни системи, покланяйки се напр. на ин-
дийския светец Аватар Сатия Сай Баба. Аз обаче не виня хора-
та за тяхната вяра. Искам само да подчертая, че този избор е 
продиктуван от определено схващане в научната област на 
ФНС, субектът на изследване в която е предмет на научна убе-
деност. Но искам да подчертая и това, че монополизирането на 
научната област на енергоинформационните процеси в НС и 
осветляването им единствено и само от гледна точка на източ-
ната религиозна философия е също толкова недопустимо, кол-
кото бе недопустимо до сега неправомерното в науката абсолю-
тизиране на еволюционната теория на Дарвин. Може да се ка-
же, че алтернативната тенденция, съответстваща на културата 
на духа при изследванията на енергоинформационните проце-
си в НС накланя в известен смисъл везните в полза на религи-
озните вярвания, свързани с големите световни монотеистични 
религии: юдеизма, християнството и исляма. Честното и откри-
то излагане на научните съображения и идеи в областта на но-
вата ФНС в целия възможен спектър на познанието в тази об-
ласт би било от особено значение за свободния избор на хора-
та, търсещи основание за своя религиозен избор в научната об-
ласт. В тази връзка бих искал да опиша един случай от моя жи-
вот, който разкрива недвусмислено важността на въпроса, 
свързан със защищаваната от нас тук гледна точка, касаеща 
принципното различие между културата на разума и културата 
на духа: Към една от софийските християнски църкви преди 
време беше сформиран един интелектуален кръг от вярващи 
християни, които се интересуваха от научните основания на вя-
рата. Аз също участвах в тези събирания. Веднъж на една от 
поредните срещи на групата един от братята донесе книгата на 
В. и Т. Тихоплав „Физика на вярата", която бе публикувана на 
български език през 2003 г. Този брат размаха книгата пред нас, 
заявявайки, че най-сетне е открил най-дълбоката възможна на-
учна истина, оправдаваща собствената му християнска вяра. „В 
тази книга, заяви той, аз открих научната основа, върху която 
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може да се изгради една по-пълна и изчерпателна представа за 
съществуването на Бога, за произхода и същността на живота и 
т.н.". Аз обаче му възразих, че в тази книга се защитава само 
една от възможните (главно две) научни концепции по въпроса 
за същността и структурата на НС и че въпросната научна кон-
цепция, застъпена в книгата, до голяма степен не съответства 
на нашата християнска вяра. В разговора се намеси и един друг 
участник, който заяви, че е чел „Физика на вярата" и че нейни-
те автори според него споделят някаква източнорелигиозна фи-
лософия, която в крайна сметка отрича божествения характер 
на Иисус Христос. „Ако ти възприемаш тази книга като някак-
ва окончателна научна истина, обърна се той към въпросния 
брат, твоето място не би следвало да бъде сред нас, вярващите 
в Божия Син". Тогава се намесих аз, предлагайки този брат да 
прочете поредицата от мои книги „Физика на Бога", след което 
отново да се възвърнем към дискусията за научните основания 
на вярата. 

След време аз срещнах отново този брат. Неговите възгле-
ди се бяха обърнали на 180°. Той ми заяви следното: „Ти се 
напълно прав, че съществуват две алтернативни гледни точки 
по въпроса за научните основания на религиозните вярвания. 
Те съответстват на двете големи религиозни системи в света: 
Западната и Източната. Твоите книги разкриват ясно научните 
основания за това разделение в религиозните вярвания и изоб-
що, дават изчерпателна информация, въз основа на която вяр-
ващите могат да направят своя избор. Има принципна разлика 
между духовността, произтичаща от Западните религиозни мо-
нотеистични системи и духовността, оформена в рамките на 
Източните религиозни школи като индуизма, будизма, шинто-
изма, даоизма и др. Приде да прочета твоите книги, аз смесвах 
неоправдано тези две фундаментално различни системи. 
Фактът на това категорично разделяне на нещата в религиозна-
та област е от особено значение и за нашата собствена христи-
янска вяра". 

Научната дискусия обаче винаги е полезна за хората. Тя 
взаимно обогатява идейното съдържание на тезите на участва-
щите в нея независимо от различието в гледните точки. Въп-
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росната дискусия напр. промени моето гледище по въпроса, 
повдигнат на времето от Бом, крито е автор на известния холог-
рафичен модел на Вселената. Съгласно този модел всяко съще-
ствуващо нещо като цяло може да се включва и във всяка от 
своите съставни части, изпълнявайки на свой ред ролята на 
съставна компонента. За означаването на тази висша степен на 
динамичност във взаимоотношенията в материалния свят Бом 
въвежда термина „холодвижение". Той определя тази категория 
движение като динамическо явление, въз основа на което се об-
разуват всички форми на материалната Вселена. Целта на тако-
ва описание е разглеждането на различните степени на импли-
цитен ред, включени в това холодвижение, чрез описание не на 
структурата на обектите, а на структурата на техните взаимоот-
ношения и различните движения, които те извършват. Това поз-
волява да се отчитат както принципното единство на Вселена-
та, така и нейната динамична природа. 

Бом допуска, че понятието „имплицитен ред" може да спо-
собства за още по-задълбочено разбиране същността на веро-
ятностното описание в КМ, както и за сближаването на кванто-
вите идеи до тези на релативизма, ако се приеме, че простран-
ството и времето също представляват вложени едно в друга 
форми, обусловени от холодвижението. Бом се надява, че тео-
рията на имплицитния ред, основана на модела на холограма-
та, би осигурила надеждна основа за единното описание на 
ОТО и КМ. 

В. и Т. Тихоплав предлагат, от своя страна, едно обобщение 
на теорията на Бом, замествайки механистичния линеен модел 
на холограмите с по-гъвкавия и нелинеен модел на фракталите. 
Аз лично намирам, че тази идея е изключително полезна. В 
следващата глава от книгата ще покажем, че фракталната Все-
лена има отношение към една от теориите, оформена в рамки-
те на ФНС. 
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ГЛАВА ВТОРА. 

Теориите, които се опитват да обединят ОТО и КМ. Тео-
риите, разработвани от кеймбриджската и оксфордската 
школи по теоретична физика. Теорията, разработвана от 
руската школа на Акимов и Шипов. Теорията на струната. 

§2.2.1. Принципи и някои общи съображения, свързани с 
построяването на теориите, целящи обединението на ОТО и 
КМ. 

Болшинството физици днес са неудовлетворени от състоя-
нието на нашето знание по въпроса за най-дълбоката и най-
фундаментална същност на обективната реалност. Поставяне-
то на ред в хаоса, според С. Хокинг, би означавало стъпка нап-
ред в посока на разбирането ни на „мисълта на Бога" (the mind 
of God). 

Съществуват много факти и теоретически изводи, които 
показват, че КМ и ОТО поотделно не могат да предоставят 
удовлетворително обяснение на нещата на фундаментално рав-
нище. И тъй като областите на приложение на тези две фунда-
ментални физически теории са съвършено различни, повечето 
ситуации изискват употребата на тези теории поотделно, но 
никога не и в комбинация на двете. Само при някои екстремал-
ни условия, като напр. много силните гравитационни полета на 
черните дупки или големите струпвания на маси във Вселена-
та, свързани с първичната сингулярност и Големия взрив, поз-
воляват двете теории да се съчетават в своеобразно единство, 
което за съжаление не се основава на някакво строго теоретич-
но описание. Опитите за обединение на КМ и ОТО, от друга 
страна, винаги опират до непреодолими трудности. Добре фор-
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мулираните физични проблеми демонстрират безсмислени от-
говори на поставените от тях въпроси, когато уравненията на 
въпросните две теории се комбинират. В някои от теориите 
напр. безсмислените резултати приемат формата на предсказ-
ване на квантовомеханичната вероятност не като число, прие-
мащо крайни стойности в интервала 0 и 100 процента, а като 
безкрайно голяма вероятност. Това се случва в някои от моде-
лите на теорията на струната. Този вид безкрайности в теория-
та идва в добавка на известните разходимости, възникващи в 
обичайната РКТП. 

Друга трудност произтича от принципната разходимост на 
теорията, опитваща се да построи квантов модел на гравитаци-
ята, основан на известните методи за квантуване на физически-
те полета. Проблемът е свързан с естеството на съотношенията 
за неопределеност в КМ. Въпросът се заключава в това, че за 
да определим с по-голяма точност позицията на един електрон 
напр., ние трябва да го осветим с високочестотен светлинен 
сноп. Високочестотните фотони обаче притежават много голя-
ма енергия, която повлиява силно върху измервания електрон, 
променяйки драстично скоростта му. Неспособността ни да оп-
ределим с висока точност едновременно скоростта и позиция-
та на микрочастиците означава, че микросветът е една силно 
турбулентна реалност, чийто хаотичен характер се засилва не-
имоверно, когато микрообектите се концентрират в нищожно 
малки пространствени обеми. В такива малки обеми дори и без 
намесата на директните удари на фотоните, използвани от екс-
периментатора за наблюдаване на микрообектите, скоростта на 
микрочастиците непредсказуемо започва да променя стойност-
та си, превръщайки движението на последните в едно абсолют-
но хаотично прескачане от едно състояние в друго. При това, 
колкото пространственият обем е по-малък, толкова по-силно е 
изразена въпросната турбулентност, обуславяща някаква 
допълнителна неопределеност в състоянието на микрочастици-
те, която от друга страна се добавя към първоначалната неоп-
ределеност, обусловена от съотношенията на Хайзенберг. Тази 
особеност в поведението на квантовите обекти създава и въп-
росните принципни трудности при изграждането на директна-
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та квантова теория на гравитацията, стремяща се да обедини 
КМ и ОТО по модела на РКТП, наречен „стандартен". 

Новият тип неопределеност в квантовата реалност, от своя 
страна, показва, че дори в празното пространство, което ние 
сме свикнали да възприемаме като спокойна неактивна част на 
битието, съществува някаква необичайно интензивна актив-
ност. И тази активност нараства с намаляване мащаба на прост-
ранствените размери. Поведението на микрочастиците в тези 
мащаби на пространството наподобява поведението на човек, 
който непрекъснато взема на заем пари от приятелите си. Ако 
допуснем, че взетата на заем сума пари е толкова по-голяма, 
колкото по-къс е срокът на заемането, то можем да предполо-
жим, че активността на този човек се заключава в непрекъсна-
то погасяване на задълженията му към заемодателите, които се 
редуват в непрекъснат порядък. Подобно на критичните мо-
менти в дейността на борсите по света, количеството пари, с 
които разполага въпросният човек във всеки един момент от 
времето се променя през различните фази на флуктуациите в 
наличните у него суми, но когато той се опита поне за момент 
да определи своето финансово състояние, ще разбере, че поло-
жението му е същото както и в началото на процеса. Положе-
нието с микрочастиците е аналогично с тази разлика, че вмес-
то пари тук се обменя енергия, заемана от безбрежната шир на 
ФВ. Ако в много малкия обем от пространството, заемано от 
частиците, постоянно постъпва енергия за сметка на заложена-
та във вакуума космическа енергия, и ако след това тази енер-
гия почти моментално се връща в същото количество, то зако-
ните за запазване на енергията ще бъдат спазени. Резултатът в 
квантовия вакуум обаче не е същият както финансовото състо-
яние на непрекъснато заемащия пари човек, а е свързано с раж-
дането от „нищото" на реални виртуални двойки частици-анти-
частици, възникващи по силата на закона за еквивалентността 
на масата и енергията Е=тс2. И понеже въпросното количество 
енергия, заето от вакуума, трябва да бъде бързо възстановено, 
тези частици трябва да анихилират мигновено помежду си, ос-
вобождавайки същото количество енергия, заето при тяхното 
зараждане. В икономиката подобно съотношение съществува 
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между парите и благата, които се получават от тях в динамика-
та на пазара. Във физиката това явление обуславя известния 
механизъм на квантовите флуктуации във ФВ, който е в сила за 
всички фундаментални физически взаимодействия. Богатство-
то от микроскопична активност, произтичаща от неопределено-
стта в КМ, играе много важна роля при изграждането на РКТП 
на силното, слабото и електромагнитното взаимодействия, но 
съотнесено до гравитацията, то се превръща в непреодолима 
преграда за построяването на една смислена квантова теория 
на гравитационното взаимодействие. 

ОТО на Айнщайн описва изкривяването на пространство-
времето в зависимост от наличието на материални тела в пос-
ледното. В тази теория обаче не се допуска възможността, 
пространство-времето да притежава и своя собствена, вътреш-
на изкривеност, дължаща се на някакви неизвестни засега при-
чини, различни от присъствието на масите и енергиите. Въз-
можно ли е в глобалната същност на Вселената да съществува 
някакъв фактор, който да обуславя своеобразна допълнителна 
динамика в изкривяването на пространство-времето? Могат ли, 
например, да съществуват някои дребни пространствени „пар-
чета", такива, които се държат точно като обекти с определена 
маса, без да има наистина някаква маса или енергия в тях? Да-
ли е целесъобразно да се изграждат теории, в които въпросни-
те локализирани „парченца" от пространство-времето биха 
могли да описват поведението на квантовите обекти, без тяхно-
то собствено (на квантовите обекти) физическо присъствие в 
тези „парченца"? Дали има изобщо смисъл безкрайната дели-
мост на пространството? Не е ли по-логично да се допусне, че 
тази „делимост" се прекъсва на определено ниво и преминава 
в ново качество, наречено от нас информационно ниво на бити-
ето, подобно на новото качество на квантовостта в делимостта 
на материята в макросвета. 

Такъв въпрос си е поставял и Айнщайн, вярвайки, че КМ 
би следвало да бъде изведена от ОТО. Той не приемал идеята 
за фундаменталността на вероятностния характер на квантови-
те закони, считайки, че последните описват действителност, ко-
ято е принципно несъвместима с действителността, описвана 
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от ОТО. И в известен смисъл Айнщайн е бил прав, но не напъл-
но! Въпросът се заключава в това, че търсенето на някаква 
единна теория, обединяваща ОТО и КМ, е свързано с изучава-
нето на микроскопическите свойства на пространство-времето. 
От гледна точка на класическата физика структурата на прост-
ранство-времето запазва своята основна, базисна форма и в 
най-малките мащаби на пространствените размери. Тази фор-
ма обхваща свойствата гладкост, непрекъснатост и хомоген-
ност, които се запазват и в най-малките пространствени разме-
ри. Освен това класическата гледна точка предполага, че праз-
ното пространство е лишено от всякакво присъствие на физи-
чески полета, в това число и гравитационното. КМ, от своя 
страна, променя радикално този възглед. Цялата пространстве-
на структура тук е подложена на квантовите флуктуации, под-
чинени на принципа за неопределеност, на който следва да се 
подчинява и самата гравитационна сила. Енергията на кванто-
вия вакуум, усреднена по отделните енергийни порции на 
флуктуациите, е нула, но нейната моментна величина постоян-
но се колебае около въпросната усреднена стойност. Освен то-
ва, принципът за неопределеност ни казва, че амплитудата на 
колебанията на самото гравитационно поле в рамките на кван-
товите флуктуации на пространство-времето нарастват неимо-
верно, когато ние съсредоточаваме вниманието си във все по-
малки пространствени области. КМ не ни казва нищо друго ос-
вен това, че намаляването на пространствените размери води 
до неудържимо нарастване на силата (а оттук и на енергията) 
на квантовите флуктуации. 

В този случай обаче ние отново можем да поставим въпро-
са за естествената граница на енергиите и движенията на ваку-
умните частици, отговорни за възникването на въпросните 
флуктуации. Въпросът се заключава в това, че при определена 
енергия на тези частици техните вакуумни колебания достигат 
пределния лимит, съответстващ на закона за ограничението на 
скоростите на телата в природата. За да има съгласуваност със 
законите на релативизма, принципът за неопределеност в слу-
чая трябва да бъде коригиран по начина, който ние описахме в 
миналата глава. Над тази естествена граница квантовите флук-
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туации се превръщат в енергия на информационното поле на 
шеноните, чийто закон на енергията се описва от формула (23). 

Тази особеност на квантовия вакуум определя и основното 
различие на теорията на ФБ от останалите теории, опитващи се 
да обединят КМ и ОТО. Има обаче и някои други съществени 
различия, които ще опишем малко по-нататък. 

Следователно, възникват два различни пътя за развитието 
на теорията, следваща да обедини КМ и ОТО. Единият от тях е 
информационният, описан в термини на предложеното от нас в 
миналата глава обобщение на принципа за неопределеност в 
КМ, което ние условно ще наречем „принцип за информацион-
ността на колебателната среда" във ФВ (или накратко 
ПИКС). От такава гледна точка пространствените форми при 
нищожно малки мащаби на пространство-времето преминават 
в особената „атомарна" структура на една качествено нова ре-
алност информационната. Геометричният аспект на обичайна-
та пространствено-времева структура тук постепенно бива из-
местен от една нова картина ИКС. Главна особеност на този 
подход е статутът на изходното положение, обусловено от въп-
росния ПИКС, който осигурява естествена приемственост 
между теориите (този принцип се формулира въз основа на съ-
ображението за съгласуваност между принципа за неопределе-
ност в КМ и закона за ограничението на скоростите в теорията 
на относителността, съотнесено до характера на енергиите на 
вакуумните квантови флуктуации и вибрационните характе-
ристики на полевите квантови осцилатори). 

Вторият път на развитие на теорията, следваща да обедини 
КМ и ОТО, е пътят на пълното игнориране на горепосочените 
съображения. Тук квантовите полеви осцилатори могат да 
излъчват произволно големи енергии, несъобразени с ограни-
ченията, налагани от законите на СТО. В този случай енерги-
ите на квантовите флуктуации във ФВ могат да нарастват неог-
раничено, когато размерите на пространствените обекти кло-
нят към нула. И тъй като съгласно ОТО гравитационните поле-
та се проявяват в различните по форма изкривявания на прост-
ранствената метрика, квантовите флуктуации в случая прераст-
ват в едно стихийно разрушаване на самата пространствена 
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структура в най-малките пространствени мащаби. Ученият 
Джон Уилър пръв използва понятието „квантова пяна", за да 
опише едно такова хаотично състояние на пространствената 
структура. В него естествено изчезват обичайните геометрични 
свойства като симетрията между лявото и дясното, хомогенно-
стта, изотропността, гладкостта и др. Именно в това състояние 
на пространството ние се сблъскваме с известната несъвмести-
мост на КМ и ОТО, оформена в рамките на стандартния модел, 
който не се съобразява с ПИКС. Следователно, понятието за ед-
на гладка пространствена геометрия, което представлява осно-
вен принцип в ОТО, се обезсмисля напълно в резултат на „сти-
хията" на флуктуациите в квантовата реалност при нищожно 
малки пространствени мащаби. Този парадокс естествено се 
разрешава в рамките на ФБ с помощта на ПИКС, което става с 
цената на една радикална промяна във възгледите ни за естест-
вото на пространство-времето в най-малките мащаби на гео-
метричната пространствена структура. Тази трудност обаче ос-
тава в сила за всички други теории, опитващи се да обединят 
КМ и ОТО в някаква единна теоретична схема. Всички пресмя-
тания на полевите характеристики, извършвани въз основа на 
уравненията на ОТО и КМ в рамките на стандартния модел, да-
ват един и същи безсмислен резултат - безкрайност. Като ня-
какъв строг учител природата ни наказва с безсмислието на 
най-важната фундаментална теория, наказание, което ние 
изтърпяваме поради нашето непослушание и упоритост посто-
янно да игнорираме особеностите на НС. 

Свръхбогатата хаотична структура на пространствената 
квантова пяна наподобява в много отношения нелинейните 
фрактали. Гледайки от много далеч пространствената структу-
ра ни изглежда гладка и непрекъсната. Колкото повече се доб-
лижаваме към нея (т.е. колкото повече намаляваме мащаба на 
пространствената размерност), толкова повече детайли започ-
ваме да различаваме. Отначало се появяват леки гънки, предиз-
викани от присъствието на масивните тела в пространството. 
Постепенно тези гънки се изкривяват все повече и повече, при-
добивайки форми на издутини и вдлъбнатини. Появяват се и 
неправилни „ръбести" форми, които в крайна сметка прераст-
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ват в стихията на въпросната квантова пяна. В последната 
безвъзвратно потъват непрекърнатостта и гладката форма на 
пространствената структура, превръщайки пространствено-
времевия континуум в една объркана хаотична система. Всич-
ки физици днес единодушно приемат, че въпросната несъвмес-
тимост на КМ и ОТО в свръхмалките пространствени мащаби 
е сигнал за ревизиране на нашите разбирания за естеството на 
пространството и времето. Точно това прави ФБ, базирайки се 
върху току-що формирания ПИКС. Съществуват обаче и други 
теории, в които се правят различни опити за избягването на по-
сочената трудност. Всички тези теории обаче насочват своето 
внимание към възможностите за модифициране на двете фун-
даментални теории (КМ и ОТО) по начин, съвместим с общоп-
риетия стандартен модел на ЕТП, но всички те изпитват труд-
ности от различен характер. Напр. най-популярният днес мо-
дел на теорията на струната предсказва съществуването на ши-
рок кръг от елементарни частици, които не могат да се открият 
експериментално. 

Преди да пристъпим към краткото описание на тези тео-
рии, ще напомним на читателя, че в настоящата книга ние се 
постарахме да съставим един особен (специален) списък от 
проблеми, парадокси и необясними явления, който в процеса 
на нащите разглеждания ние постоянно попълвахме и с който 
списък евентуалните кандидати за изграждането на въпросната 
обединителна теория на КМ и ОТО трябва задължително да се 
съобразяват. А те са следните: 

1. Инерцията на телата. 
2. Принципът за екстремалност във физиката и принципът 

за най-малкото действие. 
3. Въпросът за увличането на ефира (частично и пълно) от 

движението на телата. 
4. Вторият принцип на СТО, който Айнщайн свързва с иде-

ята за несъществуването на ефира. 
5. Пародоксът на близнаците в СТО. 
6. Проблемът със сингулярната точка, началото на времето, 

Големия взрив и „тъмната" материя във Вселената. 
7. Вълново-корпускулярният дуализъм в КМ. 
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8. Едновременното преминаване на електрона през двата 
процепа в опитите по интерференцията на квантовите частици. 

9. Въпросът за стационарните орбити на електрона в атома 
и квантовите скокове между тези орбити. 

10. Въпросът за съотношенията за неопределеност в КМ и 
естеството на неопределеността в квантовата реалност изобщо. 
Фундаменталният характер на вероятностното описание на 
квантовите явления. 

11. Въпросът с разходимостите в квантовата теория на по-
лето. 

12. Въпросът с фундаменталната дължина 10 в простран-
ство-времето. 

13. Въпросът с механизма на Хгс и частиците на Хигс. 
14. Въпросът, свързан с парадокса на АПР, с интерпретаци-

ята на резултатите от проверката на теоремата на Бел; проб-
лемът с квантовата нелокалност. 

15. Нарушението на принципа на допълнителността на Бор 
в опитите със свързаните фотони. 

16. Принципната несъвместимост на ОТО и КМ. Моделът 
„квантова пяна" на пространство-времето. 

Важно съображение, което би следвало да се свърже с 
особеностите на процеса на изграждането на теорията, обеди-
няваща КМ и ОТО, е идеята на Айнщайн за възможността за-
коните на КМ да бъдат изведени от уравненията на ОТО или 
от някакво обобщение на последната. Вече изтъкнахме, че ед-
на възможност в това отношение е допускането съществува-
нето на т. нар. „парчета" от пространство-времето, в които 
изкривяването на метриката се дължи на някакви други при-
чини, различни от присъствието на масите и енергиите. Таки-
ва причини могат да бъдат няколко: Една от тях е „Вселената 
като голяма черна дупка". В такава Вселена деформацията на 
пространство-времето е възникнала още по времето на ражда-
нето на последната след експлозията на Големия взрив. Изк-
ривяването в случая е толкова значително, че цялата Вселена 
фактически се слива със самата себе си във времето. Еволю-
цията на такава Вселена неизбежно достига до фазата на Го-
лямото Свиване, което е огледален образ на Големия взрив. 
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Причината за това „самозатваряне в себе си" може да се дъл-
жи и на някакви други фактори, различни от хипотетичната 
„тъмна" материя. В този случай светът би представлявал ня-
каква огромна машина на времето. 

Друга причина може да бъде променливият динамичен ха-
рактер на космологичния член в уравненията на ОТО, величи-
ната на който да зависи от мястото в пространството. Класът от 
решения на тези уравнения в този случай обхваща и описания 
от нас модел на Вселената, в който масите на телата съществу-
ват в условията на пълно отсъствие на пространство-времето 
(нещо като огледален образ на решенията на де Ситер. които 
описват Вселена, състояща се само от изкривено пространство-
време, без да има маси в нея). 

Друга възможност това е моделът на Вселената, описвана 
като вложени една в друга черна и бяла дупки. Този модел разг-
ледахме в първия раздел на книгата. 

Характерна черта на всички тези модели е, че причината за 
изкривяването на пространство-времето, която в случая трябва 
да е различна от обичайното присъствие на масите и енергиите, 
може да се свърже само с особеностите на ИКС. 

Друга особеност на теориите, опитващи се да обединят КМ 
и ОТО, е тяхното подчертано несъобразяване със свойството 
квантова нелокалност. Напр. в дискусията ми с един английски 
професор, в която аз се опитах да представя и защитя теорията 
на физическия вакуум на Шипов, бях упрекнат, че защитавам 
теория, която е в пълно противоречие с резултатите от провер-
ката на теоремата на Бел. На този въпрос ще се спра подробно 
малко по-късно. Искам само да подчертая, че дори в такива из-
вестни теории като теорията на струната, теорията на туистор-
ното пространство на Р. Пенроуз, теорията за имагинерното 
време на С. Хокинг и др. проблемът за квантовата нелокалност 
е или изцяло игнориран, или е застъпен по един неудовлетво-
рителен начин. В теорията на Шипов този проблем играе важ-
на роля, но решението, което се предлага там, е неудовлетвори-
телно от гледна точка на резултата, получен от експериментал-
ната проверка на теоремата на Бел. В теорията ФБ този въпрос 
е централен. 
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Нашето мнение е, че радикалната промяна на нещата, коя-
то би ни донесла една евентуална теория, обединяваща КМ с 
ОТО, може да бъде реализирана само чрез признаването на де-
унификативния принцип във физиката. Съгласно този прин-
цип, унификацията на физичните явления се обуславя от при-
чини, скрити в трансцендентната област на НС, която ние не 
можем да опишем по принцип в термини на физичните взаимо-
действия в геометричното пространство-време. ИКС в този 
смисъл е най-радикалната възможна познавателна структура, 
която би ни позволила да запазим в непроменен вид експери-
ментално добре проверените закони и уравнения на КМ и ОТО, 
взети поотделно и същевременно да обосновем една наистина 
радикална промяна в нашите възгледи за естеството на прост-
ранство-времето в най-малките пространствени мащаби. На-
шите възможности за конкретни количествени оценки в такъв 
случай биха нарастнали неимоверно, ако новата теория се под-
чинява на следните два основни принципа: Първият принцип 
може да се определи като „принцип за независимостта от есте-
ството на геометрията на пространство-времето" или още като 
„принцип за независимостта от обкръжаващия пространствен 
фон" (на англ. background independence). Накратко ще го озна-
чим като принцип за независимоста от фона (ПНФ). Този прин-
цип означава, че самата геометрия в случая се разглежда като 
динамично променяща се характеристика, зависеща не само от 
естеството на физическите взаимодействия, протичащи в опре-
деленото от нея (от геометрията) пространство-време. Следо-
вателно, за да се определи пълното естество на геометричната 
структура в теорията не е достатъчно само да се решат уравне-
нията, даващи зависимостта на тази структура от ефектите на 
материята и енергията. Тук следва да се добавят и ефектите, 
възникващи по линията на други фактори, описвани евентуал-
но от някакви допълнителни уравнения, които допълват карти-
ната на геометрията на пространство-времето, определена от 
динамиката на фундаменталните физически взаимодействия. 
Някои от тези фактори могат да бъдат и онези, които описахме 
малко преди това. Ще поясним същността на този принцип с 
един пример. От посочената тук гледна точка например теори-
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ята на струната не удовлетворява условията, поставени от 
ПНФ. И това е, защото уравненията, описващи струните, са из-
ведени в рамките на някакъв „твърдо" установен класически 
пространствено-времеви фон, който не се влияе от никакви 
странични фактори, освен от фундаменталните физически вза-
имодействия. Пространствата, отговарящи на условията, пос-
тавени от ПНФ, напомнят в много отношения квантовите обек-
ти. Затова такива пространства бихме могли да наречем още и 
квантовогеометрични. Във ФБ от своя страна, квантовогео-
метричната структура на пространствения фон се трансформи-
ра в някакъв своеобразен информационен комплекс. 

Вторият принцип представлява едно специално обобщение 
на принципа за относителност, възприет в теориите на относи-
телността на Айнщайн. Във физиката той и известен като 
„принцип на дифеоморфната инвариантност" (ПДИ). На анг-
лийски този принцип се изписва като „diffeomorphism invari-
ance principle". ПДИ е тясно свързан с първия принцип. Него-
вата същност се заключава в независимостта на описанието на 
полевите уравнения от избора на координатна отправна систе-
ма, обусловена от относителността на самите квантовогеомет-
рични пространствени многообразия, които ние определяме с 
помощта на ПНФ. В този смисъл една точка в пространство-
времето, определено от динамиката на квантовогеометричния 
фон на пространственото многообразие, се дефинира само от 
това, което променя физическото състояние на нещата в нея (в 
точката), а не от нейното положение, зависещо от някаква спе-
циална координатна система във фиксирания първоначален ге-
ометричен фон. Това наистина представлява едно своеобразно 
обобщение на известния принцип на относителността във фи-
зиката. Физическите закони и явления в случая вече не само че 
не зависят от отправната система, разглеждана в някакво фик-
сирано пространство-време, но те не зависят и от естеството на 
самия динамично променящ се пространствен фон. 

В следващата глава на този раздел от книгата ще покажем, 
че с помощта на едно внимателно и подходящо комбиниране на 
тези два принципа със стандартните техники на КМ и ОТО, 
както и използвайки информационния подход, включващ 
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ПИКС, ние бихме могли за изградим един ефективен математи-
чески апарат за описание на физическите процеси, протичащи 
в невидимия фин свят на торсионните полета. Този апарат в из-
вестен смисъл може да се приложи и в традиционния стандар-
тен модел на РКТП. Всички физични теории, които ще разг-
леждаме оттук нататък, ние ще анализираме и от гледна точка 
на критериите, установени от въпросните два принципа. Ще 
покажем, че в някои случаи обичайното пространство-време, 
разглеждано в рамките на класическите СТО и ОТО, както и в 
стандартните модели на РКТП, отстъпва място на някакво 
„квантувано" пространство, подчиняващо се на двата основни 
принципа, означени като ПНФ и ПДИ, представляващи едно 
своеобразно обобщение на известния принцип на относително-
стта на Айнщайн. Този модел е подходящ и за анализа на ин-
формационния аспект на фундаменталното информационно 
взаимодействие в природата; описвано от торсионното поле 
във ФВ. 

§2.2.2. Кратко описание на теориите, които целят обеди-
нението на ОТО и КМ, но не удовлетворяват ПНФ и ПДИ. Те-
орията на С. Хокинг. Туисторната теория на Р. Пенроуз. Тео-
рия на струната. Теорията на физическия вакуум на Шипов. 
Свойства на торсионните полета. 

Всяка научна теория, отговаряща на здравия смисъл, 
трябва да е в съгласие с някои основни принципи, установе-
ни от философията на науката. Един такъв принцип напр. 
представлява критерият за достоверност на една физична те-
ория, формулиран от К. Попер. Съгласно този критерий ни-
коя физична теория не може да обясни целия възможен 
спектър от факти, констатирани в нашите наблюдения и из-
мервания над физичните обекти. За такива всеобхватни тео-
рии е в сила т. нар. принцип за фалшифицируемостта на поз-
нанието (също формулиран от Попер), според който отвъд 
определена граница всяка теория задължително трябва да 
влиза в противоречие с експерименталните данни. В проти-
вен случай теорията може да се разглежда като фалшифика-
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ция (злоумишлено изопачаване) на научната истина изобщо. 
Аз лично винаги съм се учудвал на амбициозните планове на 
С. Хокинг за построяването на т. нар. теория на всичко (ТВ), 
т.е. теорията, която следва да обясни всичко във физичната 
реалност. Освен това, тази теория почти винаги се идентифи-
цира именно с въпросния обединителен модел на КМ и ОТО. 
ТВ на Хокинг обаче е в противоречие с принципа на Попер. 
Единственатата алтернатива на това неудовлетворително по-
ложение в съвременната физика е моделът ДФ. Затова и разг-
лежданите модели на обединеието на КМ и ОТО ние наре-
кохме в тази книга ТПВ. Тази теория означава, че физиката 
по-скоро би следвало да се разглежда от гледна точка на деу-
нификацията, а не от гледна точка на някакво окончателно 
обединение на процесите и явленията във физическата реал-
ност. Разбира се, деунификативният аспект също не трябва 
да се абсолютизира. Ние знаем много примери на успешни 
обединителни теории във физичното знание. Частични обе-
динителни модели винаги могат да възникват в научното поз-
нание. Такава беше напр. теорията на електрослабото взаи-
модействие. Но пълното и завършено обединение на физич-
ното знание е невъзможно по принцип. Първо, че то противо-
речи на принципа на Попер и второ, че с появата на ФНС 
пред научното знание се откри една почти безбрежна област 
за научни изследвания, която фундаментално не се поддава 
на някакво окончателно, завършено обединение. Единствено-
то, което ни остава, е да се примирим с ДФ и да изграждаме 
все по-добри теории, описващи голям кръг от явления въз ос-
нова на малък и ефективен брой прости постулати (или прин-
ципи), с помощта на които да правим определени предсказа-
ния, допускащи експериментална проверка. Ако предсказа-
нията се съгласуват с наблюденията, теориите ще получават 
признание от страна на научната общественост, въпреки че 
никоя физична теория не може да бъде доказана, че е е вярна 
в абсолютен смисъл. От друга страна, ако наблюденията не 
се съгласуват с предсказанията, учените следва да отхвърлят 
или да видоизменят теорията. В новата област на ФНС обаче, 
се поставят под въпрос голям кръг от наблюдавани факти, ко-
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ето обуславя намесата на субективните фактори в научното 
изследване в тази област, такива като философските възгледи 
на учените, техните религиозни вярвания, моралът и др. 

Забележителни достижения по въпроса за обединението на 
КМ и ОТО са постигнати от талантливите английски учени 
Стивън Хокинг от Кеймбридж и Роджьр Пенроуз от Оксфорд. 
Всеки един от тях разработва отделни аспекти на ОТО, които в 
крайна сметка опират до проблема със сингулярностите в нея. 
Преди тези работи обществото на физиците по света в общи 
линии подценяваше и дори напълно игнорираше достойнства-
та на тази теория. Успехът на тези двама учени се дължи до го-
ляма степен и на техния определен интерес към философията, 
методологията и метафизиката. Това ясно проличава от следно-
то изказване на Хокинг: „Мисля, че Роджьр и аз сме в дОста 
добро съгласие относно класическите изследвания. Ние обаче 
се различаваме в подхода си към квантовата гравитация, а 
всъщност и към самата квантова теория. При все че физиците-
специалисти по частици ме смятат за опасно радикален заради 
предложението, че може да съществува загуба на квантова ко-
херентност, аз определено съм консервативен в сравнение с 
Роджьр. Приемам позитивистичната гледна точка, че физичес-
ката теория е просто един математичен модел и че е безсмисле-
но да се пита дали той съответства на реалността. Всичко, кое-
то човек може да попита, е дали предсказанията му са в съгла-
сие с наблюденията. Мисля, че Роджър е платонист в душата 
си, но той трябва да отговаря сам за себе си"2". 

Нека се спрем по-подробно върху теорията на Хокинг, ко-
ято е основно ядро в подхода към обединението на КМ и 
ОТО, възприет от школата в гр. Кеймбридж от Англия. Сами-
ят Хокинг изразява съмнение относно възможността ОТО да 
се комбинира с различни други физични полета, обединени в 
една супергравитационна теория, което според него не би 
могло да даде някаква смислена квантова теория на гравита-
цията. Той не вижда някаква причина да се изоставят конти-
нуалните теории на това взаимодействие, които са толкова ус-
пешни. Евентуални обобщения на ОТО Хокинг вижда в някои 
модификации на сега съществуващата теория, които да се 
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прилагат на нивото на мащаба на Планк, така че новата тео-
рия да включва старата, например като някаква нискоенерге-
тична апроксимация на по-общата струнна теория. Последна-
та обаче няма никакви проверими от експеримента предсказа-
ния, което е накарало Хокинг да се обърне към стандартния 
модел на директното прилагане на квантовата теория в ОТО. 
Този подход, според учения, вече дава някои предсказания. 
Едното от тях е предсказването на малките пертурбации в на-
чалната картина на разширението на Вселената, което се 
потвърждава от астрономическите наблюдения върху флукту-
ациите в микровълновия радиационен фон в световното 
пространство. Второто предсказание е свързано с явлението 
квантово изпарение на черните дупки, открито и описано ма-
тематически от самия Хокинг. Той твърди, че това явление е 
експериментално проверимо по принцип. Ясни указания за 
него в експерименталните данни обаче няма. 

Интересно е да се отбележи, че в своя избор между тео-
рията на струната и директното прилагане на квантовата те-
ория в ОТО, Хокинг се ръководи от философското си разби-
ране за смисъла на научното изследване. Той отхвърля теори-
ята на струната въпреки нейната математическа красота и ло-
гичност и приема много по-трудната неясна алтернатива на 
директния подход. Хокинг в случая поставя следния ритори-
чен въпрос: „Достатъчни ли са математическата красота и 
пълнота при отсъствието на ясни, проверими чрез наблюде-
ние предсказания?"252 

В своя директен подход Хокинг посочва две основни пре-
димства, които не съществуват в другите полеви теории. Пър-
вата от тях е свързана със съществуването на сингулярностите 
в областите на пространство-времето, които не могат да се наб-
людават по принцип. Това са своеобразни зони от простран-
ствения континуум, които определят съществуването на начало 
и край на пространство-времето и в които природните закони 
престават да бъдат валидни. Второто предимство е свързано 
със съществуването на собствена гравитационна ентропия, ко-
ято се дължи на информационните особености, породени от ед-
но явление, открито от Бекънстейн през 1973 г.253 Това явление 
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послужи като отправна точка в откриването на квантовото из-
парение на черните дупки, извършено от С. Хокинг. 

Второто предимство на директния подход, според Хокинг, 
обезсмисля почти напълно представата за квантуването на гра-
витацията като процес на преход към модела „частица", отне-
сен до непрекъснатия пространствен континуум. Той отхвърля 
твърденията на някои учени, че тези предсказания са просто 
продукти на квазикласическото приближение, докато теорията 
на струната, която е истинската квантова теория на гравитаци-
ята, „ще заглади сингулярностите и ще въведе корелации в 
излъчването от черните дупки, така че то е само приблизител-
но топлинно в смисъла на грубата зърнеста структура". Грави-
тацията обаче е съществено различна от другите физически 
полета и поради това тя е неадекватна за разглеждане чрез 
подхода, възприет от теорията на струната, „понеже самата тя 
оформя арената, на която се изявява, за разлика от другите по-
лета, които действат върху вече приготвена и неизменна 
пространствено-временна основа"254. Тази именно особеност 
на гравитацията поражда и странните от гледна точка на дру-
гите полеви теории обекти като черните дупки, сингулярнос-
тите, съществуването на начало и край на времето и простра-
нството, пропадане на математическата предсказуемост на яв-
ленията в сингулярностите и т.н. 

Предсказването на сингулярности, от друга страна, показ-
ва, че ОТО е една непълна теория. Поради своите особени ка-
чества сингулярните точки трябва да бъдат отстранени по ня-
какъв начин от пространствено-времевия континуум. Тяхното 
присъствие прави невъзможно определянето на полевите урав-
нения в тях. Това влече след себе си невъзможността да се нап-
равят каквито и да са смислени, математически изводими 
предсказвания относно поведението на нещата в самите сингу-
лярности. Единственият начин да се справим с тях е да се обър-
нем към теорията на квантовата гравитация. Пълната непредс-
казуемост на събитията в сингулярностите обаче, се отнася за 
миналото в историята на Вселената. Що се касае до бъдещето, 
бъдещите сингулярности получават едно интересно свойство, 
наречено от Пенроуз космическа цензура. То се заключава в 
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твърдението, че „природата не търпи голи сингулярности". 
Смисълът му е, че сингулярните точки възникват винаги в 
удобни и безопасни за общото състояние на природата места 
като черните дупки. С други думи, сингулярните точки (т.е. 
точките, в които полевите уравнения са неопределени) възник-
ват в области, заемани от черните дупки, които са скрити за 
външния наблюдател. Така всяко нарушение на предсказуемо-
стта, възникващо в сингулярностите, не може да повлияе на съ-
битията във външния свят. Черните дупки обаче, влияят по осо-
бен начин. Тяхното квантово изпарение, открито от С. Хокинг, 
би следвало да се отчита в общата картина на Вселената. 

Друг важен въпрос, който поставя ученият от Кеймбридж, 
е свързан с т. нар. начални и гранични условия за Вселената. 
Оказва се, че ОТО не може да предскаже каквото и да било за 
последната, освен ако не направим някои предположения от-
носно началните условия. „Без такова предположение, отбеляз-
ва С. Хокинг, всичко, което човек може да каже, е, че нещата са 
такива, каквито са сега, понеже те са били такива, каквито са 
били през един по-ранен етап. И все пак много хора вярват, че 
науката би трябвало да се занимава само с локалните закони, 
които управляват начина, по който Вселената еволюира във 
времето. Те смятат, че граничните условия за Вселената, които 
определят как Вселената е започнала, са по-скоро проблем на 
метафизиката или религията, отколкото на науката. 

Ситуацията се влоши още повече от теоремите, които 
Роджьр и аз доказахме. Те показаха, че съгласно общата теория 
на относителността би трябвало да съществува сингулярност в 
нашето минало. В тази сингулярност полевите уравнения не 
биха могли да бъдат дефинирани. Така класическата обща тео-
рия на относителността довежда до собствения си крах: тя 
предсказва, че не може да предскаже Вселената. 

Въпреки че много хора приветстваха това заключение, то 
винаги дълбоко ме е безпокояло. Ако законите на физиката би-
ха могли да се провалят в началото на Вселената, то защо те да 
не могат да се провалят и където и да е другаде? В квантовата 
теория е валиден принципът, че всичко може да се случи, ако 
не е абсолютно забранено.След като човек допуска сингуляр-
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ните истории да участват в интеграла на траекториите, те биха 
могли да се появят навсякъде и предсказуемостта би изчезнала 
напълно. Ако законите на физиката се нарушават в сингуляр-
ностите, те биха могли да се нарушават навсякъде. 

Единственият начин да имаме една научна теория е закони-
те на физиката да са в сила навсякъде, включително и в начало-
то на Вселената. Може да разглеждаме това като триумф на 
принципите на демокрацията: Защо да трябва началото на Все-
лената да бъде освободено от законите, които се прилагат към 
другите точки? Ако всички точки са равни, човек не трябва да 
разрешава някои да бъдат по-равни от другите"255. 

За да се избегне това притеснително обстоятелство, С Хо-
кинг предлага интегралите по траекториите да се разглеждат 
само върху несингулярните метрики. В обичайния случая на 
интеграл по траекториите мярката е концентрирана върху не-
диференцируемите траектории. При подходяща топология на 
пространството тези траектории представляват своеобразно 
попълнение на множеството на гладките (т.е. на диференциру-
емите) траектории с добре дефинирано действие. Аналогично, 
би могло да се очаква, „че интегралът по траекториите за кван-
товата гравитация би трябвало да бъде разпространен върху 
попълнението на пространството на гладките метрики. Това, 
което интегралът по траекториите не може да включва, е мет-
рики със сингулярност, чието действие не е дефинирано"256. 
Въпросът е: Какви би трябвало да бъдат граничните условия 
върху несингулярните евклидови метрики, които се оказват 
най-удобни в дадения случай? Естествените избори за интегра-
лите по траекториите върху несингулярни евклидови метрики 
са два: 1. Асимптотически евклидови метрики, и 2.Компактни 
метрики без граница. 

Първият вид метрики се използват в теорията на разсейва-
нето на елементарните частици. По отношение на втория вид 
метрики целесъобразно се оказва предположението, направено 
от Дж. Хартъл и С. Хокинг, според което интегралът по траек-
ториите за космологията, която е естественото поле за действие 
на ОТО, да бъде върху всички компактни метрики без граница 
или, което е все същото, върху всички компактни евклидови 
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метрики (неевклидовите метрики са съществено некомпактни). 
Това предположение се оказва особено сполучливо, защото то 
фактически означава, че единственото гранично условие на 
Вселената е, че тя няма граници. Това „предложение за несъ-
ществуване на граница, изглежда, обяснява Вселената, в която 
живеем. А именно, че това е една изотропна и хоомгенна раз-
ширяваща се вселена с малки пертурбации. Ние можем да наб-
людаваме спектъра и статистиката на тези пертурбации във 
флуктуациите на микровълновия фон. Резултатите досега се 
съгласуват с предсказанията на предложението за несъществу-
ване на граница. Истинската проверка на предложението и на 
цялата програма за евклидова квантова гравитация ще бъде, ко-
гато наблюденията на микровълновия фон бъдат разпростране-
ни върху по-малки ъглови мащаби"257. 

Евклидовият характер на теорията обаче налага въвежда-
нето на т. нар. имагинерно време. Негова особеност е неясната 
му физична природа. От друга страна, евклидовите квантово-
полеви модели представляват едно своеобразно опростяване на 
нещата, което може да се отрази в крайна сметка върху досто-
верността на тяхното физическо съдържание. Това неизбежно 
води до намаляване и на тяхната предсказвателна сила. Извест-
на компенсация на тези трудности може да се получи, ако се 
привлекат и резултати, получени в рамките на други квантово-
полеви модели. Най-важният проблем, с който всички тези те-
ории се сблъскват, е проблемът с разходимостите. В глобален 
смисъл (т.е. в смисъла на космологичните модели) много учени 
се опитват да решат този проблем чрез въвеждането на различ-
ни модификации на космологичния член в уравненията на 
ОТО. В локален смисъл този проблем се решава успешно в т. 
нар. локални РКПТ, от който тип са напр. квантовата електро-
динамика и теорията на обединеното електрослабо взаимодей-
ствие. 

През 70-те години обаче е открит един съвършено нов вид 
симетрия, осигуряваща своеобразен механизъм за унищожава-
нето на безкрайности, възникващи от флуктуациите на енерги-
ята във ФВ. Това е т. нар. суперсиметрия. Тя е характерна за 
най-модерните физически теории, като напр. теорията на супе-
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ргравитацията, теорията на струната и др. Тази нова симетрия 
може да се опише по различни начини. Единият от тях е ме-
тодът на многомерните пространства, възприет в рамките на 
теорията на струната. Допълнителните измерения се наричат 
Грасманови размерности, и те се изразяват с величини, извест-
ни като Грасманови променливи. Характерното за тези величи-
ни е, че те антикомутират помежду си. Припомняме на чита-
телите, че комутацията на физичните променливи се подчиня-
ва на закона: 

А х В=В х А, (34) 
докато антикомутиращите Грасманови променливи се подчи-
няват на закона: 

А х В=-В х А. (35) 
Суперсиметрията се разглежда най-напред като меха-

низъм за отстраняване на безкрайностите в теории, описващи 
Янг-Милсовите полета, разглеждани в пространство-време, в 
което измеренията са обикновени комутиращи величини, а 
Грасмановите променливи са плоски (т.е. не са изкривени). То-
ва доведе до възникването на известен кръг от полеви теории, 
наречени теория на супергравитацията, в които се разглеждат 
различни модели на суперсиметрия. Основен резултат, полу-
чен в тези теории, е, че всяка елементарна частица трябва да 
има „суперпартньор" със спин, който се различава с от спина 
на основната частица (по-малък или по-голям от спина на ос-
новната частица). 

Какво представлява спинът на частиците в смисъла на су-
персиметричните теории? Спинът е такова свойство, което има 
известно отношение към това, как изглеждат частиците от раз-
лични посоки. Казаното лесно може да се илюстрира с едно 
тесте карти за игра. Нека първо разгледаме асото пика. То изг-
лежда по същия начин само ако го завъртите на пълен оборот, 
или на 360 градуса. Затова се казва, че то има спин 1. 

От друга страна, дамата купа има две глави. Затова тя съв-
пада със себе си при завъртане само на половин оборот, 180 
градуса. Тогава се казва, че тя има спин 2. Аналогично можем 
да си представим обекти със спин 3 или повече, които ще изг-
леждат същите след завъртане на по-малки ъгли. 
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Колкото по-висок е спинът, толкова по-малка част от пъл-
ния оборот е необходим, за да изглежда частицата същата. Но 
забележителен факт е, че съществуват частици, които изг-
леждат същите само ако ги завъртите на два пълни оборота. 
За такива частици се казва, че имат спин"258. При по-голям 
брой пълни обороти се получават спинове със стойности 3/2, 
5/2, 7/2 и т.н. 

Частиците с полуцял спин се наричат фермиони. Величи-
ните, които описват такива частици, антикомутират помежду 
си, т.е. тези величини представляват Грасманови променливи. 
Величините, описващи частиците с цял спин, комутират по-
между си. Такива частици се наричат бозони. Напр. електронът 
е фермион, защото спинът му е Уг, а фотонът е бозон, защото 
спинът му е 1. Всички известни частици във Вселената принад-
лежат към една от двете групи (фермиони или бозони). Ферми-
оните изграждат обикновената материя. В суперсиметричните 
теории тези частици се описват от размерности, притежаващи 
свойството на Грасмановите променливи (т.е. те антикомути-
рат). Енергиите на техните основни състояния, освен това, се 
разглеждат като отрицателни. 

Бозоните, от своя страна, пораждат взаимодействията меж-
ду фермионите. Те представляват напр. квантите на електро-
магнитното поле (фотони със спин 1) или квантите на гравита-
ционното поле (гравитони със спин 2). Енергиите на техните 
основни състояния са положителни, а размерностите, които ги 
описват, представляват комутиращи величини. „Според суперг-
равитационната теория всеки фермион и всеки бозон има су-
перпартньор със спин, който е или с 1/г по-голям от неговия 
собствен, или с Vi по-малък. Например един фотон (който е бо-
зон) има спин 1. Енергията на основното му състояние е поло-
жителна. Суперпартньорът на фотона, фотиното, има спин !4, 
което го прави фермион. Затова енергията на основното му със-
тояние е отрицателна. 

В тази супергравитационна схема в крайна сметка имаме 
еднакъв брой бозони и фермиони. Тъй като енергиите на ос-
новните състояния на бозоните натежават откъм положителна-
та страна, а фермионите натежават откъм отрицателната стра-
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на, енергиите на основните състояния се унищожават взаимно, 
елиминирайки най-големите безкрайности"259. 

Едно притеснително обстоятелство в суперсиметричните 
теории представлява предсказването на голям брой нови части-
ци, които експериментът засега не може да открие. Такъв е слу-
чаят напр. с фотиното, суперсиметричният партньор на фотона, 
съществуването на който е необходимо, за да се компенсират 
разходимостите в тази теория. 

Аз си спомням за големия ентусиазъм, с който моите ко-
леги посрещнаха суперсиметричната теория, когато работех 
в Института за ядрени изследвания в София. Почти до края 
на 90-те години всички те вярваха, че суперсиметричната те-
ория на супергравитацията е напълно свободна от разходи-
мости и че откриването на новите суперчастици е въпрос са-
мо на време. 

Постепенно обаче техният ентусиазъм изчезна и настрое-
нието им прие по-умерени форми. Оказа се, че не само новите 
частици не могат да бъдат открити от експеримента, но и че в 
самата теория на суперсиметрията могат да се открият редица 
недостатъци, поставящи под съмнение нейната независимост 
от безкрайността. И тогава се появи теорията на струната. 
Много мои колеги и до ден днешен вярват, че тази теория е 
единственият начин да се съчетаят в единство КМ и ОТО. 

В теорията на струната основни физични обекти не са час-
тици, заемащи отделни точки в пространството, а едномерни 
затворени или отворени струни. Това означава, че тези физич-
ни обекти могат да имат краища (отворени струни) или могат 
да се съединяват със себе си, оформяйки затворени контури 
(затворени струни). 

Движенията и взаимодействията на струните могат да се 
представят нагледно с модела на струнните музикални 
инструменти. Както в случая на струните на една цигулка 
напр., така и струните в теорията на струната оформят опре-
делени вибрационни структури, обусловени от резонансни 
честоти, чиито дължини на вълната точно се нанасят между 
двата края на струната. Но докато вибрационните резонансни 
честоти на цигулковите струни пораждат звукови вълни с оп-
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ределена честота, различните вибрации на „теоретичните" 
струни пораждат масите, силоците товари и енергиите на еле-
ментарните частици. В този случай, колкото честотата на виб-
рациите на струните е по-голяма, толкова по-голяма е масата 
и енергията на частиците, които те описват. 

Много физици-теоретици днес приемат, че теорията на 
струната е най-сериозният претендент за ТВ. Но ето какво е 
мнението на С. Хокинг за тази теория: „За няколко години стру-
ните се възцариха на върха, а супергравитацията беше дисква-
лифицирана като една приблизителна теория, валидна при нис-
ки енергии. Квалификацията „ниски енергии" беше смятана за 
особено изобличителна, въпреки че в този контекст ниски 
енергии означаваше частици с енергии, по-малки от един ми-
лиард милиард пъти от енергиите на частиците в една ТНТ 
експлозия. Ако супергравитацията беше само една нискоенер-
гетична апроксимация, тя не би могла да претендира, че е фун-
даменталната теория на Вселената. Вместо това бе предложено 
лежащата в основата на всичко теория да е една от петте въз-
можни суперструнни теории. Но коя от петте струнни теории 
описва нашата Вселена? И как може да се формулира теорията 
на струните отвъд апроксимацията, в която струните, движещи 
се през едно плоско фоново пространство-време, бяха изобра-
зени като повърхнини с едно пространствено и едно времево 
измерение? Струните не биха ли изкривили фоновото простра-
нство-време? 

През годините след 1985 постепенно стана очевидно, че те-
орията на струните не е представила пълната картина. Като на-
чало беше осъзнато, че струните са само един член от широк 
клас обекти, които може да се разпростират и в повече от едно 
измерение. Пол Таунсенд, който, както и аз, е член на Отдела за 
приложна математика и теоретична физика в Кеймбридж и кой-
то извърши много от фундаменталните изследвания върху тези 
обекти, им даде името „р-брани" (пе-брани). Една р-брана има 
размери в р измерения. Така една р=1 брана е струна, р=2 бра-
на е повърхнина или мембрана и т.н... Изглежда, че няма никак-
ви основания да се предпочита струнният случай с р=1 пред 
другите възможни стойности на р. Вместо това трябва да при-
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емем принципа на р-бранната демокрация: всички р-брани са 
създадени равни. 

Всички р-брани могат да бъдат намерени като решения на 
уравненията на супергравитационните теории в 10 или 11 из-
мерения. Въпреки че 10 или 11 измерения не приличат много 
на пространство-времето, което възприемаме, идеята беше, че 
другите 6 или 7 измерения се навиват до толкова малки разме-
ри, че не ги забелязваме; ние осъзнаваме само останалите 4 го-
леми и почти плоски измерения. 

Трябва да кажа, че лично аз не бях склонен да повярвам в 
допълнителните измерения. Но тъй като съм позитивист, въп-
росът „Съществуват ли наистина допълнителни измерения?' 
няма никакъв смисъл. Всичко, което човек може да попита, е 
дали математическите модели с допълнителни измерения дават 
добро описание на Вселената. Все още нямаме каквито и да би-
ло наблюдения, които да изискват допълнителни измерения за 
тяхното обяснение. Съществува обаче възможност да бъдем в 
състояние да ги наблюдаваме в Големия адронен колайдер в 
Женева. Но онова, което убеди мнозина хора, включително и 
мен, че човек трябва да възприема насериозно моделите с 
допълнителни измерения, е, че между моделите съществува па-
яжина от неочаквани релации, наречени дуалности. Тези дуал-
ности показват, че всичките модели по същество са еквивале-
нтни; т.е. те са просто различни аспекти на една и съща лежа-
ща в основата им теория, на която беше дадено името М-тео-
рия. Да не се приеме тази паяжина от дуалности като знак, че 
сме на прав път, би било малко като да вярваш, че Бог е поста-
вил вкаменелости в скалите с цел да подведе Дарвин относно 
еволюцията на живота. 

Тези дуалности показват, че всичките пет суперструнни те-
ории описват една и съща физика и че те са също физически ек-
вивалентни на супергравитацията. Не може да се каже, че супе-
рструните са по-фундаментални от супергравитацията или об-
ратно. По-скоро те са различни изражения все на същата лежа-
ща в основите им теория, като всяка от тях е полезна за прес-
мятания в различни типове ситуации. Понеже струнните тео-
рии нямат никакви безкрайности, те са добри за пресмятане на 
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онова, което се случва, когато няколко високоенергетични час-
тици се сблъскват и разсейват встрани една от друга. Те обаче 
не са от голяма полза за описание на това, как енергията на 
много голям брой частици изкривява Вселената или образува 
свързано състояние от типа на една черна дупка. За тези ситу-
ации човек се нуждае от супергравитацията, която основно 
представлява Айнщайновата теория на изкривеното простран-
ство-време с няколко допълнителни вид^ материя"260. 

За разрешаването на тези проблеми С. Хокинг предлага 
да се разглеждат т. нар. евклидови модели на теорията на по-
лето. Както вече отбелязахме, тези модели изискват въвежда-
нето на имагинерното време. Оказва се, че въпреки неясната 
физическа природа на това понятие, с негова помощ могат да 
се получат някои смислени резултати. В пространство-време-
то, описвано от класическата ОТО, реалното време се разли-
чава в различните пространствени посоки, тъй като в тази те-
ория времето нараства по протежение на мировата линия на 
един наблюдател, за разлика от пространствените измерения, 
които могат както да нарастват, така и да намаляват в посока-
та на тази мирова линия. Посоката на имагинерното време в 
РКТП, от своя страна, може да се разглежда като друга посо-
ка в пространството, което означава, че то може да нараства 
или да намалява. С други думи, мировата линия или истори-
ята на един наблюдател винаги нараства в посока на реално-
то време, отчитано по закона на ОТО, което означава, че вре-
мето на наблюдателя винаги се движи от миналото към бъде-
щето. Тя обаче би могла да нараства или да намалява по по-
сока и на трите пространствени измерения. Това означава, че 
могат да се обръщат посоките в пространството, но не и във 
времето. 

В случая на имагинерното време, което образно може да се 
представи като перпендикулярна спрямо реалното време ево-
люция на събитията, имагинерната времева компонента има 
поведение на някакво четвърто пространствено измерение. За-
това този тип време има много по-широк обхват от възможнос-
ти, отколкото обичайното реално време, което може да има са-
мо начало или край, или циклично да се повтаря. 
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В имагинерното пространство-време, което образно се изоб-
разява като една сфера, посоката на имагинерното време може да 
се представи напр. като разстояние до южния полюс на сферата. 
Когато един наблюдател се движи на север, окръжностите на ге-
ографската ширина на фиксираното разстояние до южния полюс 
нарастват, ако допуснем, че сферата с имагинерно време се раз-
ширява (подобно на разширението на една Вселена с имагинер-
но време). Сферата ще достигне максимална големина на еква-
тора и след това ще започне да се свива с нарастване на имаги-
нерното време, достигайки до една-единствена точка в северния 
полюс. В дадения случай сферата изобразява разширението и 
свиването на една Вселена, която също като реалната Вселена 
има нулев размер в началото (южния полюс) и в края (северния 
полюс) на своята еволюция, но тези точки вече не са сингуляр-
ностите, известни от ОТО, а са съвсем регулярни точки (подоб-
но на точките на Северния и Южния полюси на земното кълбо), 
принадлежащи на самата сфера с имагинерно време. Този модел, 
според С. Хокинг, ни подсказва, че началото на Вселената в има-
гинерно време може да бъде регулярна точка от пространство-
времето, а не сингулярна точка, в която физичните закони прек-
ратяват своята валидност. По същия начин могат да се интерпре-
тират и меридианите на въпросната сфера с имагинерно време. 
На посоката на имагинерното време в този случай би могло да 
съответства величината на географската дължина. Тъй като ли-
ниите на меридианите се пресичат в точките на северния и юж-
ния полюси на сферата, времето спира своя ход върху полюсите. 
Смисълът на това е, че всяко нарастване на имагинерното време 
ни оставя върху въпросните точки на полюсите, точно както дви-
жението на Запад или на Изток върху северния полюс на земята 
ни оставя винаги върху този полюс. 

Нека сега предположим, че имагинерното време е географска-
та ширина, отчитана по паралелите на въпросната сфера. Да до-
пуснем също така, че историята на такава сфера започва от нейния 
южен полюс. В такъв случай въпросът „Какво се е случвало пре-
ди началото на времето?" е лишен от смисъл. И това е, защото юж-
ният полюс е съвсем регулярна точка върху дадената сферична 
повърхност, подобна на всички останали точки от тази повъ-
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рхност, и следователно там важат същите закони, както и в други-
те точки. По същия начин можем да третираме и Вселената с има-
гинерно време, за която началото също трябва да бъде регулярна 
точка от пространство-времето, и следователно същите закони са 
валидни в началото, както и в останалата част от Вселената. 

„Друго възможно поведение, отбелязва С. Хокинг, може да се 
илюстрира, като се разглежда имагинерното време като географс-
ка дължина върху Земята. Всички меридиани се събират в Север-
ния и Южния полюс... В този случай времето стои неподвижно 
там, в смисъл че нарастване на имагинерното време или геогра-
фската дължина ни оставя все на същото място. Това е твърде по-
добно на начина, по който обикновеното време изглежда спряло 
на хоризонта на черна дупка. Така стигнахме до заключение, че 
това спиране на реалното или имагинерното време (или и двете 
спират, или нито едното) означава, че пространство-времето има 
температура, както и аз открих това за черните дупки. Не само че 
черната дупка има температура, но тя също се държи така, като 
че ли има и величина, наречена ентропия. Ентропията е мярка за 
броя на вътрешните състояния (начините, по които тя може да бъ-
де структурирана вътре в себе си), които черната дупка би могла 
да има, без да изглежда различна на външен наблюдател, наблю-
даващ само нейната маса, ротация и заряд. Тази ентропия на чер-
ните дупки се дава с една много проста формула, която аз открих 
през 1974 г. Тя е равна на лицето на хоризонта на черната дупка: 
има по един бит информация относно вътрешното състояние на 
черната дупка за всяка фундаментална единица повърхнина на 
хоризонта. Това показва, че съществува дълбока връзка между 
квантовата гравитация и термодинамиката, науката за топлината 
(която включва изучаването на ентропията)"261. 

Формулата за ентропията на една черна дупка има следния 
вид: 

s - Щ . (36) 
4 tlG 

където А е лицето на хоризонта на събитията на черната дупка, 
h е константата на Планк, разделена на числото 2л, к е констан-
тата на Болцман, G е Нютоновата гравитационна константа, с е 
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скоростта на светлината и S е ентропията. Тази формула показ-
ва, че количеството информация, съдържаща се в телата, които 
попадат в черната дупка, намалява количеството на „външната" 
информация, съдържаща се в околната среда, което съгласно 
законите на термодинамиката означава необходимост от поява-
та на топлинно лъчение, изхождащо от черната дупка и насоче-
но към заобикалящата я среда. По този начин законът за нара-
стване на ентропията е спазен. Това явление може да се обясни 
и от гледна точка на КМ. То показва, че „потъването" на инфор-
мацията на телата в черната дупка не е безвъзвратно; тази ин-
формация може да бъде възпроизведена отново, когато черната 
дупка се изпарява чрез топлинната енергия, която тя излъчва. 

В този си аспект квантовата гравитация може да се свърже 
и с явленията на холографията. Това се дължи на обстоятел-
ството, че лицето на повърхнината на хоризонта на черната 
дупка, представляваща мярка за ентропията на последната, не 
може никога да надмине една четвърт от лицето на ограждаща-
та я повърхнина, което следва от формула (36). И тъй като ент-
ропията съгласно закона на Болцман е мярка за информацията, 
съдържаща се в едно термодинамична система, каквато е и 
излъчващата топлина черна дупка, това показва, че информа-
цията, свързана със съвкупността на всички възможни явления 
в тримерния свят с имагинерно време може да бъде съсредото-
чена върху двумерната му граница подобно на холографски об-
раз. В известен смисъл светът с имагинерно време може да се 
представи като двумерен холографски модел. 

Холографията, от своя страна, представлява интерферен-
ция на вълнови снопове, модулирани с информация за реални-
те обекти. Холограмите се създават, когато напр. светлината на 
един лазер се разделя на два отделни снопа. Единият се отразя-
ва от холографирания предмет и попада върху една фоточув-
ствителна плака. Другият минава през специална оптическа ле-
ща и се среща с отразената светлина от въпросния предмет, съз-
давайки интерференъчна картина върху плаката. „Когато свет-
лината от някой лазер се пропусне през проявената плака, въз-
никва изцяло тримерен образ на първоначалния обект. Един 
наблюдател може да се движи около този холографски образ и 
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да е в състояние да види всички скрити лица, които нормална-
та фотография не би могла да покаже. 

Двумерната повърхнина на плаката... за разлика от нормал-
ната фотография има забележителното свойство, че всеки мъ-
ничък фрагмент от тази повърхност съдържа пълната информа-
ция, необходима за възстановяването на целия образ"262. 

По подобен начин информацията за квантовите състояния 
в дадена област от пространство-времето може да бъде коди-
рана върху границата на областта, която има с две измерения 
по-малко. Това е аналогично на начина, по който една хологра-
ма съдържа тримерен образ, фиксиран върху двумерната повъ-
рхнина на фотографската плака. „Ако квантовата гравитация, 
отбелязва С. Хокинг, инкорпорира холографския принцип, то-
ва означава, че можем да проследяваме какво става вътре в 
черната дупка. Това е съществено, ако искаме да предсказваме 
радиацията, която излиза навън от черната дупка. Ако не мо-
жем да правим това, няма да сме способни да предсказваме бъ-
дещето така пълно, както сме възнамерявали... Изглежда, че 
ние може би живеем върху една 3-брана една четиримерна 
(три пространствени измерения и едно времево) повърхнина, 
която е границата на една петмерна област, като останалите из-
мерения са огънати и свити до много малки размери. Състоя-
нието на света върху една брана кодира какво се случва в пет-
мерната област"263. 

В това се заключава, в най-общи линии, и основният за-
мисъл на теоретиците от кеймбриджската школа, разработващи 
свой собствен вариант на квантовата гравитация, който е съще-
ствено различен от общоприетия днес модел на струната. 

Друг забележителен пример на теория, целяща обединени-
ето на КМ и ОТО, е теорията на туисторното пространство, 
разработвана от оксфордския професор Р. Пенроуз. Едно от 
важните обстоятелства, на което обръща внимание този учен, е, 
че евентуалната теория на квантовата гравитация би следвало 
да се разглежда като една фундаментално асиметрична във вре-
мето моделна схема. И това е може би главното различие на та-
зи теория от Айнщайновата ОТО, която е симетрична спрямо 
обръщането на времето, както и от основното уравнение на 
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Шрьодингер в КМ, което също е симетрично спрямо времето. 
Тази повсеместна симетрия на времето в двете фундаментални 
теории (КМ и ОТО) предполага, че квантовата гравитация би 
следвало да се разглежда като някаква „неконвенционална" 
квантова теория на природните явления изобщо, която се раз-
личава фундаментално от конвенционалната (т.е. от обичайна-
та) КМ. Следователно, Пенроуз е в известен смисъл привърже-
ник на идеята на Айнщайн за непълнотата на обичайната КМ и 
смята, че квантовата теория ще получи своя завършен вид едва 
след разработването на теорията на квантовата гравитация. 
Оксфордският учен приема, че изграждането на такава теория 
съвсем не е това, което се прави в теорията на струната, в мно-
гомерните теории и в теорията на супергравитацията, а е път, 
преминаващ през една радикална промяна на основните прин-
ципи и закони на самата КМ. И преди всичко на радикална про-
мяна в тази теория подлежи т. нар. „проблем на измерването". 

Какво представлява проблемът на измерването в КМ? Той 
е свързан с един от основните принципи на сега съществуваща-
та квантова теория. В тази теория се въвежда понятието „въл-
нова функция", която се предполага, че съдържа цялата инфор-
мация, определяща състоянието на квантовите обекти. Еволю-
цията във времето на тази функция се задава с уравнението на 
Шрьодингер. Когато се извършва наблюдение или измерване 
над квантовите системи, тяхното състояние случайно „преска-
ча", заемайки една от възможните стойности, определени от ве-
роятностната природа на вълновата функция. Това прескачане, 
според Пенроуз, не следва от самото уравнение на Шрьодингер 
и следователно проблемът на измерването е да се разбере как 
това случайно прескачане се случва изобщо, предвид детерми-
нистичния характер на Шрьодингеровото уравнение. Неговото 
мнение е, че въпросното уравнение не може да обясни целия 
спектър на енергиите в природата и че при енергии, доближа-
ващи склата на Планк, това уравнение следва да бъде видоиз-
менено по подходящ начин. Видоизмененото уравнение, освен 
това, би трябвало да бъде съставна част на самата теория на 
квантовата гравитация, в която проблемът на измерването би 
получил своето разрешение. Един от основните аргументи в 
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полза на това твърдение е фундаменталното противоречие 
между принципа на общата ковариантност (т.е. принципа на 
относителността в смисъла на ОТО) и стандартното уравнение 
на Шрьодингер в КМ. Пенроуз вярва, че решеният по този на-
чин конфликт в рамките на една коректна теория на квантовата 
гравитация би спомогнал да се разбере и същността на меха-
низма на квантовите прескачания изобщо, едно явление, което 
все още няма своето истинско физично обяснение. И каквато и 
да е формата на новото квантово уравнение, то трябва да има 
принципно асиметричен във времето характер, за да може да 
опише фундаменталната асиметрия, съществуваща между ми-
налите и бъдещите сингулярности в състоянието на Вселената, 
математически обосновани и ясно формулирани в теориите, 
развивани от С. Хокинг и Р. Пенроуз. 

В това именно се заключава най-общата схема на филосо-
фията и методологията на теорията на квантовата гравитация, 
възприета от този оксфордски учен, която се отличава както от 
идеите на С. Хокинг, така и от философията на стандартното 
направление, възприето от повечето физици днес по света. Ин-
тересно е да отбележим, че проблемът с разходимостите в 
РКТП Пенроуз възнамерява да разреши отчасти чрез подходя-
що ултравиолетово обрязване от ОТО264. Във ФБ този проблем 
се решава по същия начин, само че самото ултравиолетово об-
рязване тук става въз основа на един нов физичен закон. Ана-
лиз на този въпрос ще направим в следващата глава на книгата. 
Не е ясно обаче, въз основа на какъв критерий самият Пенроуз 
възнамирява да въведе въпросното обрязване. 

Оксфордският учен, от друга страна, не споделя напълно 
идеите на С. Хокинг по въпроса за квантовото изпарение на 
черните дупки. „Възможно е, пише той, в момента на изпаря-
ването на черната дупка от една остатъчна част от сингулярно-
стта (която, както ще бъде за миналото на бъдещите външни 
наблюдатели, ще има малка или никаква кривина на Вайл) да 
изтече малка част от информацията. Тази мъничка печалба на 
информация обаче ще бъде много по-малка от информационна-
та загуба в колапса (в това, което аз разглеждам като която и да 
е разумна картина на окончателното изчезване на дупката). Ако 
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в мислен експеримент затворим тази система в огромна кутия, 
може да разглеждаме еволюцията във фазовото пространство 
на материята вътре в кутията. В областта на фазовото простра-
нство, съответстваща на ситуации, в които присъства черна 
дупка, траекториите на физическата еволюция ще конвергират 
и обемите, следващи тези траектории, ще се свиват. Това се 
дължи на информацията, загубена в сингулярността на черната 
дупка. Свиването е в пряко противоречие с теоремата на JIu-
увил от класическата механика, според която обемите във фазо-
вото пространство остават постоянни. (Това е класическа тео-
рема. Строго казано, би трябвало да разглеждаме квантова ево-
люция в хилбертово пространство. Тогава нарушаване на тео-
ремата на Лиувил би съответствало на неунитарна еволюция). 
Така че пространство-време с черна дупка нарушава това за-
пазване. В моята картина обаче тази загуба на фазовопростра-
нствен обем е балансирана от един процес на „спонтанно" 
квантово измерване, в който се печели информация и фазовоп-
ространствените обеми нарастват. Ето защо аз разглеждам не-
определеността, дължаща се на информационната загуба в чер-
ните дупки, като „допълнителна" към неопределеността в 
квантовата теория: едната е другата страна на монетата спрямо 
другата..."265 

От такава гледна точка Пенроуз разглежда и проблема за 
измерването в КМ. Той допуска, че миналите сингулярности 
носят малко информация, докато бъдещите сингулярности но-
сят много. Асиметрията по отношение на тези сингулярности 
може да се свърже с асиметрията на самия измерителен процес. 
Това е в пълно съгласие и с втория принцип на термодинамика-
та (нарастващия хаос в едно затворена система фактически 
увеличава информацията, заключена в самата система). Оттук 
и твърдението, че обобщеното уравнение на Шрьодингер тряб-
ва да бъде принципно асиметрично спрямо трансформацията 
„обръщане на времето". Обобщението на КМ би довело и до 
разрешаването на проблема за измерването, счита Пенроуз. 

Големи надежди за реализирането на такава програма Пен-
роуз възлага на разработваната от него туисторна теория на 
пространство-времето266. Основната идея на тази теория е след-
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ната: Всяка една функция (в най-общия смисъл на това поня-
тие) може да бъде разделена на положително- и отрицателно-
честотни части. Въпросът е, как да се използва тази конструк-
ция върху самото пространство-време на Минковски по един 
глобален начин. Нека разгледаме случая, когато такава разделе-
на функция описва някакво физично поле. За анализа на тако-
ва глобално поле Пенроуз предлага да се премине към така на-
реченото от него туисторно пространство. Това пространство 
представлява едно своеобразно разслоение на базисното прост-
ранство-време на Минковски, което се получава като във всяка 
точка на последното се разполага една допълнителна геомет-
рична структура, известна във физиката като Риманова сфера. 
Тази сфера има следните свойства: 

„1. Вълновата функция на частица със спин '/г може да бъ-
де линейна суперпозиция от „нагоре" и „надолу"; 

g>|T> + Z | 4 > . 

Това състояние може да се представи върху римановата 
сфера като точка z/oo, в която положителната ос на спина с на-
чало в центъра пресича сферата... Това свързва комплексните 
амплитуди на КМ със структурата на пространство-времето... 

2. Да си представим наблюдател, разположен в точка от 
пространство-времето, който наблюдава звездите извън простра-
нството. Да предположим, че той нанася ъгловите положения на 
тези звезди върху една сфера. Ако на втори наблюдател се случи 
да мине през същата точка в същия момент, но с някаква скорост 
спрямо първия наблюдател, то тогава вследствие на аберацион-
ните ефекти той би нанесъл звездите върху сферата в други по-
ложения. Забележителното е, че различните положения на точ-
ките върху сферата са свързани с една специална трансформа-
ция, наречена мьобиусова трансформация. Такива трансформа-
ции образуват точно групата, която запазва комплексната струк-
тура на римановата сфера. Така че пространството на светлинни-
те лъчи през една пространствено-временна точка е естествено 
една риманова сфера... това е много красиво, още повече, че фун-
даменталната група на симетрии във физиката, свързваща наб-
людателите с различни скорости (собствената) група на Лоренц, 
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може да се реализира като група на автоморфизми на най-прос-
тото (комплексно-) едномерно многообразие сферата на Риман... 

Основната идея на туисторната теория е да се опитаме да 
експлоатираме това свързващо звено между КМ и простран-
ствено-временната структура - както то се проявява в римано-
вата сфера чрез разпространяването на тази идея върху цяло-
то пространство-време. Ще се опитаме да разглеждаме цели-
те светлинни лъчи като по-фундаментални дори и от простра-
нствено-временните точки. По този начин ние третираме 
пространство-времето като вторично понятие и гледаме на ту-
исторното пространство... като на по-фундаменталното 
пространство. Тези две пространства са свързани чрез съотве-
тствие, което представя светлинните лъчи в пространство-
времето като точки в туисторното пространство. Тогава една 
точка от пространство-времето се представя чрез множество-
то на светлинните лъчи, които минават през нея. Така една 
точка от пространство-времето става риманова сфера в туис-
торното пространство. За последното би трябвало да мислим 
като за пространството, в термините на което би трябвало да 
описваме физиката..."267 

В известен смисъл туисторното пространство на Пенроуз 
напомня донякъде модела на Шипов. Римановата сфера, може 
да се каже, че има свойства, подобни на фитона в ТТП. Разли-
ката е, че пространството в теорията на Шипов е 10-мерно, до-
като туисторното пространство има пет реални измерения, ко-
ето го прави съществено различно от комплексното простран-
ство (комплексните пространства са винаги четномерни). Ос-
вен това фитонът е източник на едно ново фундаментално вза-
имодействие в природата торсионното, докато римановата сфе-
ра в туисторното пространство концентрира в себе си всички 
възможни светлинни лъчи, преминаващи през съответстващата 
на тази сфера точка от пространство-времето на Минковски. 
Удобен модел за описанието на физичните явления в теорията 
на Пенроуз е тензорът на кривината на Вайл. Този тензор тряб-
ва да бъде нула в миналите сингулярности на пространство-
времето, което означава, че последното е конформно плоско в 
това състояние. Туисторното описание постепенно се усложня-
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ва с напредването на времето и кривината на Вайл става все по-
изявена навсякъде. Това обстоятелство се съгласува с постули-
раната от Пенроуз (а в известен смисъл и с наблюдаваната) вре-
мева симетрия в геометричната структура на Вселената. 

Теорията на туисторното пространство не може да обясни 
самата поява и динамиката на черните дупки. За целта трябва 
да се правят допълнителни предположения, което намалява 
достойнствата . Освен това, тази теория не се подчинява на 
ПНФ и ПДИ. В нея не намират отражение и резултатите от про-
верката на теоремата на Бел. Теорията на Пенроуз, от друга 
страна, има много малка, ако не и никаква предсказвателна си-
ла. С нейна помощ досега не е предсказан никакъв проверим в 
експеримента факт, освен факта на времевата асиметрия в гео-
метричната структура на Вселената, изразен в нейното разши-
рение. 

Друга много важна теория от този тип е теорията на фи-
зическия вакуум на Шипов. По същество тази теория е опит за 
обединяване на програмите на Риман-Клифорд-Айнщайн и на 
Хайзенберг-Иваненко. Шипов обръща внимание на факта, че 
в уравненията, изведени в рамките на тези програми, липсват 
параметрите, описващи въртеливото движение, което е едно 
от фундаменталните движения в природата изобщо. Той до-
пуска, че основна роля в това движение играят торсионните 
полета, които описват усукването на самото пространство. 
Физическата проява на усукването на пространството се 
представя същевременно и като форма на инерционно поле, 
което, според Шипов, е едно изоставено и неправемерно иг-
норирано понятие във физиката. И до ден днешен въпросът с 
инерционните сили в класическата механика и другите разде-
ли на физиката остава открит. Инерционните сили, отбелязва 
Шипов, не удовлетворяват третия закон на Нютон; те се явя-
ват едновременно и външни, и вътрешни по отношение на да-
дена изолирана система. Естеството на тези сили не е изясне-
но и до ден днешен268. 

Известно е, че инерционните сили възникват при ускорено-
то движение на телата. Това са реални сили, действието на ко-
ито всеки един от нас може да усети в ежедневната практика. 
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Интересното е, че самият Шипов започва работата си над 
торсионните полета именно с изследването на полето на инерци-
онните сили. В началните фази на неговата теория той разработ-
ва модел, свързващ инерционните полета с усукването на прост-
ранство-времето268. През 1988 г. Шипов извежда известните си 
фундаментални физически уравнения, основавайки се на идеята 
за обединяващата роля на инерционното поле във физиката. 
Твърдението му е, че тези уравнения описват структурата на ФВ 
(затова и теорията му се нарича „теория на физическия вакуум"). 
Тези уравнения представляват система от нелинейни диферен-
циални уравнения от първи ред, които включват геометризира-
ните уравнения на Хайзенберг, геометризираните уравнения на 
Айнщайн и геометризираните уравнения на Янг-Милс. Базисно-
то пространство-време в теорията на Шипов е едно криволиней-
но псевдориманово многообразие, в което е въведена допълни-
телна геометрична структура, описваща усукването на простра-
нството по модела на Риман-Картан. За описанието на въпросно-
то усукване Шипов въвежда в уравненията си шест допълнител-
ни ъглови координати: три пространствени ъглови параметри (т. 
нар. Ойлерови ъгли) и три пространствено-времеви ъглови про-
менливи, представляващи ъгъла между оста на времето и прост-
ранствените оси на съответната отправна инерциална система. 
Тези допълнителни ъглови координати позволяват въвеждането 
на своеобразна ъглова метрика във въпросната теория, определя-
ща квадрата на безкрайно малкото завъртане на четиримерната 
отправна система269. Следователно размерността на базисното 
пространство в теорията на Шипов е десет (четири за отправна-
та система и шест за ъгловите променливи). Това пространство 
налага въвеждането на своеобразно обобщение на принципа на 
общата ковариантност на Айнщайн, формулиран в случая на 
ОТО, в която ъгловите координати липсват. Шипов нарича новия 
принцип „принцип на всеобщата относителност". Този принцип, 
по мнението на учения, обобщава както специалния, така и об-
щия принцип на относителността на Айнщайн и утвърждава съ-
що така относителността на всички физически полета в приро-
дата. Именно този принцип е залегнал в основите на теорията на 
ФВ, развивана от Шипов. 
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В тази теория се въвежда и понятието „Абсолютен ваку-
ум", имащ нулеви средни стойности на импулса, на енергията, 
както и на различните ъглови моменти (напр. спина), които 
обуславят и съответни на тях поляризации на ФВ. 

Решенията на уравненията на Шипов описват изкривеното 
и усукано по различни начини пространство-време, интерпре-
тирано като вакуумни възбуждания във виртуалното състояние 
на материята. Тези решения обаче могат да описват и взаимо-
действията на реалната материя, след като влизащите в тях па-
раметри, въведени първоначално в теорията, се заместят със 
стойностите на универсалните физически константи. Идеалът 
за една такава фундаментална теория обаче, е тези константи 
да се изведат от самата теория, а не да се вземат наготово от 
експерименталните данни. 

Шипов твърди, че уравненията на ФВ и принципът за все-
общата относителност водят до уравненията и принципите на 
КМ. В резултат на това се получава едно нова, видоизменена 
форма на традиционната квантова теория, която е детермини-
рана, тъй като в нейните уравнения ролята на вълновата функ-
ция се изпълнява от функцията, описваща универсалното 
инерционно поле. По този начин Шипов приема, че е решил и 
проблема със скритите променливи в КМ, което беше мечтата 
на Айнщайн. В този пункт теорията на този учен влиза в ост-
ро противоречие с резултатите, получени от проверката на те-
оремата на Бел. Тук, може би, неправилно се интерпретира са-
мото понятие квантова нелокалност, неправомерно свързвано 
с естеството на вълновата функция в уравненията на Шрьо-
дингер и Дирак, представяйки я като реално физическо поле, 
описващо неясните от физическа гледна точка инерциални си-
ли. За парадоксалността на едно такова допускане говори 
фактът, че вероятностната трактовка на динамиката на кванто-
вите явления и процеси остава непроменена в теорията на Ши-
пов, въпреки твърденията на последния, че неговата теория 
доказвала детерминистичния характер и ясната причинна при-
рода на квантовите явления. Подобен противоречив характер 
имат и твърденията на Шипов, че моделът на частицата в не-
говата теория представлява граничен случай на чисто полево 
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образувание, когато масата (или зарядът) му клонят към пос-
тоянна фиксирана стойност. В този граничен случай възниква 
корпускулярно-вълнов дуализъм, който представлява своеоб-
разна оптико-механична аналогия с модела на чисто полевите 
теории. Съвременната КМ не е пълна, защото тя не се съгласу-
ва с принципа за всеобща относителност. Недостатък на тра-
диционната квантова теория е, че в нея се измерва ситуация, 
която е комбинация от полетата, обусловени от измерителния 
уред и измервания обект270. 

Но ние видяхме от анализа на другите теории, че главният 
проблем в подобна фундаментална теория е именно съчетава-
нето на КМ и ОТО. Шипов фактически съчетава в единство 
КМ и някакъв обобщен модел на ОТО, узаконен от формулира-
ния от него принцип за всеобщата относителност, от което той 
получава отново същата квантова теория, с всичките нейни ат-
рибути като вероятностната природа на нейните закони, кор-
пускулярно-вълновия дуализъм на частиците и др. „Облякъл се 
в Илия, пак в тия", казва една българска поговорка. На какво 
основание тогава Шипов твърди, че резултатите от неговата те-
ория потвърждадат догадките на Айнщайн, че квантовата тео-
рия е непълна и следователно предположението на великия 
учен, че „може да бъде намерена по-съвършена квантова тео-
рия по пътя на разширение на принципа на относителността" е 
станало реално27'? 

В теорията на Шипов инерционните сили се разглеждат ка-
то проява на особен тип поле инерционното, играещо ролята на 
единно поле в теорията на ФВ. Инерционните полета, от своя 
страна, се свързват със свойството усукване на пространството, 
което характеризира еластичните му характеристики и имат ло-
кална природа. Инерционните сили могат да бъдат външни и 
вътрешни по отношение на произволна изолирана система272. 

Интересно е да отбележим, че Шипов разглежда проблема 
за ЕТП не от гледна точка на традиционния стандартен модел, 
а от гледна точка на особеностите на ФВ. Последният се инте-
рпретира като единен носител на полетата, а не като среда от-
говорна за взаимодействията. По този начин в теорията на Ши-
пов понятието „взаимодействие" придобива някаква неясна, 
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неопределена форма. Тук физическите взаимодействия са само 
различни фазови състояния на единния ФВ. 

Руският учен А. И. Акимов коментира по следния начин 
въпросния възглед за естеството и ролята на ФВ: „За нас фи-
зическият вакуум е това, което остава в пространството, кога-
то от него премахнем всичкия въздух и всичките до една еле-
ментарни частици. В резултат получаваме не пустота, а свое-
образна материя - Прародителя на всичко във Вселената, раж-
дащ елементарни частици, от които след това се образуват ато-
ми и молекули"273. 

„Гравитацията, пишат В. и Т. Тихоплав, присъща на всич-
ки маси, е присъща и на масата на вакуума. Въз основа на този 
постулат силата на взаимодействие между телата и произволна 
част от вакуума ще се определя от закона за всемирното прив-
личане. Т.е., телата привличат към себе си вакуума, подобно на 
земното притегляне. Затова при движението на едно тяло, заед-
но с него ще се движи (увлича) и окръжаващият го вакуум. Раз-
бира се, това ще бъде само в случай, че на този вакуум не 
действа по-голяма сила (от гравитационното въздействие на 
други тела), удържаща го от първото увличане. Вакуумът не 
просто се увлича след движещото се тяло, а „изпълнява ролята 
на истински ръководител на всяко движение. Образно казано, 
вакуумът като булдог се вкопчва във всеки макрообект, с толко-
ва по-голямо усилие, колкото по-масивна е жертвата му. Вкоп-
чил се веднъж, той вече никога не го изпуска, съпровожда го в 
неговото странстване из космическото пространство. Във фи-
зически смисъл това означава, че вакуумът и контролираният 
от него обект представляват затворена система""273. 

В теорията на Шипов се дефинира понятието „фитон", 
представляващ фундаментален съставящ елемент на ФВ. Той 
се определя като своеобразна система от вълновите функции 
на някаква частица и нейната античастица, т.е. от двойки вло-
жени една в друга частици с противоположен спин. Вслед-
ствие на електронеутралността и противоположността на 
спиновете на активните елементи на фитона, последният не 
може да има и магнитен момент. Плътната (непрекъсната) 
опаковка от фитони образува средата, наречена ФВ. Това е 
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обаче само един много опростен модел на истинската сложна 
същност на последния. Взаимодействието между реалните 
веществени частици и така структурирания ФВ се изразява в 
следните три основни поляризации: 

1. Когато реалната частица има електрически заряд, нейно-
то въздействие върху вакуума ще се изрази в зарядова поляри-
зация на ФВ и това негово състояние ще се прояви като елект-
ромагнитно поле, наречено Е-поле. 

2. Когато реалната частица има маса ш, нейното въздей-
ствие върху вакуума „ще се изрази в симетрични трептения на 
елементите на фитона по ос, насочена към центъра на обекта на 
смущение. Това състояние на физическия вакуум се характери-
зира като спинова надлъжна поляризация и се интерпретира ка-
то гравитационно (G-поле). Такава идея е изказана от А. Д. Са-
харов. Според него гравитацията въобще не е отделна действа-
ща сила, а възниква в резултат от измененията на квантово-
флуктуационната енергия на вакуума, когато има някаква мате-
рия, както това става в случая с възникването на сили в опита 
на Г. Казимир. Сахаров счита, че присъствието на материя в 
морето от частици с абсолютно нулева енергия предизвиква по-
явата на небалансирани сили, движещи материята, наречени 
гравитация"274. 

3. Когато реалната частица притежава спин, настъпва свое-
образна спинова поляризация на ФВ. Последната се изразява в 
това, че спиновете на фитоните, съвпадащи с ориентацията на 
спина на въпросната частица, ще запазят ориентацията си. 
Спиновете на фитоните, които са противоположни на спина на 
частицата, съответно ще обърнат своята посока. В резултат на 
това взаимодействие ФВ ще премине в състояние на напречна 
спинова поляризация, което се интерпретира като спиново по-
ле (S-поле). Това е поле, породено от класическия спин на ве-
ществените частици, наричано още торсионно. 

Следователно, ФВ може да се намира в различни състояния 
на поляризация, наречени фазови EGS-състояния. Освен това, 
в теорията на Шипов се приема, че фазовото състояние, съот-
ветстващо на електромагнитното поле, може да се разглежда 
като модел на свръхтекущ флуид (т.е. на течност без вътрешно 
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триене). Във фазовото състояние на спиновата поляризация ФВ 
се проявява като модел на абсолютно твърдо тяло. Тези два мо-
дела, описващи състоянието на ФВ, се свързват в единство чрез 
теорията на Шипов, която разглежда двете въпросни гледни 
точки за ФВ като еднакво правилни, всяка от тях отговаряща за 
съответното фазово сътояние на ФВ. Освен това, теорията на 
Шипов разкрива фундаменталния характер на едно ново поле 
торсионното, което подобно на гравитационното, електромаг-
нитното, силното и слабото полета проявява своя универсален 
характер на макро и на макрониво. 

Тази теория, от друга страна, е една убедителна илюстра-
ция за действието на обсъждания от нас принцип на деунифи-
кацията на физиката. Съгласно теорията на ФВ природата не се 
нуждае от „обединения". Единството на света се заключава в 
многоликата природа на ФВ, изразена в неговите поляризаци-
онни фазови състояния, а „обединенията", предприемани в 
рамките на концепцията за ЕТП, отразяват единствено степен-
та на нашето разбиране на взаимната връзка между полетата275. 

ФВ същевременно се оказва, че е един много богат и достъ-
пен за практическо използване източник на енергия. Последни-
ят се различава коренно от традиционните източници на енер-
гия, познати до този момент в човешката практика. „Традицион-
ната гледна точка, пишат по този въпрос В. и Т. Тихоплав, се 
свежда до твърдението, че тъй като физическият вакуум е сис-
тема с минимална енергия, то от такава система не може да се 
извлече никаква енергия. Но не се отчита, че физическият ваку-
ум е динамична система с интензивни флуктуации, които могат 
да бъдат източник на енергия. Възможността за ефективно вза-
имодействие между спиниращи (въртящи се) обекти с физичес-
кия вакуум, позволява да се разгледа от нова позиция възможно-
стта за създаване на торсионни източници на енергия. 

Съгласно Дж. Уилър, планковската плътност на енергията 
на физическия вакуум е 1095g/cM3, докато плътността на енер-
гията на ядреното вещество е равна на 10'4 g/см3. Известни са и 
други оценки на енергията на вакуумните флуктуации, но всич-
ки те са съществено по-високи от оценката на Дж. Уилър... 
Следователно, може да се направят следните изводи: 
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* Енергията на вакуумните флуктуации е твърде голяма в 
сравнение с всеки друг вид енергия; 

* Чрез торсионните смущения може да се освободи енерги-
ята на вакуумните флуктуации. 

Руските учени предполагат, че във физическия вакуум „са 
скрити" тъмната материя и скритата енергия, равни на полови-
ната от тези, които са реализирани при създаването на Вселе-
ната..."276 

Понятието „торсионен" е въведено във физиката от френс-
кия математик Ели Картан още през 1913 г. Той е и авторът на 
известната фраза: „В природата трябва да съществуват полета, 
породени от въртенето". Въртенето е универсална форма на 
движение на телата: Елементарните частици се въртят около 
собствена ос (това е спинът). Електроните се въртят по опреде-
лени орбити около ядрото на атома. Планетите се въртят около 
Слънцето. Те самите се въртят около своите оси. Слънцето се 
върти около ядрото на Галактиката. Цялата Вселена вероятно 
се върти около някаква своя ос. Японският учен Утияма разра-
боти теорията на спиновете на елементарните частици, изхож-
дайки от предположението, че на спина съответства определе-
но физично поле, наречено торсионно (от англ. дума torsion 
въртене). Съгласно възгледите на този учен торсионното поле 
представлява универсално силово далекодействащо поле, кое-
то притежава осева (цилиндрична) симетрия. Това означава, че 
това поле се разпространява не като сферична вълна (както е в 
случая с електромагнитното поле), а като два конуса с общ връх 
и с обща ос, които постепенно увеличават радиуса си и имат 
противоположни посоки на въртене. В Русия експериментато-
рите В. В. Касиянов, Ф. А. Охатрин и Н. К. Карпов са получи-
ли голямо количество снимки, фотовизуализиращи торсионни-
те полета. Оказва се, че тези полета притежават уникални свой-
ства и могат да се пораждат не само от наличието на спинове и 
въртене на телата. Те могат да се породят при съвсем необичай-
ни физически условия. При определени условия торсионните 
полета могат дори да се самогенерират. Обичайните физически 
полета, от своя страна, могат да възникват само при наличието 
на източници на тези полета. Например електромагнитното по-
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ле възниква само при наличието на електрични или магнитни 
заряди. Торсионните полета обаче могат да възникнат без ня-
какъв определен, специфичен за тях източник. Те могат напр. 
да възникнат в места с голямо локално силово напрежение или 
на места със силно изкривена структурна форма. Силни емо-
ции и душевни терзания могат да генерират интензивни пото-
ци от торсионна енергия, която би могла да има забележим ме-
ханичен ефект (преместване на малки предмети, счупване на 
вилици, левитация и др.). 

„Ако в линейно разслоената структура на физическия ваку-
ум, пишат по този въпрос В. и Т. Тихоплав, сложим някакво 
криволинейно тяло, физическият вакуум реагира на това изк-
ривяване, създавайки около тялото определена спинова струк-
тура, която ще се прояви като торсионно поле. Например, кога-
то човек говори, възникват уплътнения на въздуха, които съз-
дават нееднородност. Като резултат в обема, в който съществу-
ва звуковата вълна, се появяват торсионни полета. С други ду-
ми, всяко съоръжение, построено на Земята, всяка линия, на-
чертана на хартия, написана дума или дори буква да не говорим 
за книгите нарушават еднородността на пространството на фи-
зическия вакуум и той реагира на това със създаване на торси-
онни полета (ефект на формата). Вероятно първите торсионни 
генератори, използващи ефекта на формата, това са пирамиди-
те, като култови съоръжения в Египет и в други страни, а също 
остриетата и куполите на храмовете..."277 

Руските учени Акимов и Шипов описват свойствата на тор-
сионните полета по следния начин275: 

1) Торсионните полета винаги се образуват в близост на 
въртящи се обекти от всякакъв тип. Те представляват съвкуп-
ност от пространствени микровихри, чието кооперативно (съв-
местно) действие оформя вълните на тези полета. Всички тела 
в природата се състоят от елементарни частици, атоми и моле-
кули, които имат собствен ъглов момент, наречен спин. Следо-
вателно веществото представлява един постоянен (вечен) из-
точник на торсионно поле. Съществуват статични и разпрост-
раняващи се торсионни полета. 

2) ФВ представлява своеобразен холографски образ на тор-
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сионните полета. Последните могат да възникват в особените 
точки на изкривяване, бифуркация и други особености на гео-
метрията на пространство-времето. 

3) Средата на разпространение на торсионните вълни и за-
ряди е ФВ, който се проявява като абсолютно твърдо тяло спря-
мо тези вълни. Освен това, торсионните източници с еднакъв 
заряд (т.е. тези, които пораждат вибрации с еднаква посока на 
въртене на конусообразната торсионна вълна) се привличат по-
между си, което е обратно на закона за привличането при 
електричните заряди. При последните привличането е само 
между противоположни по знак заряди. 

4) Торсионните полета се пораждат от класическия спин на 
частиците и затова тяхното въздействие върху материалните 
обекти се изразява единствено в изменение на спиновото със-
тояние на последните (обръщане поляритета на спина на съста-
вящите ги елементарни микрочастици). 

5) Скоростта на разпространение на торсионните вълни е 
по-голяма или най-малко равна на 109с, където с е скоростта на 
светлината във вакуум (с=300000 кт/sec). Практически това е 
мигновено разпространение, което може да се интерпретира 
като далекодействие (далекодействието е разпространение със 
скорост безкрайност). 

6) Чрез торсионните полета може да се обясни и процесът 
на мисленето на човека. Например торсионни полета се пораж-
дат при всяка мисъл, при всеки дори и най-малък душевен тре-
пет, при силни емоционални възбуди, при душевни терзания и 
др. Мисленето е динамичен процес на промените, съответства-
щи на мисловните структури от различен тип, в които състоя-
нието на поляритета на молекулите и атомите на биохимична-
та материя на мозъка има определена динамично променяща се 
форма и вид. 

7) Торсионните полета преминават през всякакви физични 
среди и прегради без никаква загуба на енергия. Високата про-
никваща способност на торсионните вълни се дължи на обсто-
ятелството, че квантите на торсчонното поле (наречени торди-
они) са нискоенергийни реликтови неутрино. Практическото 
приложение на това свойство е от особено значение за напредъ-
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ка в областта на съобщителната техника. То позволява създава-
нето на подводна, подземна и космическа комуникационни сис-
теми, с използването на малка предавателна мощ. Теоретичес-
ки е възможно и създаването на защитни системи срещу разно-
образните въздействия на торсионните вълни. 

8) Торсионните полета винаги придружават или се пораж-
дат от електромагнитните вълни. Напълно е възможно радио-
технически и електронни уреди от различен тип да се използ-
ват като източници на торсионни полета. Такъв източник е нап-
ример екранът на нашия домашен телевизор. Оказва се, че дяс-
новъртящите се торсионни полета подобряват настроението на 
хората и имат определен целебен ефект. Докато лявовъртящите 
се полета разрушават здравето ни и подтискат човешката пси-
хика. Известните геопатогенни зони върху земната повърхност 
са фонови торсионни лъчения, имащи лявовъртящ ъглов мо-
мент. Зоните с дясновъртящи се торсионни лъчения са извест-
ните места, където хората лекуват по свръхестествен начин 
своите болети. На такива места са построени някои от христи-
янските църкви, както и различни комплекси за религиозно и 
мистично поклонение. 

9) Това свойство е описано много сполучливо от В. и Т. 
Тихоплав по следния начин: „Торсионните полета притежават 
памет. Всеки източник на торсионно поле поляризира вакуума. 
В резултат на това спиновете на елементите на физическия ва-
куум се ориентират по торсионното поле на източника, повта-
ряйки структурата му. При това физическият вакуум остава 
достатъчно стабилен и след премахване на торсионното поле 
на източника, запазва спиновата структура доста дълго. Неви-
дима с просто око, спиновата пространствена структура попу-
лярно се нарича „фантом". Тъй като всички тела на живата при-
рода притежават собствено торсионно поле, то фантоми обра-
зуват и хората, и предметите... 

През живота си хората запечатват себе си в своите фанто-
ми. Това позволява на свръхсетивните хора да „видят" минало-
то. Вече се провеждат изследвания за създаване на прибори за 
визуализация на торсионните полета. Макетите са преминали 
предварителните изпитания..."278 
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От своя страна, руският проф. А. Чернетски споделя след-
ното по повод повдигнатите тук въпроси: „Ако се създаде мис-
лен образ в произволно място, например в ъгъла на стаята, то 
приборът ще фиксира „обвивката" (аурата) на този фантом; ако 
мислено размием този образ, то „обвивката" ще изчезне при-
борът няма да показва нищо"278. 

Теоретически е възможно обучението на хората в умението 
им да визуализират невидимия свят. В такъв случай не само яс-
новидците, но и всички искрено вярващи в Бога и в духовния 
свят хора ще могат да се свързват с универсалното информаци-
онно поле на СПС и да „виждат" скритата реалност на НС. Ве-
роятно тя ще бъде съвсем необичайна за всички нас. 

От друга страна, по всичко изглежда, че носителят на оби-
чайната човешка памет не е биохимичният субстрат на мозъч-
ната материя, а торсионно свързания с нея „фантом", обособен 
във ФВ. По този начин нашите спомени възникват под влияни-
ето на външното за нашата биологическа система торсионно 
поле, което въздейства върху веществото, съставящо нашия 
мозък. В резултат на това въздействие протича спинова поляри-
зация на биохимичните вещества на мозъка ни, която се запаз-
ва достатъчно дълго време след прекратяване на действието на 
торсионното поле, съсредоточено във „фантома". Човешката 
памет не може да се формира в рамките на нестабилната енер-
гийна система на биохимичните вещества. Веществената мате-
рия не е в състояние да създаде онази висока организираност и 
стабилност на нещата, обуславящи информационния характер 
на нашето мислене. Така че човешката памет е по-скоро торси-
онна памет, отколкото биохимична такава. Торсионната памет, 
от друга страна, позволява да се фиксира съществена информа-
ция за физическия свят, например върху вода, восък, захар и др. 
динамични химични структури. Българската ясновидка Вангае 
можела да разкодирва информация за хората от бучка захар. Те-
оретически дори е възможна своеобразна торсионна фотогра-
фия. Например, ако знаем със сигурност, че даден предмет е 
принадлежал на времето на великия пълководец Александър 
Македонски, който е имал реален физически контакт с този 
предмет, то чувствителни сензитиви днес биха могли да 
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„възпроизведат" физическия образ на великия завоевател, раз-
читайки информацията, фиксирана в торсионната памет на 
въпросния предмет. Оттук и следващото свойство на торсион-
ното поле: 

10) Торсионното поле има функционално информационен 
характер. То не пренася енергия, импулс, а пренася информа-
ция, която никое друго физично поле не може да пренася. Нап-
ример телевизионната звукова и визуална информация се пре-
нася от електромагнитни вълни, но нейното естество е коренно 
различно от информацията, пренасяна от торсионното поле. 
Освен това, конструктивната информация за физическия свят 
завъртат торсионните вълни в една посока, а деструктивните в 
обратна. Честотата на торсионните вибрации е изключително 
висока и се изменя в зависимост от информацията. Торсионни-
те информационни системи имат свойството да се самооргани-
зират и да оформят своеобразни йерархии помежду си. 

11) Динамиката на измененията в торсионните полета се 
съпровожда често с отделянето на значителни количества 
електромагнитна и други типове енергии. 

12) Човек може непосредствено да възприема, да транс-
формира и да генерира торсионни полета, най-вече с помощта 
на мисленето си и емоциите. Човешката памет и мисленето 
имат торсионна природа. „Мисълта, пише Шипов, представля-
ва самоорганизиращи се полеви образувания. Това са сгъстява-
ния в торсионното поле, удържащи се от само себе си. Ние ги 
усещаме като образи и идеи"278. 

13) За торсионните полета няма ограничения във времето, 
пространството и физическата структура на материалния свят. 
Торсионни сигнали от даден обект могат да се възприемат от 
миналото, настоящето и от бъдещето на обекта, независимо от 
неговото пространство, положение и отдалеченост от реципи-
ента (т.е. от приемника на торсионните сигнали). Описанието 
на торсионното поле, следователно, трябва да бъде съществе-
но информационно, независимо от геометричното описание на 
реалния физически свят. В случая на торсионното поле поняти-
ята пространство и време губят своя смисъл. Пространство-
времевото описание в случая е принципно неадекватно. 
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14) Фундаментално информационният характер на торси-
онните полета и съображенията за съществуването на СПС ма-
лагат по необходимост да приемем и хипотезата за съществува-
нето на Разумен и Личностен Източник на първичната инфор-
мация, определящо характера както на невидимия свят, така и 
на видимия от нас реален физически свят. Този Източник ние 
наричаме Бог. ТТП е първата теория в историята на науката, в 
която такава хипотеза се въвежда от чисто научни съображе-
ния, а не от религиозни. Във връзка с това свойство на торси-
онните полета самият Шипов споделя следното: „Зная, че има 
Бог, виждам го зад уравненията си. Съществуването на Тънки-
те светове е реалност, появяваща се пред мен в процеса на на-
учните изследвания"279. 

Теорията на Шипов обаче не удовлетворява ПНФ и ПДИ. 
Тя е уязвима и по отношение на критериите, установени от 
ПОСТБ. Въпреки това в нея има огромен рационален заряд, 
който може да се развие по-нататък, обогатявайки го с идеите, 
идващи по линията на съображенията, изложени в настоящата 
книга. В следващата глава ще покажем, че тези недостатъци в 
теорията на ФВ са съществени и водят до някои неправдопо-
добни интерпретации, които засягат фундамента на самото ре-
лигиозно познание за света. 
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ГЛАВА ТРЕТА. 

Описание на теориите, опитващи се 
КМ, които удовлетворяват ПНФ и ПДИ. 
ковата" квантова гравитация. Теорията 
га. 

§2.3.1. Теория на „примковата" квантова гравитация. 
Спинови мрежи. Спинова „пяна". Експериментално провери-
ми изводи от тази теория. 

През последните няколко десетилетия много физици и ма-
тематици се занимават с въпроса за дискретната структура на 
пространството и времето. Обичайният класически възглед за 
природата на тези две фундаментални понятия във физиката се 
заключава в модела на непрекъснатостта (континуалността) на 
последните. Въпросът, който днес стои пред науката обаче, е 
дали при много малки мащаби на пространствените и времеви-
те размерности ние не бихме могли да констатираме някакви 
своеобразни „атоми" и на самото пространство-време, които да 
не могат да се делят по-нататък. Дали природата на фундамен-
тално равнище се променя по един непрекъснат начин или 
светът еволюира чрез много малки, незабележими „прескача-
ния", стъпка по стъпка, подобно на действието на принципа на 
изчислителните операции в съвременните колпютри? Този въп-
рос има фундаментален характер и той е свързан съвсем непос-
редствето с нашите разглеждания. Ако отговорът на поставени-
те тук въпроси говори в полза на наличието на дискретна 
структура на пространство-времето, то това би било в съгласие 
с основните принципи на ТТП и въобще с принципите на ФНС. 
Една от теориите, които успешно разработват модела на диск-

da обединят ОТО и 
Теорията на „ прим-
на Физиката на Бо-
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ретното пространство-време е именно теорията на „примкова-
та" квантова гравитация (на англ. theory of loop quantum gravi-
ty). Нейните корени се крият в стандартния модел на РКТП. 
Картината, която ни рисува тази теория, се основава на сравни* 
телно прост математически апарат и на една логически правдо-
подобна аксиоматична структура, обхващаща в явен вид ПНФ 
и ПДИ. Може да се каже, че тази теория задълбочи неимовер-
но нашето разбиране за естеството на черните дупки и на 
Големия взрив. 

Теориите на примковата квантова гравитация (ТПКГ) води 
началото си от работите на учените А. Аштекар, JI. Смолин, Т. 
Джейкъбсън и К. Морели280. В средата на 80-те години всички 
те решават да изследват по-задълбочено въпроса дали КМ не 
би могла да се комбинира по някакъв начин с ОТО на Айн-
щайн, използвайки стандартната техника, известна от теорията 
на полето? Всички тези учени са впечатлени от неуспеха на по-
добни опити, предприети в рамките на моделите, основани на 
непрекъснатостта на геометрията на пространство-времето, ко-
ито доминират в теорията през 70-те години. Те са убедени, че 
за да решат успешно този проблем те трябва по някакъв начин 
да въведат в разглежданията си радикалната идея за дискрет-
ния характер на пространство-времето, давайки си сметка, че 
традиционните изчислителни методи и математическият апа-
рат, използвани в стандартния модел, не биха могли да им свър-
шат полезна работа. Внимателният анализ на този въпрос пос-
тепенно ни довежда до мисълта, че подобна радикална идея 
може да бъде въведена в теорията само с помощта на подходя-
щи принципи, които да не могат да се докажат или да се изве-
дат с помощта на каквито и да са съображения. Така те дости-
гат до формулировката на двата принципа ПНФ и ПДИ, които 
описахме в миналата глава. Ние считаме, че тези принципи от-
говарят напълно на духа на теориите, влизащи в състава на 
ФНС, сред които са и теориите, опитващи се да обединят КМ с 
ОТО. За съжаление теорията на Шипов не удовлетворява тези 
важни принципи. 

Чрез подходящо комбиниране на въпросните два принципа 
със стандартната техника на изчисление в РКТП, тези учени 
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успяват да развият математически апарат, който позволява да 
се определи дали структурата на пространство-времето е диск-
ретна или непрекъсната. За радост на тези учени се оказва, че 
пространството има своеобразна квантова същност, което гово-
ри недвусмислено за неговия дискретен характер. Тази теория 
те наричат ТПКГ, тъй като някои от пресмятанията в нея се ос-
новават на оперирането с файнманови диаграми, включващи 
различни малки примковидни графически изображения. 

В общи линии тази теория представлява една своеобразна 
квантова теория на самото пространство-време, разглеждано 
на нивото на скалата на най-малките пространствено-времеви 
мащаби. Имайки отношение към законите на квантовата физи-
ка, в ТПКГ се определят ясно и точно характеристиките на 
квантовите обекти, които подлежат на анализ и измерване в та-
зи теория. Тези обекти са съвсем необичайни. Тук те представ-
ляват някакви ограничени пространствени обеми, които могат 
да се определят както от материалните компоненти, съдържа-
щи се в тях, така и от структурата на геометрията на самото 
пространство-време, което ги заобикаля. Между тези различни 
описания в дадения случай няма никаква връзка. 

Какво се случва, когато ние се опитваме да измерим обема 
на някаква област от пространство-времето? Какви са логи-
ческите изводи от комбинираното прилагане на квантовата те-
ория и ПДИ? Ако геометрията на пространство-времето е неп-
рекъсната, тази област би могла да има произволно малки раз-
мери, естествено, клонящи към нула. Измерването на обема на 
въпросната област би ни дало в случая някакво положително 
реално число, и в частност, то би могло да бъде произволно 
близко до стойността нула. Но ако геометрията на простран-
ството има атомарен (прекъснат) характер, тогава измерването 
на този обем би зависело от някакъв дискретен ред от числа, 
при което неговата стойност не би могла да бъде по-малка от 
някаква отнапред фиксирана минимална стойност. Въпросът в 
случая се свежда до ситуация, която е аналогична на ситуаци-
ята с енергията на орбиталните атоми в атома. Класическата 
механика предсказва, че енергията на всеки орбитален елект-
рон в атома би следвало да приеме произволни стойности, до-
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като КМ позволява само определени, дискретни стойности. 
Ситуацията наподобява случая с измерването на обемите на 
една непрекъснато изтичаща течност. Обемите на такава теч-
ност, съгласно класическата концепция, могат да бъдат произ-
волно малки, докато съгласно атомарната хипотеза тези обеми 
са ограничени от обема на атомите на течността. ТПКГ предс-
казва, че пространство-времето е като течността с атомите. 
Следователно съществува някакъв дискретен ред от числа, оп-
ределящи минималните стойности на резултатите от измерва-
нето на пространствените обеми. Тези малки (минимални) 
„обемчета" от пространство-времето представляват „атомите" 
на последното. Ако измерваме повърхностите на въпросните 
малки „обемчета", получаваме също някакъв дискретен ред от 
числа. С други думи, дискретната структура на пространство-
времето може да се изрази със специфичните квантови вели-
чини на повърхността и обема281. 

Възможните стойности на тези величини могат да се из-
мерват с помощта на квантовата мерна единица, наречена 
Планкова дължина. Тази дължина зависи от универсалната гра-
витационна константа G, от скоростта на светлината С и от раз-
мера на самия квант. Планковата дължина определя склата на 
мащаба, в която геометрията на пространство-времето преста-
ва да има непрекъснат характер. Тази дължина има много мал-
ка стойност: 10 " см. Квантовата единица за повърхност тогава 
ще бъде 10 66 см2, а съответно за обема 10" см3. Следователно, 
в един кубичен сантиметър обем от пространство-времето се 
съдържат 10w пространствени атоми. Тези атоми са невъобра-
зимо малки. За сравнение може да посочим, че в един кубичен 
сантиметър от пространство-времето има повече простран-
ствени атоми, отколкото кубични сантиметри има в целия обем 
на видимата Вселена (1085). 

Как изглеждат самите атоми на пространство-времето? Из-
численията, направени в рамките на ТПКГ, показват, че прост-
ранствените атоми представляват нищожно малки „кубчета", 
нищожно малки пирамиди и нищожно малки сфери, в динами-
ката на които важна роля играе свойството „спин". Това свой-
ство позволява въпросните атоми да се свързват в своеобразни 
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диаграми (мрежи), структурата на които може да се опише с 
помощта на една много красива и елегантна математическа те-
ория. Ако изобразим пространствените атоми като точки, от 
тях могат да се прекарат ограничен брой линии, съответстващи 
на броя на страните на съответните геометрични фигури, кои-
то те изобразяват. Напр. на куба, изобразен като точка, ще съ-
ответстват шест такива линии, изхождащи от точката, на пира-
мидата пет и т.н. Ако образуваме някакъв полиедър (куб с пи-
рамида върху една от страните му), съответстващият им прост-
ранствен атом може да се изобрази като две точки (това е, за-
щото кубът и пирамидата са два отделни пространствени ато-
ма), а техните повърхности ще се изобразят с определено коли-
чество линии. Едната линия на куба ще се свърже с линията на 
основата на пирамидата, която е върху куба и остават свободни 
пет линии от куба и четири от пирамидата. Оставащите свобод-
ни (несвързани) линии могат да се свържат с нови и нови по-
добни структурни единици, в резултат на което се получава ед-
на сложна плетеница (диаграма), изобразяваща структурата на 
пространството, съставено от пространствени атоми. Всички 
тези атоми, „снадени" по определен начин, образуват някакъв 
краен обем от пространство-времето. В ТПКГ се описват про-
цеси, при които тези структури могат динамично да променят 
характера си, прегрупирвайки се в различни форми. По този 
начин получаваме своеобразната динамична картина на транс-
формациите, на които може да бъде подложено самото прост-
ранство-време. В случая сложната пространствена структура, 
съставена от малките „кубчета", „пирамидки" и „сферички" 
може да се изобрази чрез една опростена, математически обоз-
рима диаграма от точки и линии, в която точките изобразяват 
отделните пространствени атоми, линиите представляват тех-
ните повърхности, а свързаните линии показват страните на 
контакт между отделните геометрични фигури, изобразяващи 
атомите. В такава схема свободните линии очертават граница-
та на съвкупния обем, заключен в частта от пространството, ко-
ято е съставена от въпросните пространствени атоми, изобра-
зени в диаграмата. В математиката тези диаграми се наричат 
„графове", а съответната теория - теория на графовете. Пра-
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вилата и принципите, естановени в тази математическа теория, 
определят състоянията на пространствените атоми като свое-
образна динамика, обусловена от различните начини, по които 
точките и линиите могат да бъдат свързвани помежду си. С тях-
на полощ се определят и какви числа (дискретни стойности) 
могат да съответстват на позволените от правилата на теорията 
състояния, обусловени от структурата на графовете. Тези гра-
фове фактически описват възможните квантови състояния на 
пространство-времето. 

С помощта на графовете могат да се изобразяват и изкри-
вените пространствени форми, характерни за ОТО. Ако струк-
турата на пространство-времето беше представяна само с по-
мощта на геометрични обекти, каквито са кубчетата, пирамид-
ките, полиедрите и сферичките, то и най-малките деформации 
на пространствената метрика биха направили невъзможни 
снажданията на въпросните геометрични обекти. Деформира-
нето на въпросните фигури би усложнило неимоверно тяхното 
описание от математическа гледна точка. Тази трудност не въз-
никва, когато атомите и техните „снаждания" са изобразени 
чрез графове. Освен това чрез графовете ние можем да изчис-
лим и величината на изкривяване на самото пространство. И 
понеже изкривяването на пространството се предизвиква от 
гравитацията, може да се каже, че именно диаграмите (графо-
вете) са призвани да отразят същността на това, което нарича-
ме квантова теория на гравитацията. 

Теорията на графовете обикновено се строи в двумерно 
пространство. В ТПКГ се използват тримерни изображения на 
графовете. В случая обаче, обичайното непрекъснато тримерно 
пространство, в което се изобразяват графовете, не съществува 
като отделна същност. Всичко, което съществува тук, са само 
линиите и възлите (точките, в които линиите се сливат). Те 
представляват самото пространство, а начинът, по който те се 
свързват в графове, определя геометрията на пространството. 

Графовете се наричат още „спинови мрежи", защото числа-
та, свързани с тях, имат отношение към свойството спин на 
частиците. В такъв случай възниква една интересна интерпре-
тация на самите графове. Оказва се, че материята съществува 
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във възлите (точките) на спиновите мрежи. Р. Пенроуз е първи-
ят учен, който още в началото на 70-те години предлага разг-
леждането на спиновите мрежи в теорията на квантовата гра-
витация. В средата на 90-те години тази идея на оксфордския 
учен получава конкретна реализация в работите на учените, 
разработващи ТПКГ. Трябва да отбележим, че спиновите мре-
жи нямат нищо общо с известните диаграми на Файнман от 
стандартния модел на РКТП, въпреки привидната прилика 
между тях. Диаграмите в ТПКГ представляват фиксирани кван-
тови състояния на обемите и повърхностите в пространството, 
докато диаграмите на Файнман изобразяват взаимодействията 
на елементарните частици. 

Отделните възли и линии в диаграмите на ТПКГ изобразя-
ват изключително малки области от пространство-времето. Те 
са от порядъка на Планковата дължина. По принцип няма ни-
какво ограничение колко голяма и сложна би могла да бъде ед-
на спинова мрежа. Ако бихме могли да изобразим напр. карти-
ната на квантовото състояние на нашата Вселена, обусловена 
от геометрията на нейното пространство-време като огънато и 
изкривено по различни начини пространствено многообразие в 
резултат на гравитационните полета, пораждани от наличните 
в нея масивни тела (галактики, звезди, черни дупки и др.), то би 
се получила някаква гигантска спинова мрежа с невъобразима 
сложност, обхващаща приблизително 10184 възли282. Изчислява-
нето на такава сложна диаграма надхвърля възможностите на 
най-съвършените и най-мощни компютри, създадени от човека. 
Тя е по „силите" само на „компютъра", сътворен от Бога, кой-
то нарекохме СПС. Неговата изчислителна мощ съответства на 
порядъка на сложността, обусловена от спиновата мрежа, 
описваща квантовото състояние на цялата Вселена. 

Спиновата мрежа описва геометрията на пространство-
времето. Въпросът е: Как да се опишат всички видове матери-
ални тела и техните енергии, съдържащи се в това простран-
ство-време? Как например бихме могли да изобразим в тези 
мрежи елементарните частици и техните полета, които заемат 
определени места в пространството? Това може да стане чрез 
асоциирането на определени „етикети" на различните възли и 
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линии в спиновите мрежи, които съответстват на тези частици 
и полета. Полетата и частиците тук се представят като система 
от допълнителни етикети, добавени към линиите, изобразява-
щи силовите полета, и към възлите, изобразяващи веществени-
те частици. В ТПКГ пространствените движения на частиците 
и техните полета, следователно, се представят чрез въпросните 
етикети, движещи се заедно с обектите чрез дискретни стъпки 
върху графовете. 

Съгласно ОТО обаче, самата геометрична структура на 
пространство-времето се намира в постоянно движение. В те-
чение на времето последната непрекъснато се променя. Огьва-
нията и изкривяванията на пространство-времето, които въз-
никват в резултат на движенията на телата и енергиите, се 
разпространяват под формата на гравитационни вълни, подоб-
но на вълничките по водната повърхност на едно езеро. В 
ТПКГ тези процеси се представят чрез промяната на структу-
рата на графовете. Тази промяна се изразява в едно непрекъс-
нато преструктуриране на връзките в диаграмите, изобразени 
чрез линиите и чрез промяната на местата на възлите. 

В КМ количествените оценки на процесите имат вероят-
ностен характер. В ТПКГ оценките в промяната на структура-
та на графовете също имат вероятностен характер. Т.е. промя-
ната във времето на геометрията на пространство-времето, 
описана чрез промяната на графовете, в случая придобива ве-
роятностен вид, за разлика от детерминистичния характер на 
оценките на същата промяна, характерет за ОТО. Ученият Т. 
Тимън е разработил система за вероятностно (квантово) оценя-
ване на движенията на спиновите мрежи. По този начин в 
ТПКГ възниква безпрецедентен случай на комбиниране на КМ 
с ОТО, което учените оценяват като ефективен модел на уни-
фикацията (обединяването) на двете фундаментални теории. В 
такова обединение, освен това, могат да се изведат факти, кои-
то подлежат на експериментална проверка. 

От друга страна, моделът на спиновата мрежа може да се 
интерпретира като описателна схема на по-рано предложената 
от Уилър картина на пространствената „пяна". В дадения слу-
чай последната се разглежда като своеобразна спинова „пяна". 

488 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

В ТПКГ освен това могат да намерят място за описание и мно-
гомерните полеви модели. Когато се добавят нови измерения 
към пространство-времето, графовете придобиват по-сложна 
структура. В този случай линиите в спиновата мрежа се 
превръщат в двумерни повърхности, а възлите се превръщат в 
едномерни линии. Трансформациите, които претърпява спино-
вата мрежа в такива процеси, тук са представени чрез своеоб-
разни (нови) възли, представляващи пресечни точки на лини-
ите в спиновата пяна. Моделът „спинова пяна" на простран-
ство-времето е предложен от редица учени, между които са К. 
Ровели, М. Райзенбергер, Дж. Барет, JI. Крейн, Дж. Бейз и Ф. 
Маркопуло. Този модел представлява своеобразно обобщение 
на модела на пространството на Минковски, в който простран-
ството и времето бяха обединени в единна структура, наречена 
пространство-време. Моделът спинова пяна, предложен от го-
респоменатите учени, представлява своеобразен синтез между 
свойството „спин" и квантово променящата се структура на 
пространство-времето, описана чрез динамиката на промените 
на графовете. 

В пространство-времето на Минковски всяко събитие, въз-
никнало в определен момент от времето, се представя като ня-
какъв „отрязък" по протежение на самото пространство-време. 
Това се обуславя от непрекъснатия характер на пространството 
на Минковски. Отделянето на подобен „отрязък" от спиновата 
пяна е свързано с обособяването на някаква спинова мрежа. В 
този случай обаче движението на този отрязък няма непрекъс-
нат характер, както е в случая на пространството на Минковс-
ки. В замяна на това, точно както пространство-времето се 
представя чрез дискретната геометрия на една спинова мрежа, 
така и в случая на спиновата пяна времето се определя чрез 
последователността на различни движения, които пренареждат 
структурата на спиновата мрежа. По този начин времето също 
придобива дискретен характер. Потокът на времето тук се 
представя не като някаква непрекъснато течаща река, а като 
един „тиктакащ" часовник, отмерващ времето чрез последова-
телност от интервали, всеки един от които съответства на едно 
тиктакане. Дължината на тези интервали е от порядъка на вре-
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мето на Планк, 10"44 сек. С други думи, времето във Вселената 
се променя по начина, който описахме в миналата глава, стъп-
ка по стъпка, на малки прескачания, подобно на изчислителни-
те операции в компютрите. Потокът на времето в такъв случай 
се определя от „тиктакането" на неизброимо количество часов-
ници, разположени във всяко отделно място на спиновата пяна, 
където се извършва квантово „движение" на пространствено-
времевата структура, описвано чрез измененията на структура-
та на графовете. 

За съжаление предсказванияна на ТПКГ не могат по ни-
какъв начин да се проверят експериментално, тъй като те са 
свързани с измервания, извършвани в нищожно малки простра-
нствени обеми. Въпреки това, един своеобразен теоретичен 
тест за тази теория би била възможността да се изведе ОТО на 
Айнщайн като някакво нискоенергетично приближение на въп-
росната теория. С други думи, тази задача се свежда до това, 
как от сложната „плетеница" на спиновата мрежа бихме могли 
да извлечем „еластичните" свойства на метриката на простран-
ство-времето, подчинена на строгите уравнения на ОТО. Тази 
задача може да се сравци с процеса на превръщането на едно 
сложно оплетено кълбо от конци в някакво подредено парче 
плат за костюми. Въпросът се заключава в това, дали ние бих-
ме могли да изчислим коректно еластичните свойства на прост-
ранствената метрика, усреднявайки по подходящ начин вели-
чините, описващи състоянието на огромното количество линии 
и възли в спиновите мрежи. Дали когато усредняваме върху 
множеството от Планкови дължини в спиновата мрежа, бихме 
могли да опишем геометрията на пространство-времето и ней-
ната еволюция по начин, който се съгласува с „непрекъснатата" 
класическа ОТО на Айнщайн282? Някои последни разработки в 
ТПКГ показват, че дълговълнови гравитационни вълни, разп-
ространяващи се в иначе плоско (неизкривено) пространство 
могат да бъдат представени като възбудени състояния на специ-
фични квантови структури, описвани в рамките на ТПКГ282. 

Друг възможен „тест" на въпросната теория е свързан с 
много важния за КМ и теорията на гравитацията въпрос за 
термодинамичните свойства на черните дупки и в частност за 
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тяхната ентропия, която характеризира хаотичното им състоя-
ние. Теорията на С. Хокинг за квантовото изпарение на черни-
те дупки се основава на един своеобразен теоретичен хибрид, 
който е само една предварителна версия на истинската теория 
на квантовата гравитация. В тази теория материята се разглеж-
да от гледна точка на законите на КМ, но пространство-време-
то си остава в старата класическа форма, позната от ОТО283. 
Една пълна теория, каквато е ТПКГ, би следвало да може да 
възпроизведе резултата, получен от Хокинг, придавайки му в 
добавка на това един по-завършен вид. Въпросният резултат 
се основава на работите на Дж. Бекенстейн, който пръв изказ-
ва хипотезата, че на черните дупки може да се припише свой-
ството ентропия. Последната е пропорционална на площта на 
хоризонта на събитията на черните дупки. През 1974 г. С. Хо-
кинг доразвива тази идея, като я свързва със съотношенията за 
неопределеност от КМ и теорията на виртуалния квантов ва-
куум. Неговите съображения са изключително прости (като 
всяка гениална идея) и дават възможност да се получи краси-
во математическо доказателство на една формула, описваща 
температурното състояние на черните дупки. Съображенията 
на С. Хокинг са следните: Ако дадена квантова частица е в 
близост до хоризонта на събитията на една черна дупка, то тя 
би могла поради неопределеността в състоянието или да по-
падне в нея, или да се отдалечи от нея. Ако една черна дупка 
има нарастваща с времето ентропия, разсъждава С. Хокинг, то 
тя би трябвало да има и температура. Следователно черните 
дупки би следвало да излъчват, за да бъде спазен вторият закон 
на термодинамиката. Това означава, че черните дупки не са аб-
солютно „черни", както ги смятат тези, които разглеждат не-
щата единствено от гледна точка на ОТО. Отдалечаването от 
повърхността на черната дупка на квантовата частица, дължа-
що се на неопределеността в нейното положение и скорост, 
може би има някакво отношение към това лъчение. И наисти-
на, оказва се, че „пространството, което приемаме за „празно", 
не е съвсем празно, защото това ще значи, че всички полета, 
например гравитационното и електромагнитното, ще трябва 
да са точно нулеви. Но стойността на едно поле и неговата ско-
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рост на изменение с времето са като скоростта и положението 
на една частица: принципът на неопределеността твърди, че 
колкото по-точно знаем едната от тези две величини, толкова 
по-неточно ще знаем другата. Така че в празното пространство 
полето не може да бъде фиксирано точно на нулата, защото то-
гава би имало точна стойност (нула) и точна скорост на изме-
нение (също нула). Трябва да има някакво минимално количе-
ство на неопределеност или квантови флуктуации в стойност-
та на полето. Бихме могли да си представим тези флуктуации 
като двойка частици... единият от партньорите в двойката час-
тица/античастица ще има положителна енергия, а другият -
отрицателна... Поради това е възможно, ако съществува черна 
дупка, виртуалната частица с отрицателна енергия да падне в 
нея и да се превърне в реална частица или античастица. Тога-
ва вече няма да анихилира със своя партньор. Нейният изоста-
вен партньор също може да падне в черната дупка. Или пък, 
притежавайки положителна енергия, може да избяга от окол-
ността на черната дупка във вид на реална частица или анти-
частица... На далечен наблюдател ще му се стори, че тя е била 
излъчена от черната дупка. Колкото по-малка е черната дупка, 
толкова по-късо ще е разстоянието, което частицата с отрица-
телна енергия ще трябва да измине, преди да се превърне в ре-
ална частица, а следователно толкова по-голямо ще е излъчва-
нето и видимата температура на черната дупка"284. 

Полученият резултат за температурното лъчение на черни-
те дупки от С. Хокинг е едно от най-значителните достижения 
в теоретичната физика през последните 30 години. Този резул-
тат се потвърждава и от изчисленията, проведени в рамките на 
ТПКГ. Всъщност в последната са получени дори някои важни 
уточнения, в смисъл че е открита някаква фина структура в 
спектъра на самото лъчение на Хокинг. В това именно се зак-
лючава и приносът на ТПКГ в теорията на квантовото изпаре-
ние на черните дупки, което показва, че разглежданата теория 
има наистина сериозни основания да бъде кандидат за правил-
на теория на квантовата гравитация. За съжаление повечето 
предсказвани от ТПКГ факти се отнасят до мащаба на енерги-
ите, отговарящ на скалата на Планк, която се намира отвъд гра-

492 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

ницата на човешките възможности. Скалата на Планк засега е 
на 16 порядъка под реалните възможности дори и на най-мощ-
ните ускорители, построени от човешката ръка. Това обстояте-
лство е причина много учени да допускат, че теориите на кван-
товата гравитация може би завинаги ще останат в групата на 
чистите умствени достижения на познанието, които подобно на 
философията не подлежат на експериментална проверка. Но 
както ще видим в следващия параграф, този песимизъм може 
да бъде опроверган от един друг сериозен кандидат за такава 
истинна теория, какъвто е ФБ. 

През изминалите няколко години няколко млади изследова-
тели, привърженици на ТПКГ, се опитват да намерят нови на-
чини и методи за експериментална проверка на въпросната те-
ория285. Тези методи са свързани с явленията, предизвикани от 
разпространението на светлината по протежение на цялата 
Вселена. Известно е, че когато светлината се разпространява в 
някаква материална среда, нейната дължина на вълната търпи 
известни изменения, предизвикващи явленията „пречупване на 
светлината" и разделянето на светлинните лъчи на различни 
цветове. Подобни ефекти могат да се получат и при разпрост-
ранението на светлината или на частиците през дискретно 
пространство-време, описвано като спинова мрежа. 

За съжаление и в този случай скалата на Планк е една неп-
реодолима преграда за реализирането на подобни експеримен-
ти. Изменението в дължината на вълната и на най-мощните 
космически лъчения, пронизващи световното пространство в 
случая на спиновата мрежа, може да даде ефект, който е едва 
една милиардна част от реалната дължина на вълната на тези 
лъчения. Такъв слаб ефект практически не може да бъде конс-
татиран със средствата на съвременната техника. Следовател-
но, за всички видове лъчения, които ние можем да наблюдава-
ме, ефектите, предизвикани от дискретната структура на прост-
ранство-времето, не могат да се открият по експериментален 
път. Има предположение, че тези ефекти могат да придобият 
удобен за наблюдения вид, ако наблюденията се провеждат 
върху „престарели" в своите пътувания през Вселената свет-
линни лъчи, т.е. такива лъчи, които в течение на времето са аку-
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мулирали последствията от въпросните ефекти, достигайки 
размера, необходим за експерименталната проверка. В астро-
номическите наблюдения напр. са открити светлина и частици, 
идващи от отдалечени области на Вселената, намиращи се на 
милиарди светлинни години разстояние от нас. Такива лъчи са 
напр. гама-лъченията, освободени при свръхмощните косми-
чески избухвания на някои небесни обекти. Изчисленията, нап-
равени в рамките на ТПКГ от учените Р. Гамбини, Дж. Пълин 
и др.,285 предсказват, че фотони с различни енергии би трябвало 
да се разпространяват с малко по-различна скорост и следова-
телно те ще достигат до наблюдателя за различно от останали-
те фотони време (нещо подобно на явлението пречупване на 
светлината). Подобни ефекти могат да бъдат открити в наблю-
денията върху „гама-експлозиите" на различни небесни обек-
ти, извършвани с помощта на телескопи, инсталирани на изку-
ствени спътници на земята. Засега точността на тези наблюде-
ния е около 1000 пъти под границата, необходима за констати-
рането на въпросните ефекти, но в проекта за една нова сате-
литна обсерватория, наречена GLAST, която е планирана за 
2006 г., се предвижда достигането на изискваната от теорията 
точност. Учените Дж. Амелино-Камелия, X. Магейо и JI. Смо-
лин разработват една модифицирана версия на ОТО на Айн-
щайн, която е инспирирана от модела на ТПКГ, и в която се 
описва разпространението на фотони при високи енергии със 
скорости, различни от общоприетата скорост на светлината във 
вакуум. В теорията на тези учени се допуска, че универсална-
та скорост на светлината с е всъщност скоростта на фотоните, 
притежаващи много ниска енергия или, което е все същото, че 
тази скорост се обуславя единствено от дълговълновите свет-
линни лъчи. Това предположение съвпада в известен смисъл и 
с нашите разбирания, оформени в рамките на ФБ. 

Друг възможен ефект, предизвикан от дискретната структу-
ра на пространство-времето, може да се очаква по линията на 
наблюденията върху космическото лъчение при много високи 
енергии. Преди около 30 години беше предсказан един много 
важен ефект, свързан с това лъчение, а именно, че високоенер-
гийни космически частици, притежаващи енергия, по-голяма 
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от 3.1019 ев, не могат да достигнат до земната повърхност по 
никакъв начин, защото при такива енергии частиците се раз-
сейват от микровълновото лъчение, изпълващо пространството 
на материалната среда във Вселената. Космическият радиацио-
нен фон в този смисъл представлява естествена преграда, екра-
нираща и разсейваща свръхенергийните космически лъчения. 
Въпреки този недвусмислен теоретически резултат в проведе-
ния от японски учени експеримент, известен под названието 
AGASA, бяха открити 10 случая на космически лъчи, притежа-
ващи енергия, надхвърляща въпросната граница. Този факт на-
мери своето обяснение в рамките на ТПКГ. Оказва се, че диск-
ретната структура на пространство-времето увеличава нивото 
на енергията, необходима за протичането на въпросното раз-
сейване на космическите лъчения от радиационния микровъл-
нов фон на Вселената. Този резултат може да се разглежда ве-
че като пряко потвърждение на хипотезата за дискретността на 
пространство-времето. 

По този начин ТПКГ се утвърждава като една от теориите, 
с помощта на която може конструктивно да се изследват и явле-
нията на ранната Вселена, свързани с най-ранния период от раз-
ширението на света непосредствено след Големия взрив. ОТО 
на Айнщайн предсказва съществуването на начален момент във 
времето, но този резултат не отчита последствията, произтича-
щи от прилагането на законите на КМ, които, от друга страна, 
намират едно сравнително приемливо приложение в ТПКГ. 
Ученият М. Божовалд от Германия съвсем неотдавна публикува 
някои резултати, получени от него с помощта на изчисления, 
извършени в рамките на ТПКГ, които показват, че Големият 
взрив на Вселената е всъщност един Голям Скок в нейното със-
тояние. Преди извършването на въпросния „скок" Вселената е 
претърпяла едно бързо свиване. Този модел на ранната Вселена, 
според учения, открива възможност за експериментална про-
верка на явленията, възникнали в т. нар. „начален" период от 
еволюцията на света. Следите от тези явления могат да бъдат 
евентуално открити в бъдещи космологични наблюдения и изс-
ледвания. Те може би ще ни разкрият каква е била и историята 
на Вселената преди неправилно формулирания от „класиците" 
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начален момент на времето. В ТПКГ такъв „начален" момент на 
универсалното време просто не съществува. 

Един друг въпрос, имащ подобен фундаментален харак-
тер, е свързан с проблемите на космологичната константа в 
уравненията на ОТО. Тази универсална константа, както ви-
дяхме от анализа в тази книга, всъщност описва един своеоб-
разен процес на мигновено „изпълване" с положителна (или 
евентуално с отрицателна) енергия на глобалното световно 
пространство, което оказва решаващо влияние във оформяне-
то на геометричната структура на последното. В известен 
смисъл тази константа, която според мен е едно от най-голе-
мите достижения на Айнщайн, въпреки че той самият я инте-
рпретира като „неговата най-голяма грешка в живота му", мо-
же да се окаже решаващият фактор в разбирането ни за най-
дълбоката същност на гравитационното поле, за най-дълбока-
та същност на самото пространство-време и на неговата връз-
ка с ФНС. Космологичната константа се очертава като една 
совеобразна „помпа", използвана от Твореца, с която Той ус-
пява да установи пълен глобален контрол над Творението Си. 
Подробно с този въпрос ще се занимаем в следващия параг-
раф. В полза на тези твърдения говори и наскоро откритият в 
астрономичните наблюдения факт, показващ как енергията, 
освободена от избухването на една отдалечена супернова, 
повлиява по един твърде осезателен начин върху цялостната 
глобална структура на Вселената, подобно на разтърсването 
на една огромна масивна сграда при земетресение. Тази енер-
гия се влива като мощен поток в световния микровълнов фон, 
проявяващ ефекта си като някаква универсална „помпа", „на-
помпваща" с положителна енергия енергийния фон на цялата 
Вселена. Тази енергия, от друга страна, ускорява осезателно 
самия процес на разширението на Вселената, което наистина 
представлява един глобален ефект286. В ТПКГ съществува въз-
можност въпросната положителна енергия да бъде включена 
и третирана по съответен начин в рамките на подходящо 
подбран математичен модел. Във ФБ този проблем се решава 
по един съвсем естествен начин. Това е един от най-важните 
и възлови моменти в тази теория. 
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Въпросният математичен модел, описващ квантовото със-
тояние на Вселената при наличието на положителна космоло-
гична константа, съответстваща на „изпълването" с положи-
телна енергия на общия енергиен фон на световното простран-
ство, е разработен през 1990 г. от японския учен X. Кодама. 
Последният е привърженик на ТПКГ. 

Един от основните въпроси, които се поставят в ТПКГ, 
представлява това как може да бъде изменена класическата 
СТО при свръхвисоки енергии, за да може съответните резул-
тати да се използват за целите на дискретната теория на прост-
ранството. Освен това, би било полезно да се знае как класи-
ческата ОТО се проявява като едно добро приближение на са-
мата ТПКГ при разстояния, много по-големи от дължината на 
Планк. От отговора на тези въпроси зависи до голяма степен 
съдбата на тази теория. До този момент обаче определен отго-
вор на тези въпроси все още няма. Известно е само, че въпрос-
ното приближение е добро за някои квантови състояния, опис-
ващи разпространението на слаби гравитационни вълни в едно 
плоско (неизкривено) пространство-време. 

Друг важен въпрос, който в известен смисъл остава настра-
на от вниманието на ТПКГ, е свързан с проблема за унификаци-
ята на фундаменталните физически сили. Възможно ли е обаче, 
тази теория на квантовата гравитация да обхване всички тези 
сили, включително и гравитацията, представяйки ги като раз-
лични аспекти на една-единствена фундаментална сила. Може 
да отбележим също, че докато в теорията на струната напр. се 
поставя акцент именно върху обединението (унификацията) на 
фундаменталните природни сили, то в ТПКГ акцентът е поста-
вен върху дискретния характер на пространство-времето. Въп-
реки това, посоченото съображение не изключва и възможност-
та за обединението на силите в рамките на ТПКГ. Този проблем 
все още остава открит в тази теория. В нея също остава открит 
и въпросът как класическата реалност, описвана сполучливо от 
ОТО, може да се представи като някакво нискоенергийно приб-
лижение на въпросната теория, подобно на това, както класи-
ческата механика следва като някакво приближение на СТО, ко-
гато скоростта на светлината клони към безкрайност. 
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Несъмнено ТПКГ заема едно много важно място в обща-
та структура на съвременната физика. Интересно е да отбеле-
жим, че в нея не се правят някакви драстични, допълнителни 
предположения, които да надхвърлят фундаментално аксио-
матичната база на съставящите я елементи - КМ и ОТО. Въп-
реки това възникналите тук принципи - ПНФ и ПДИ - имат 
характера на базисни принципни положения, които в известен 
смисъл не съответстват напълно на основните принципи, 
възприети в КМ и ОТО. Забележителното достижение на тази 
теория дискретността на пространство-времето, описвано от 
модела на спиновите мрежи и на спиновата пяна произтича 
по-скоро от математическия апарат, възприет в теорията, от-
колкото от някакво ad hoc предположение. Тук можем да до-
бавим и факта, че в ТПКГ не се отчитат в явен вид резултати-
те от проверката на теоремата на Бел. Освен това свойството 
спин на частиците има неясен статут в дискретната структура 
на пространство-времето, описвана чрез спиновите мрежи и 
спиновата пяна. В тази теория не е спазен и ПОСТБ. В нея, 
няма дори и намек за богатството от идеи, възникващи във 
връзка с информационния аспект на фундаменталните физич-
ни взаимодействия. 

Твърде дълъг е списъкът на неяснотите и проблемите, въз-
никващи в ТПКГ. Въпреки това в тази теория има значителен 
рационалистичен потенциал, който ние ще се опитаме да изпо-
лзваме в теорията на ФБ. Това ще направим в следващия параг-
раф от настоящата книга. 

§2.3.2. Теорията „Физика на Бога". Принципи на теория-
та. Характерът на уравненията, които се извеждат в тази 
теория. Сравнение с някои други теории, опитващи се да обе-
динят ОТО и КМ. Въпросът за експерименталната проверка 
на теорията. 

В анализа, който направихме дотук, ние успяхме да форму-
лираме редица принципи, нови идеи и положения, които ще се 
постараем да използваме в изложението на теорията ФБ. Нак-
ратко ще припомним най-важните от тях. 
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Основната констатация в направения анализ е, че с нап-
редъка на физичното знание ние неизбежно се сблъскваме с 
принципната отвореност на човешкото познание към една но-
ва необятна познавателна област, която нарекохме НС. В тази 
област се очертава силуетът на едно необичайно за нас битие, 
което ние се опитваме да идентифицираме с Бога. Тази нова ре-
алност очевидно има отношение към фамилиарното за всички 
нас понятие за духовния свят. Нашите теоретични разработки 
са само едно бледо отражение на този величествен, многообра-
зен и до голяма степен недостъпен за нашето познание свят. 
Неговото реално съществуване обаче е осезателно и очевидно 
влияе върху физическата действителност по начин, който пра-
ви невъзможно реализирането на идеала на Айнщайн. Този 
въпрос ние изяснихме в известен смисъл в увода на книгата. 
Изводът от анализите в настоящата книга е, че построяването 
на ТВ е невъзможно по принцип. Ние не можем да обясним 
напълно и изчерпателно Вселената, живота и един широк кръг 
от явления, които наричаме духовни, само въз основа на позна-
тите природни закони. Всякакви опити да се построи такава те-
ория се натъкват на непреодолими трудности. Построяването 
на някаква единна теория, обединяваща цялостното физично 
знание, е невъзможно по принцип. Всички опити за достигане-
то на такъв идеал неизменно ни превръщат в потенциални 
привърженици на КР, която описахме в книгата „Физика на Бо-
га 7". В тази кулура, може да се каже, се очертават и някои но-
ви тенденции, извиращи от глъбините на старата философска 
школа на деизма, която е потенциален съюзник на безбожния 
материализъм. Ключов момент в това отношение е настъплени-
ето на източните религиозни школи и философии, изразено в 
тяхната неправомерна претенция за монополизиране на идеите, 
произтичащи от новата ФНС. Рожба на тези религиозни школи 
са и пагубните, неправдоподобните, противоречащите на науч-
ните данни идеи за някаква еволюция в невидимия свят, на иде-
ята, че видимият физически свят е възникнал от еволюцията на 
фината материя в НС. За съжаление тази идея се възприема и 
от повечето учени, които се занимават професионално с проб-
лемите на НС и духовната реалност. Но ако видимият свят на-
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истина е възникнал чрез еволюция на невидимата материя, то 
тогава образът на Бога в случая се свежда до философските 
виждания на деизма, в който се приема, че Всевишният е съз-
дал първоначално невидимата материя и нейните закони, след 
което се е оттеглил и оставил света да се саморазвива от само 
себе си чрез еволюция. Във ФБ ние доказваме, че това е невъз-
можно по принцип. Единствената, истинна картина, която ни 
рисува новата физика, е тази на Сътворението. Сътворението 
на света от Бога е единствената алтернатива на идеята за ево-
люцията, дори и ако последната има характер, определен от 
въпросното разбиране, възприето от школата на деизма. 

След тези предварителни бележки ние можем да пристъ-
пим към едно подробно аксиоматично изложение на въпросна-
та теория ФБ. Нейните основни принципи са следните: 

1. Основната методология на ФБ е деунификацията на 
физиката. Деунификативният принцип, а не унификацията, е 
истинската когнитивна основа на физичното знание. Този 
принцип не означава отхвърляне изцяло на идеята за обедине-
нието. Обединението може да има само частичен характер, но 
не и глобален, подобно на теорията на електрослабото взаимо-
действие, което обедини успешно само две от фундаментални-
те физични сили в природата. Цялостното, окончателно обеди-
нение на тези сили е невъзможно по принцип. Известен нап-
редък в това отношение може да се постигне само, ако се прив-
лекат и идеи, произтичащи от новата ФНС. 

2. Основен принцип във ФБ е ПНФ. Той може да се форму-
лира като „принцип за независимостта от естеството на геомет-
рията на пространство-времето" или още като „принцип за не-
зависимостта от обкръжаващия пространствен фон" (на англ. 
background independence). Този принцип означава, че самата ге-
ометрия в тази теория се разглежда като динамично променя-
ща се същност, зависеща не само от естеството на физически-
те взаимодействия, протичащи в определеното от нея (от гео-
метрията) пространство-време. С други думи, за да се опреде-
ли пълната картина на геометричната пространствена структу-
ра във ФБ не е достатъчно само да се решат уравненията, дава-
щи зависимостта на тази структура от ефектите на материята и 
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енергията. Тук следва да се добавят и ефектите, възникващи по 
линията на други фактори, описвани евентуално от някакви 
допълнителни съображения или от уравнения, които допълват 
картината на геометрията на пространство-времето, определе-
на от динамиката на фундаменталните физически взаимодей-
ствия. Такива допълнителни съображения са напр. информаци-
онните. 

3. Основен принцип във ФБ е ПДИ. Той се изписва като 
„принцип на дифеоморфната инвариантност" (на англ. diffeo-
morphism invariance principle). Този принцип е тясно свързан с 
предишния. Неговата същност се заключава в независимостта 
на описанието на полевите уравнения от избора на координат-
ната отправна система, обусловена от относителността на са-
мите геометрични пространствени многообразия, които ние 
определяме с помощта на ПНФ. В този смисъл една точка в та-
ка определеното пространство-време, структурата на което е 
обогатена от въпросните допълнителни съображения (напр. 
информационното), се дефинира само от това, което променя 
физическото състояние на нещата в нея (в точката), а не от ней-
ното положение, зависещо от някаква специално избрана коор-
динатна отправна система във фиксирания първоначален гео-
метричен фон. ПДИ представлява едно своеобразно обобще-
ние на принципа на относителността, формулиран от Айнщайн 
в ОТО. В този случай физичните закони и явления вече не са-
мо че не зависят от отправната координатна система, разглеж-
дана в някакво фиксирано пространство-време, но те не зави-
сят и от естеството на самия динамично променящ се простра-
нствен фон. По този начин във ФБ пространство-времето се 
разглежда като своеобразен квантов обект, който има дискре-
тен (прекъснат) характер. Този подход е заимстван от ТПКГ. 
Тук обаче тази концепция се доразвива въз основа на информа-
ционните съображения. 

4. Основен принцип във ФБ е т. нар. „принцип за неутра-
лизирането на топологическите различия" (съкратено 
ПНТР), който разгледахме подробно в книгата „Физика на Бо-
га 5". Въвеждането на този принцип се налага по две основни 
причини: Първата е, че от този принцип следва (може да се из-
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веде като логическо следствие) явлението квантова нелокал-
ност. Това обстоятелство улеснява значително включването в 
теорията на съображенията, произтичащи от резултатите, по-
лучени от експерименталната проверка на теоремата на Бел. 
Втората причина е, че истинското фундаментално ниво в гео-
метричните описания на пространство-времето не е метричес-
кото, а топологическото. Метрическото ниво в геометричното 
описание е характерно за повечето физични теории. То е фун-
даменталното ниво, възприето и в ОТО. Метричните отноше-
ния в геометричните структури, обаче, описват само количест-
вения аспект на тези структури, докато топологическите отно-
шения отразяват техните качествени аспекти, обусловени от 
същността на самата организация, реда и системността на ге-
ометричните многообразия, представляващи фундамента на 
геометричните структури на пространство-времето в най-об-
щия смисъл на думата. Следователно истинното ниво, което 
следва да се възприеме в една реалистична теория на ФВ е то-
пологическото, а не метрическото, което е възприето напр. в 
теорията на Шипов или в ОТО. 

От друга страна, ПНТР улеснява въвеждането на далеко-
действащите сили в теорията на ФВ, което ние разглеждаме ка-
то принос към общата теория на далекодействието във физика-
та. Този принцип е една новост в теоретичната физика. Въве-
ден е за първи път във ФБ. С негова помощ се внася порядък 
при разглеждането на свойството спин в рамките на физичес-
ките структури, приписвани на ФВ. Например, в ТПКГ спинът 
се описва като качество на спиновите мрежи и на спиновата пя-
на, но в случая това понятие има неясна физична природа. В те-
орията на Шипов свойството спин се приписва на фитоните, но 
както изтъква самият проф. Акимов, това свойство в случая 
има неясна природа от гледна точка на принципа на Паули. Та-
зи трудност се избягва с помощта на ПНТР. В теорията на ту-
исторното пространство на Пенроуз проблемът със спина отно-
во се свежда до съгласуването на нещата с принципа на Паули. 
Този проблем се игнорира в тази теория. 

Същността на ПНТР се заключава в следното: Сумарният 
ефект от действието на принципно независимите топологичес-
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ки свойства на пространството има винаги като резултат тяхно-
то (на топологическите свойства) неутрализиране, водещо до 
възстановяване на нарушената от тях метрична структура. Ние 
допускаме, че свойството спин е по-скоро геометрично свой-
ство на пространство-времето, което нарушава метрическата 
структура (усукването на самото пространство-време наруша-
ва пространствената метрика и следователно напълно основа-
телно е то да се разглежда като топологично различие). С дру-
ги думи, в цялостната динамика на топологическите различия 
и техните инварианти (тъждества) има едно ново в информаци-
онен смисъл ограничение, а именно, че тяхното сумарно 
действие не може да променя облика на метрическите различия 
и техните инварианти. (Вж по-подробно „Физика на Бога 5", 
§1.2.2.). 

ПНТР представлява своеобразна методология на прехода 
от ГКС към ИКС. В този смисъл той е удобно средство за опи-
сание на явленията и процесите в НС, за описанието на това, 
което нарекохме СПС, което е и синоним на космическото съз-
нание. 

5. Основен принцип във ФБ е ПИКС, който бе формулиран 
във връзка с въведеното от нас ограничение на честотата на 
вибрациите на полевите осцилатори и произтичащия от него 
закон за енергията на тези осцилатори, задаван с формула (23). 

Идеята за въвеждането на това ограничение е следната: 
Квантовата теория на системи с краен брой микрочастици 
(напр. атоми, молекули и др.), е разработена през 20-те години 
от Хайзенберг, Шрьодингер и Дирак. Тази теория обаче среща 
трудности, когато квантовите идеи се прилагат в случая на 
електромагнитното поле на Максуел. Физиците и до ден дне-
шен си представят полето на Максуел като съставено от безб-
ройно количество вълни с различни дължини на вълната. Вся-
ка вълна може да се изобрази по принцип като някакво миниа-
тюрно люлеещо се махало, люшкащо се от едно положение до 
друго в пространството, с честота равна на честотата на съот-
ветната вълна в полето на Максуел. Това махало е именно про-
тотипът на полевия осцилатор, който физиците приписват на 
квантовото поле. 
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„Съгласно квантовата теория основното състояние, или 
състоянието с най-ниска енергия, на едно махало не е просто 
разполагането на махалото в точката с най-ниска енергия, со-
чейки право надолу. Тогава то би имало едновременно както 
определено положение, така и определена скорост нула. Това 
би било нарушение на принципа на неопределеността, който 
забранява точното измерване на положението и на скоростта в 
един и същи момент... 

Така основното състояние, или най-ниското енергетично 
състояние, на едно махало няма нулева енергия... Вместо това 
дори в основното си състояние махалото или която и да е осци-
лираща система трябва да притежава известно минимално ко-
личество от онова, което наричаме нулеви флуктуации. Те оз-
начават, че махалото няма непременно да сочи точно надолу, а 
ще има известна вероятност да се отклонява на малки ъгли от 
вертикалата... Аналогично дори във вакуумното или най-ниско 
енергетично състояние вълните в Максуеловото поле няма да 
бъдат точно нула, а може да имат малки размери. Колкото по-
висока е честотата (броят на люлеенията в минута) на махало-
то или вълната, толкова по-висока е енергията на основното 
състояние"287. 

Минималната енергия на полевия осцилатор, обусловена 
от принципа на неопределеността в КМ обаче, представлява са-
мо едно от двете възможни фундаментални ограничения в този 
случай. Въпросната минимална флуктуация в полето на Максу-
ел фактически ограничава „отдолу" стойностите на енергията 
на осцилатора. Но при много високи честоти, както вече отбе-
лязахме в §2.1.2., може да се получи и едно своеобразно огра-
ничение „отгоре" на стойностите на енергията, естествено въз-
никващо от ограничението, налагано от принципите на СТО, 
според които движението на махалото не може да става със ско-
рости по-големи от скоростта на светлината. И наистина, при 
свръхголеми честоти движението на осцилатора ще се извъ-
ршва със скорости, по-големи от скоростта на светлината. В 
модела на полевия осцилатор, може да се каже, че възниква си-
туация, в която намират своеобразно съчетание двете основни 
теории във физиката КМ и теорията на относителността. В слу-
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чая ограничението „отдолу" следва от законите на КМ, а огра-
ничението „отгоре" следва от законите на СТО. В параграф 
2.1.2. ние посочихме връзката на тези ограничения с информа-
ционните съображения, произтичащи от характера на явления-
та в НС. Този факт ние описваме с помощта на въпросния 
ПИКС. Неотчитането на ограничението „отгоре" във физиката 
е може би източникът на трудностите, свързани с разходимос-
тите в стандартния модел на квантовото поле. Обичайните 
пресмятания в този модел водят до безкрайни стойности на ве-
личините на заряда и масата на електрона в квантовата елект-
родинамика. За да се избегне тази трудност, в теорията се при-
лага изкуствената процедура на ренормировките, разработена 
от учените Файнман, Швингер, Томонага и Дайсон. С помощта 
на въпросната процедура тези учени „развиха съгласуван начин 
за отстраняване или „извеждане" на тези безкрайности и опе-
риране в теорията само с крайни наблюдаеми стойности на ма-
сата и заряда. Въпреки това флуктуациите на основното състо-
яние все още предизвикваха малки ефекти, които можеха да бъ-
дат измервани и се съгласуваха добре с експеримента. Подобни 
схеми на изваждане за отстраняване на безкрайностите работе-
ха за полето на Янг-Милс... Флуктуациите на основното състо-
яние обаче имат много по-сериозно проявление в квантовата 
теория на гравитацията. И тук всяка дължина на вълната би 
имала енергията на основното състояние. Тъй като няма никак-
во ограничение колко къси могат да бъдат вълните на Максуе-
ловото поле, съществуват безкраен брой различни дължини на 
вълните във всяка област на пространство-времето и безкрайно 
количество енергия на основното състояние. И тъй като плът-
ността на енергията подобно на материята е източник на грави-
тация, тази безкрайна плътност на енергията би трябвало да оз-
начава, че съществува достатъчно гравитационно привличане 
във Вселената, за да свие пространство-времето в една-един-
ствена точка, което очевидно не се случва"288. 

Тази трудност се отстранява естествено с помощта на пе-
тия принцип на теорията ФБ, който тук описваме. От него ста-
ва ясно, че има принципно ограничение за честотата на кванто-
вите осцилатори. 
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„Енергията на флуктациите на основното състояние може 
да бъде детектирана посредством ефекта на Казимир. Ако раз-
положите две метални плочи успоредно и близо една до друга, 
ефектът от плочите е малко намаление на броя дължини на въл-
ната, които могат да съществуват между двете плочи, в сравне-
ние с броя им във външната област. Това означава, че енерге-
тичната плътност на флуктуациите на основното състояние 
между плочите, макар и все още безкрайна, е по-малка с едно 
крайно количество от плътността на енергията навън... Тази 
разлика в плътностите на енергията се проявява като сила, про-
тегляща плочите една към друга, и тази сила е била наблюдава-
на експериментално. Силите са източник на гравитация в об-
щата относителност, точно както е и материята, така че би би-
ло непоследователност да се игнорира гравитационният ефект 
на тази енергетична разлика"288. 

В този коментар на С. Хокинг ясно проличава неспособно-
стта на физиците да отчетат особеностите на ограничението на 
честотите на полевите осцилатори, обрязващо по един естест-
вен начин безкрайностите, породени от енергията, приписвана 
на основното състояние на полето. В иначе сполучливото опи-
сание на ефекта на Казимир, направено от този учен, обаче, мо-
же да се открие една принципна грешка. Аз съм съгласен със 
становището на Хокинг, че реалното проявление на въпросната 
сила на привличане в този ефект е свързано с различията в 
плътностите на вакуумната енергия отвън и отвътре между 
двете метални пластини. Но това по-скоро доказва именно, че 
плътностите на вакуумната енергия имат крайни стойности, а 
не безкрайни, което е в пълно съгласие с петия принцип на ФБ. 
Ако плътността на енергията би била безкрайна, в такъв случай 
дори и да извадим една крайна величина от безкрайността, ре-
зултатът отново е безкрайност. Ако плътността би била безк-
райна, ефектът на Казимир не би могъл да се наблюдава, защо-
то и от двете страни на металните плочи плътността независи-
мо от доближаването на плочите винаги остава безкрайна. Точ-
но обратното, ефектът на Казимир е убедително доказателство, 
че плътностите на вакуумната енергия могат да имат само 
крайни стойности, защото само при крайни значения на тази 
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физична величина изваждането (също на крайно) количество 
от енергията би дало значителен ефект, изразен в крайния ре-
зултат на появяващата се сила между плочите в ефекта на Ка-
зимир. От друга страна, ефектът на Казимир говори в полза на 
това, че вакуумната гравитационна енергия има реален принос 
в общия фон на положителните енергии на останалите фунда-
ментални физични полета в природата. Пренебрегването на то-
зи факт наистина би представлявало някаква логична непосле-
дователност в теорията. Този факт се отчита в явен вид в рам-
ките на следващия принцип на ФБ. 

6. Основен принцип във ФБ е „принципът на информацион-
ността". 

Някои по-наблюдателни и критично настроени читатели 
могат да зададат следния въпрос: Каква връзка може да има 
между информационността и въпросната интерпретация на 
ефекта на Казимир, от която става ясно, че гравитационната ва-
куумна енергия има някакво позитивно енергийно въздействие 
върху физическата реалност? Нашият отговор е, че има такава 
връзка. Но преди да пристъпя към разглеждането на този въп-
рос искам да разкажа какво ми се случи една сутрин през ран-
ната пролет на 2005 г. Тогава аз чух вътрешния в мене глас, 
който ми каза ясно и отчетливо следното: „Духовната реалност, 
която ти искаш да обясниш, не се подчинява на законите на 
пространството и времето. От човешка гледна точка това опи-
сание може да има само информационен характер. Уравнения-
та, които ти изведе въз основа на осемте принципа на ФБ, мо-
гат да опишат някои важни аспекти във взаимовръзките между 
духовната и физическата реалност. Новият резултат, който се 
получава в такова разглеждане, е трудноразбираем за учените, 
развиващи традиционната наука. Ти трябва ясно и точно да 
изясниш на хората смисъла на този резултат. Трябва да им ка-
жеш, че фината материя, за която става дума в новата теория, в 
никакъв случай не може да се разглежда като някаква еволюи-
раща същност. Тя е сътворена така, както и вие хората сте сът-
ворени от Мен. Най-важното обстоятелство, следващо от урав-
ненията, които ти изведе, е съществуването на ИЗТОЧНИК НА 
ИНФОРМАЦИЯТА. (Тези две подчертани думи бяха произне-
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сени с повишен тон). Тези уравнения показват недвусмислено, 
че светът не само е създаден от Мен, но той е и контролиран от 
Мен. Видимата част на Моето Творение не може да се обясни 
напълно въз основа на известните в традиционната наука зако-
ни. Прословутите сингулярности в теорията на Айнщайн не 
могат да бъдат обяснени по никакъв начин, защото те се избяг-
ват с волевите действия на силите, които Аз контролирам чрез 
информационната среда, сътворена също от Мен, и наречена от 
вас космическо съзнание. Неугледните черни дупки, които са 
съблазън за Стивън Хокинг, никога не могат да възникнат във 
Вселената, защото гравитационната сила има два различни ас-
пекта. При много високи енергии влиза в сила вторият аспект 
на това универсално поле, който аспект е и мостът към духов-
ната реалност. Тази особеност се описва единствено от ФИЗИ-
КАТА НА БОГА". (Тук гласът отново повиши тона си, след ко-
ето замлъкна). Тогава аз бързо взех молив и хартия и се опитах 
да възпроизведа тези думи, докато те все още звучаха в главата 
ми. Успях само да предам смисъла, който се съдържаше в това 
откровение и много от думите, с които то бе предадено на мен. 

Нека се върнем отново към изложението на принципите на 
ФБ. Едно възможно обяснение на ефекта на Казимир е, че кос-
мологичната константа X в уравненията на ОТО има много дъл-
бок физически смисъл. И той е, че ако тази константа би има-
ла напр. безкрайна отрицателна стойност, тя би могла да уни-
щожи безкрайната положителна стойност на енергиите на ос-
новното състояние във ФВ и по този начин да се получат ОКР, 
които ние описахме в първия раздел на книгата. След получа-
ването на тези решения на уравненията на Айнщайн за мене 
стана ясно как би могъл Бог да контролира цялото Си Творение 
(т.е. видимата Вселена) от позицията Си на ИЗТОЧНИК на ИН-
ФОРМАЦИЯТА в духовната реалност. Чисто и просто чрез ин-
формационното взаимодействие, разгръщащо се във ФВ, ТОЙ 
би могъл да контролира и да променя по подходящ начин въп-
росната космологична константа, променяйки я както в лока-
лен, така и в глобален смисъл. От гледна точка на човешкото 
познание това означава въвеждането на тази константа ad hoc в 
полевите уравнения и нейното нагласяване (естествено от разу-

508 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

мен източник) с изключителна точност. Въпросът с космоло-
гичната константа привличаше вниманието ми още от времето, 
когато бях студент по физика в Букурещкия университет. Още 
оттогава в мене назряваше идеята, че една фино нагласена кос-
мологична константа би могла да промени коренно цялостната 
картина на Вселената. Но едва когато успях да изведа уравне-
нията на ФБ въз основа на нейните осем принципа, аз разбрах 
как точно това би могло да стане. 

Във формула (23), която е част от математическия апарат 
на ФБ, възниква една нова универсална константа, означена с 
р. Формулата позволява да се интерпретира от една физически 
смислена позиция парадоксът с ограничението на честотите на 
полевите осцилатори „отгоре", което обяснихме в предишния 
пети принцип на теорията. Тази формула, освен това, очертава 
някакъв максимум за честотите на осцилаторите, който зависи 
от стойноста на р. Интересното е да отбележим, че този макси-
мум отговаря на енергии на ФВ, които далеч надхвърлят стой-
ността на енергията в скалата на Планк. Този максимум може да 
се интерпретира като своеобразен предел на енергиите в приро-
дата изобщо, над който енергията на ФВ започва да намалява. 
Това естествено би трябвало да се отрази и върху стойността на 
космологичната константа, която, от своя страна, би промени-
ла облика на глобалното гравитационно поле, а оттук и на ця-
лостната геометрична структура на пространство-времето. 

Някои предварителни изчисления, които аз направих лично 
с помощта на на формула (23), показват една нова картина на 
енергийното състояние на ядрата на галактиките. Това огромно 
скупчване на маси отговаря на въпросните енергии, определени 
от максимума, очертан от въпросната формула, което означава, 
че огромната енергия, отделяна от'тези ядра, няма ядрен харак-
тер (т.е. тя не е резултат на силното взаимодействие, познато от 
физиката на атомното ядро), а има друг характер, свързан с 
енергията на ФВ. Това е нова енергийна форма, изплуваща и ос-
вободена от глъбините на вакуума, която е много по-мощна от 
енергията на ядрените взаимодействия. Тази вакуумна енергия 
е може би и причината състоянието на „черна дупка" в приро-
дата да е невъзможно по принцип. Над този максимум влизат в 
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сила и законите на НС, които имат по-скоро информационен ха-
рактер, отколкото силово-енергиен. Затова говори и фактът на 
постепенното намаляване (след въпросния максимум) на енер-
гията на полевите осцилатори във ФВ. В тази област по-на-
татъшното увеличаване на честотата на тяхното трептене води 
до намаляване (а не до увеличаване, както е в КМ) на тяхната 
енергия. Тази плоскост на ФВ представихме като свойство на 
един нов вид вакуумни компоненти, наречени шенони. 

От гледна точка на топологичните съображения, които 
изтъкнахме в рамките на предишния пети принцип на ФБ, мо-
гат да се изведат някои конкретни частни диференциални урав-
нения, описващи възможги л вид на самия космологичен член в 
уравненията на Айнщайн, който тук се разглежда вече не като 
константа, а като функция на мястото в пространство-времето 
и на метриката. Полученият по този начин вид на космологич-
ния член може да се използва за получаването на различни кла-
сове от решения на уравненията на Айнщайн в ОТО. Едно та-
кова уравнение напр. има следния вид: 

pV2R)4x,g) = 0, (37) 

където X (х, g) е космологичният член, разглеждан като функ-
ция на мястото х и на метриката g, Gijkl е тензорен оператор, 
формата на който се определя от топологичните особености на 
пространството, g е метриката на пространството, р е универ-
салната константа, въведена чрез формула (23), a R е скаларни-
ят оператор на кривината, известен от уравненията на ОТО223. 
Могат да се изведат и други частни диференциални уравнения, 
което се дължи на информационния характер на теорията223. В 
този пункт аз бях критикуван от един мой английски колега. 
Той отбеляза, че разнообразието от уравнения, описващи X, ед-
но от които е и уравнението (37), говори за нееднозначност на 
теорията, намаляваща нейните (на теорията) достойнства. Аз 
му отговорих, че това е всъщност нейночо най-голямо достой-
нство. защото то показва в явен вид свободата на Твореца да из-
меня по свое усмотрение вида на X. с което Той може да конт-
ролира цялостно и всеобхватно Собственото Си Творение. Мо-
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ят английски колега не можа да възрази на този мой отговор. 
Той спомена само, че уравнението (37) му напомняло уравне-
нието на Уилър-Де Уит от космологията. 

7. Основен принцип във ФБ е „ принипът за коректното тре-
тиране на размерностите " в многомерните теории на полето 
(накратко ПКТР). Този принцип, може да се каже, че засяга същ-
ността не само на ФБ, но и на широк кръг от теории, повечето от 
които имат отношение към теорията на квантовата гравитация. 

Още преди повече от 200 години немският философ Кант 
забелязва една интересна закономерност. Той открива, че за-
конът за гравитационното привличане на Нютон, описващ си-
лата на привличането между две тела, разкрива всъщност връз-
ката на този закон с размерността на пространството. И по-точ-
но: Гравитационната сила на привличане е обратно пропорци-
онална на квадрата от разстоянието между телата. Цифрата 
две, отговаряща на квадрата на разстоянието, се получава, като 
извадим от три, което е размерността на пространството, чис-
лото единица. Така че за произволна размерност на простран-
ството този закон би имал следния вид: 

F = (38) 

където п е размерността на пространството. 
И наистина, при размерност на пространството 3 ние полу-

чаваме точния вид на закона на Нютон. От формула (38) обаче, 
следва, че при по-голяма размерност на пространството грави-
тационната сила нараства, а при по-малка (напр. при п=2), тя 
намалява. Точно този факт ние трябва да отчитаме и в случая 
на многомерните теории във физиката. Но не само него. 

Силата на човешкия интелект напр. се проявява именно 
благодарение на факта, че ние живеем в един тримерен свят (и 
отделно едно измерение за времето). Тази сила изпъква по един 
особен начин, който е демонстриран в следната интересна 
случка от живота на един от създателите на многомерните тео-
рии Т. Калуца: Като младеж той проявил интерес към плувния 
спорт. За тази цел той взел една книга, разясняваща техниката 
на плуването и след като я прочел внимателно, отишъл на ба-
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сейн и започнал веднага да плува успешно, без да има никакъв 
опит в плуването. Този случай е разказан от Бароу в неговата 
книга289. Калуца едва ли би могъл да извърши подобно нещо, 
ако живееше в един многомерен свят (т.е. в свят, където размер-
ността на пространството е различна от три). И въпреки това 
този учен разработва своеобразен вариант на многомерна тео-
рия, с която показва, че такива светове са възможни. Теорията, 
която разработва Калуца, се заключава в това, че въведеното от 
него пето измерение се проявява в някакво свито в себе си със-
тояние, под формата на свръхмалка издутина, с размери много 
по-малки от атома. Според тази теория всяка точка в нормално-
то тримерно пространство представлява пространствена „изду-
тина" от допълнителното измерение. Това обстоятелство има 
едно интересно физическо следствие: Наличието на такава сви-
та в безкрайно малка точка размерност предполага, че всяка 
елементарна частица, намираща се в покой в нормалното три-
мерно пространство, може да се разглежда като непрекъснато 
движеща се същност около миниатюрната „издутина" на пето-
то измерение подобно на бяла мишка, затворена в цилиндрич-
на въртележка, която се върти непрекъснато от движенията на 
мишката. По този начин с постъпващата енергия, идваща от 
движенията на частиците в затворената реалност на допълни-
телните измерения, могат да се обяснят някои физични факти. 
Напр., енергията от движенията на частиците във въпросните 
свити в себе си размерности може да се разглежда като форма 
на вакуумната енергия, от която частиците черпят, за да форми-
рат масите си, заряда си и своя спин. В теорията на Калуца-
Клайн електрическият заряд се оказва следствие от движение-
то на частиците в допълнителното пето измерение, въведено в 
теорията именно с такава цел. В теорията на струната частици-
те извършват много по-сложни движения в свитите в себе си 
шест-мерни пространства на Калаби-Яу, в които частиците се 
въртят подобно на космонавти в тренировъчните устройства, 
извършващи въртения на множество цилиндрични въртележки, 
монтирани една в друга. По този начин част от енергията на 
ФВ се отнема, превръщайки се в наблюдаваните от нас маси, 
заряди и спинове на частиците. В теорията на струната напр. 
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учените се надяват да обяснят разходимостите в теорията, поя-
вяващи се в резултат на безкрайното количество енергия в ос-
новното състояние на квантовия вакуум, именно чрез въпрос-
ните енергии, които частиците отнемат от ФВ, за да формират 
своите маси, заряди и спинове. 

За съжаление обаче, енергията, постъпваща от малките 
въртящи се „цилиндърчета" и „сферички" в миниатюрните зат-
ворени в себе си размерности, се оказва твърде голяма, в 
смисъл, че тази енергия поражда не само масите, зарядите и 
спиновете на познатите елементарни частици, но тя поражда 
освен това и „купища" нови частици, които експериментът не 
може да открие. В теорията на струната, която засега печели 
най-големи симпатии от страна на физиците по целия свят, 
пространството е десетмерно. В него има четири големи изме-
рения, необходими за обяснението на характеристиките на гра-
витацията, а останалите шест малки измерения служат за опре-
деляне свойствата на електромагнитното, слабото и силното 
ядрено взаимодействие. Но същевременно малките шестмерни 
„издутини", представляващи свитите в себе си пространства на 
Калаби-Яу, генерират и много други частици, които засега не 
могат да се открият от експеримента. Освен това, прави впечат-
ление, че базисното 4-мерно пространство в модела на струна-
та е плоското четиримерно пространство-време на Минковски. 
Въпросът е: Как тогава в теорията на струната би могло да на-
мери своето място гравитационното взаимодействие, което 
изисква наличието на четиримерно изкривено риманово прост-
ранство. С. Хокинг правилно отбелязва, че тази теория е подхо-
дяща по-скоро за описание само за три от основните взаимо-
действия на елементарните частици, но не и за гравитацията240. 
Затова този авторитетен учен изключва теорията на струната от 
списъка на кандидатите за ТВ, комбинираща успешно КМ с 
ОТО. Струната, според Хокинг, не може да бъде теория на 
квантовата гравитация. 

В теорията на Шипов напр. пространството има десет голе-
ми (не свити) измерения. Съгласно формула (38) гравитацион-
ната сила в такова пространство би била много по-мощна от 
обичайната четиримерна гравитация. Изкривените измерения в 
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теорията на струната също са носители на свръхсилна гравита-
ция. Свръхсилната гравитация се свежда до енергиите от скла-
та на Планк, твърдят защитниците на тази теория, която е 
функция на дължината на Планк. Следователно, дължината на 
Планк е „естественият" размер на всяко допълнително прост-
ранствено измерение, свито в себе си, твърдят привърженици-
те на струнната теория. 

Силната гравитация в посочените теории е един смущаващ 
факт, защото той означава, че под влиянието на тази мощна гра-
витационна сила цялото пространство в крайна сметка би се 
свило също в някаква точка, независимо от голямата размер-
ност на пространството в случая на Шипов, или от случая на 
безкрайното количество миниатюрно свити в себе си размер-
ности, както е в теорията на струната. В това се заключава и 
същността на ПКТР. Въпреки това, в тези два различни типа те-
ории има много дълбок физически смисъл. Моето лично мне-
ние е, че дължината на Планк отделя една важна от физична 
гледна точка скла на енергиите, но освен физическия смисъл тя 
не може да бъде причината допълнителните измерения да се 
отнасят до този размер. Подобно мнение споделят и много дру-
ги физици (напр. К. Дийнс). 

Ако допуснем, че тези допълнителни свити измерения са 
значително по-големи от дължината на Планк, то тогава се отк-
рива перспективата за възможна експериментална проверка на 
тези теории, както и за установяването на някаква връзка с то-
пологичните съображения, които ние формулирахме в рамките 
на ФБ. Въпросът се заключава в това, че размазаната вълнова 
природа на елементарните частици, която следва от законите на 
КМ, може да се окаже от съществено значение, когато разглеж-
даме тези частици като „затворници" в миниатюрните компакт-
ни пространствени измерения. Ако те (частиците) имат дос-
татъчно енергия, то техните вълнови характеристики могат да 
се изравнят с мащаба на размерностите на малките компактни 
измерения и тогава тези частици биха могли да „почувстват" 
върху себе си влиянието на въпросните размерности при значи-
телно по-слаба енергия от тази на склата на Планк, която, от 
своя страна, може да се окаже напълно достижима за Големия 
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адронен колайдер, който се строи в Женева. Изчисленията, 
проведени в рамките на ФБ, показват, че резултатите от такива 
експерименти могат да се окажат от решаващо значение и за са-
мата теория ФБ в смисъл, че въпросните експериментални ре-
зултати могат също да потвърдят или да отхвърлят и тази тео-
рия. Те могат да потвърдят или да отхвърлят и теорията на 
струната, но могат също така да разкрият и някои нови явле-
ния, които да очертаят ясно насоката на развитие на бъдещата 
теория на квантовата гравитация. 

8. Основен принцип във ФБ е ПОСТБ. Този принцип има 
връзка с КССН, установен в рамките на теоремата на фон Ной-
ман в КМ. Категоричният характер на резултатите, получени от 
експерименталната проверка на теоремата на Бел, фактически 
потвърди изводите на фон Нойман (формулирани от нас като 
КССН), въпреки че самият Бел си поставя за цел да опровергае 
фон Нойман. Но се получи така, че Бел със своята теорема фак-
тически само потвърди изводите, направени от фон Нойман (и 
двамата - Бел и фон Нойман - наричат своите изводи „теоре-
ми"). Тези резултати показват, че КМ в нейния вероятностен 
аспект е вярна, но също така е вярно и свойството квантова не-
локалност. Теорията на физическия вакуум на Шипов не удов-
летворява този основен принцип. 

От осемте принципа, които формулирахме тук, разглеж-
дайки ги като изходни положения за една реалистична теория 
на квантовата гравитация, следва, че базисното пространство в 
теорията ФБ трябва да бъде четиримерно псевдориманово 
пространство, което се отличава от това в ОТО по по-богатата 
си и разнообразена топологична структура. Това е всъщност 
ОТО, обогатена с идеи от топологията, въвеждани в нея с по-
мощта на ПНТР. Тези допълнителни съображения допринасят 
за изясняването ролята на космологичния член в уравненията 
на Айнщайн, като акцентът в новата теория е поставен върху 
начините за определянето на този член в различни ситуации, 
разглеждайки го като функция на мястото в пространството и 
на метриката. При определени предположения така изведените 
уравнения във ФБ могат да се редуцират до уравненията от те-
орията на ФВ на Шипов223, а при някои други допълнителни до-

515 



Божидар Палюшев 

пускания тези уравнения могат да се трансформират, придоби-
вайки формата на уравненията на супергравитацията или на те-
орията на струната223. Тези изчисления са твърде сложни и за-
това на интересуващите се читатели бихме препоръчали да се 
обърнат към специализираните научни публикации и статии223. 

В какво по-точно се заключават различията между ФБ и ос-
таналите теории, които биха могли да бъдат обект на експери-
ментална проверка. 

Отправна точка в анализа на този важен въпрос може да бъ-
де констатацията, която направихме малко преди това, а имен-
но, че разглеждайки елементарните частици като „затворници" 
в миниатюрните компактни пространствени измерения, тези 
частици могат да се окажат с вълнови характеристики, сравни-
ми с размерите на въпросните свити размерности. Явлението е 
описано сполучливо от М. Чоун, по следния начин: „Предста-
вете си, че крещите в малка квадратна стаичка. Звуковите въл-
ни ще се отразят в стените на ограниченото пространство и ще 
създадат ехо. Точно същото се случва, когато вълните на една 
елементарна частица се разпростират в малкото съседно прост-
ранствено измерение. Ехото на звуковата вълна всъщност е 
друга звукова вълна. Да не забравяме, че вълните са синоним-
ни на частиците. Следователно ехото на елементарната части-
ца е друга елементарна частица точно толкова плътна и реална, 
колкото и следващата елементарна частица. 

Физиците ги наричат „частици на Калуца-Клайн"... 
Върху броя на вероятните „частици Калуца-Клайн" не съ-

ществуват никакви ограничения. Нека отново се върнем в мал-
ката квадратна стаичка. Представете си, че в нея има човек с 
писклив глас, който извиква. Звуковите вълни ще започнат да 
отскачат от стените и ще опродят ехо, но то ще бъде малко по-
различно от първото. По аналогия, когато вълната на частица 
с по-високо енергийно ниво се разпростре в ограничено 
пространство, тя ще създаде различно ехо. То ще отговаря на 
по-масивна версия на „частицата Калуца-Клайн""294. „Следо-
вателно, отбелязва от своя страна К. Дийнс, неизбежните пос-
ледици от наличието на допълнително пространствено изме-
рение е съществуването не на една или две, а на безкраен на-
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бор от частици „Калуца-Клайн", всяка от тях с по-голяма маса 
от тази на своя предшественик". 

Ако теорията на струната е вярна, то тогава би следвало да 
очакваме, че при достатъчно висока енергия на сблъскващите 
се частици в бъдещия адронен колайдер в Женева, би могло да 
се очаква и зараждане на въпросните частици „Калуца-Клайн", 
като на всяка една от познатите в нискоенергетичната област 
елементарни частици би трябвало да отговарят в областта на 
високите енергии безкраен брой сродни партньори, съответ-
стващи на различните „еха" от отразените в „стените" на сви-
тите пространствени измерения вълни на основните частици. 
Различието между тях би било само в размера на масите. Въз-
можно е напр. частицата „Калуца-Клайн" партньор на електро-
на да бъде няколкостотин хиляди пъти по-тежка от последния. 

Очевидно е, че в колайдера в Женева ще могат по-лесно да 
се открият онези частици „Калуца-Клайн", които са с по-малка 
маса. Техните размери ще са около 100 милиона пъти по-мал-
ки от размерите на атома, но в сравнение с дължината на Планк 
те ще са несравнимо по-големи. Надеждата на учения К. Дийнс 
е, че колайдерът в Женева ще бъде в състояние да породи поне 
най-леката от това безкрайно количество частици, предсказва-
ни от теорията. 

В тази логична на пръв поглед картина обаче, съществуват 
ред неясни положения. По-внимателният анализ на поставения 
тук въпрос показва, че произволното увеличаване размерите на 
свитите в себе си допълнителни размерности води до някои па-
радокси. Например, оказва се, че тези размери не могат да над-
вишават определена граница и че такова ограничение се отна-
ся единствено за трите негравитационни взаимодействия, но то 
не е валидно за частици, които реагират само на гравитацията. 
Всяко създаване на нова елементарна частица в ускорителите е 
резултат от действието на една или повече от тези три неграви-
тационни фундаментални сили. Новите частици са също и от 
типа на енергоносителите на тези сили (фотони, глуони, W и Z-
бозони), но в случая последните вече имат много по-големи ма-
си. Новите масивни енергоносители фактически намаляват ра-
диуса на действието на трите негравитационни сили, защото 
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тези частици, встъпвайки на свой ред в ролята на енергоноси-
тели на въпросните си, прекратяват своето действие на значи-
телно по-малки разстояния, от тези, които ние познаваме в слу-
чая на нормалните енергоносители (т.е. нормалните фотони, 
глуони и W. Z-бозони). 

Това обаче не се отнася за частиците „Калуца-Клайн", 
създадени от гравитационната сила. Гравитацията е много 
слаба, за да влияе на процесите, протичащи в ускорителите 
при високи енергии. Следователно, дори и да са били породе-
ни частици „Калуца-Клайн" под въздействието на гравитаци-
онните сили, ефектът от тях в ускорителите би бил незначите-
лен, без видими последствия, за да може техният ефект да се 
открие експериментално. По този начин частиците „Калуца-
Клайн", породени от гравитацията не могат да се използват 
като експериментален критеий за определяне размерите на 
допълнителните свити в себе си измерения, както и за доказа-
телство за самото съществуване на тези допълнителни изме-
рения. Но тогава как да си обясним съществуването на сами-
те тези свити в себе си измерения, след като тяхното същест-
вуване може да се обясни само с действието на много силна 
гравитация. Това очевидно представлява парадокс, който на-
малява значително достойнствата на многомерните теории. 
Ето как коментира това обстоятелство М. Чоун: „Ако подобно 
измерение, основано единствено на гравитацията, действи-
телно съществува, то ехото „Калуца-Клайн", породено от гра-
витоните, ще направи гравитацията значително по-мощна, от-
колкото се предсказва от универсалния квадратен закон за 
размери, по-малки от 0,1 милиметър. Тази и други сходни на 
нея идеи биха могли да превърнат гравитацията дори и в сила 
на отблъскване, а не на привличане! Изумителното е, че нито 
едно от наблюденията ни върху Вселената до ден-днешен не е 
изключило подобна възможност. Защото дори и подобна дра-
матична модификация на закона за гравитацията спокойно би 
могла да мине покрай нас незабелязана"292. 

Очакванията на учените, следователно, са, че допълнител-
ните гравитони, породени от гравитационното ехо на „Калуца-
Клайн" в компактифицираните размерности може би ще могат 
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да модифицират въпросния „закон за обратната пропорционал-
ност от квадрата на разстоянието" в теорията на Нютон за гра-
витацията. Но това е само едно пожелание, което в никакъв 
случай не решава горепосочения парадокс. М. Чоун обаче ин-
туитивно чувства, че гравитацията при такива малки размери 
би трябвало да се превръща в гравитационно отблъскване. Но 
строги принципи и физични идеи, с помощта на които такива 
сили биха могли да се въведат, в многомерните теории липсват. 
Нещо повече, гравитационното отблъскване в такъв случай би 
разрушило самите компактифицирани пространствени размер-
ности, което означава премахване на самия източник на тези 
явления. Отново парадокс! 

Освен това, единственият извод от съществуването на та-
кива компактифицирани размерности, създадени единствено 
от гравитацията, е, че тези миниатюрни области биха могли 
да бъдат с размери, значително по-големи от размера на об-
ластите с компактифицирани размерности, създадени от оста-
налите три негравитационни сили. Според Дийнс, дори гра-
витационно обусловените допълнителни размерности могат 
да бъдат като обичайните размерности, т.е. те могат дори да 
се разпростират до безкрайност. Това още повече „обърква" 
нещата в тези теории. 

Единственият интересен момент в тези разглеждания е ко-
гато ехоподобните производни частици са партньори на части-
ците енергоносители, открити в нискоенергийната област на 
взаимодействията. Частиците „Калуца-Клайн", получени от 
фотоните на електромагнитното поле или получени от глуони-
те на силното взаимодействие очевидно биха променили харак-
тера и поведението на тези сили, което може да се окаже съв-
сем необичайно и дори твърде различно от поведението на нор-
малните нискоенергетични взаимодействия. Такова променено 
поведение на фундаменталните сили при високи енергии не би 
могло да остане незабелязано в експерименталните изследва-
ния. Например в рамките на стандартния модел физиците смя-
тат, че унификацията на силите се поражда от някаква напълно 
нова гама свръхтежки частици енергоносители, наречени X- и 
Y-бозони. Тези именно частици вероятно са отговорни и за аси-
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метрията между материята и аитиматерията, която ние днес 
наблюдаваме в случая на видимата Вселена. Надеждите на 
привържениците на теорията на струната са, че тези бозони мо-
гат да бъдат идентифицирани като ехата на частици „Калуца-
Клайн". Традиционалистите, привърженици на стандартния 
модел, обаче отхвърлят тази идея, посочвайки, че в експери-
мента няма данни за съществуването на огромния брой нови 
частици, предсказвани от многомерните теории. На което 
привържениците на теорията на струната им отговарят, че тях-
ната теория е в състояние да снижи значително мащаба на 
енергията, при която гравитацията би могла да се обедини с ос-
таналите три фундаментални сили, достигайки до стойности, 
намиращи се в обсега на възможностите на съвременните уско-
рители. Това означава, че ние бихме могли да проучим и изс-
ледваме гравитацията в обхват на енергиите, който е напълно 
съвместим със стойностите на другите природни взаимодей-
ствия и в който същевременно се изкривява достатъчно прост-
ранство-времето, за да могат получените ефекти от това изкри-
вяване да бъдат открити експериментално. Стандартната тео-
рия на полето обаче изгражда своите тези единствено въз осно-
ва на мащаба, съответстващ на скалата на Планк, което прави 
невъзможна експерименталната проверка на тази теория. 

Очевидно стандартният модел няма никакви шансове да 
се превърне в някаква разумна теория на квантовата гравита-
ция. Теорията на струната и теорията на Шипов описват при-
родните сили като динамично проявление на десетмерно 
пространство-време. Теорията на струната, от своя страна, до-
пуска възможността за същесвуването на „остров" с по-малка 
стойност на измеренията, който се носи в океана на това мно-
гомерно пространство. Метриката на този остров обаче е 
плоска, т.е. тя съвпада с тази на пространство-времето на 
Минковски. Въпросът тук е: По какъв начин би могло да се 
представи гравитационното поле във въпросния четиримерен 
остров и защо той самият (островът) не е изкривен вътрешно 
от наличните в него маси? Според учените JI. Рандъл и Р. 
Сандръм ние бихме могли да живеем нормално в нашия чети-
риизмерим остров, заедно с едно от допълнителните шест из-
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мерения, простиращо се до безкрай. Според тези учени грави-
тационното поле на „острова" прави невъзможно разпростра-
нението на гравитационната сила в допълнителните измере-
ния. Полето на острова е толкова силно и изкривява простран-
ството до такава степен, че гравитацията на телата в граници-
те на острова (напр. звездите, галактиките и др.), не би могла 
да се разпростре на повече от части от милиметъра от този 
„остров". Но от това следва парадоксалното положение, че 
гравитацията би могла едновременно да се разпростре до 
безкрай в допълнителните измерения и същевременно да оста-
не свита в рамките на милиметър от границата на острова. От-
ново парадокс! Като обща оценка на тази теория ние се присъ-
единяваме към мнението на С. Хокинг, който смята, че много-
мерните теории, в това число и теорията на струната, нямат 
никакъв шанс да се превърнат в някаква правдоподобна теория 
на квантовата гравитация. Твърде много са недостатъците, ко-
ито откриваме в тях, част от които описахме тук. Най-големи-
ят им недостатък е предсказването на широк клас частици, ко-
ито не могат да се открият от експеримента. Вероятно това се 
дължи на тяхната неадекватна геометрична структура на ба-
зисното пространство, което в случая на теорията на струната 
е плоското, неизкривено пространство-време на Минковски. 
Затова и акцентът в тази теория е върху описанието на кванто-
вите частици, изпитващи влиянието на трите негравитационни 
сили, докато описанието на гравитацията като аспект на изк-
ривената геометрична структура на пространството тук е неяс-
но, неопределено и дори в известен смисъл игнорирано. 

В теорията ФБ не възниква проблема с многото нови 
предсказвани от теорията частици. В замяна на това тук се 
предсказват редица ефекти, свързани със спин-торсионното 
взаимодействие, влияещо върху физичните сили при много ви-
соки енергии, които могат да се проявят като някакъв ограни-
чен спектър от резонанси или явления, подобни на тези, които 
бяха предсказани в ТПКГ. Тези ефекти са по принцип наблюда-
еми в един широк интервал от енергии. За тяхната проверка 
обаче трябва да бъдат проведени подходящи експерименти. 
Интересно е да отбележим, че такъв тип ефекти могат да се 
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предскажат и в теорията на Шипов, но в руските публикации на 
тази теория аз не можах да открия подобни изчисления. 

Във ФБ се правят и редица предсказвания в космологията. 
Напр. един важен космологичен резултат представлява описа-
нието на енергията, отделяна от ядрото на галактиките като ня-
каква нова енергийна форма, имаща отношение към безбреж-
ния енергиен океан, „бушуващ" във ФВ, а не като форма на 
силното ядрено взаимодействие, на което традиционната наука 
приписва причината за всички енергии, пораждани в огромни-
те масивни звезди и галактични системи. ФБ предсказва, че 
черни дупки във Вселената не могат да съществуват по прин-
цип. В тази теория се предсказва и съществуването на два типа 
гравитация, които условно можем да означим със символите GJ 
и G2. G | следва законите на обичайната гравитационна сила, 
описвана от теорията на Нютон и ОТО. Тази форма на гравита-
цията отговаря на състоянието на ФВ до точката на максимума 
на функцията (23), описваща зависимостта на енергията на по-
левите осцилатори от тяхната честота. При много високи енер-
гии, надвишаващи стойността на енергията на Планк, настъп-
ва намаляване на тази енергия, клонейки към нула, когато чес-
тотата клони към безкрайност. Тази област от енергийното със-
тояние на полевите осцилатори отговаря на втория тип грави-
тация G2. От нея следват някои интересни космологични моде-
ли. Напр. с нейна помощ може да се покаже, че възрастта на ви-
димата Вселена е вероятно твърде малка, от порядъка само на 
няколко хиляди години. Интересно е да отбележим, че някои 
уравнения за космологичния член, които се извеждат във ФБ 
(от типа на уравнението (37)) дават именно две различни, доб-
ре оформени форми на гравитационната картина на Вселената. 
Вероятно тези две форми отговарят на G( и G2, но засега това е 
само едно предположение. Необходимо е по-детайлно изслед-
ване на този въпрос, който е свързан с преодоляването на реди-
ца трудности от математическо естество. 

Едно от най-важните достижения на ФБ е предсказването 
на една нова полева форма, приписвана на особен клас полеви 
осцилатори, наречени шенони. Тази форма разширява кръга на 
информационните характеристики на торсионните полета, отк-
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рити от руските учени Акимов и Шипов. ФБ фактически 
допълва ТТП по един конструктивен начин. По този начин та-
зи теория се превръща в своеобразен координатор сред множе-
ството теории, които днес имат претенцията да описват синте-
за на КМ и ОТО. ФБ има връзка както с многомерните теории 
от типа на теорията на струната, така и с качествено новата те-
ория на Шипов. Неин партньор е и ТПКГ, която засега стои 
настрана от общия бурен поток на многомерните теории. ФБ 
има връзка и с евклидовите полеви модели, разработвани от С. 
Хокинг, както и с туисторната теория на Пенроуз. Ако предста-
вим всички тези теории като някаква сложна „плетеница", 
нишките в която биха представяли възможните взаимовръзки 
между тях, ФБ би имала най-голямо количество такива нишки, 
както изхождащи от нея и насочени към другите теории, така и 
втичащи се в нея изхождащи от другите теории. Причината за 
това е, че аксиоматичната структура на ФБ, състояща се от 
осемте принципа, които описахме тук, е може би най-изчерпа-
телната и възможно най-реалистичната аксиоматична база за 
теория, която претендира за синтеза на КМ и ОТО. 

Преди известно време аз проведох един интересен разго-
вор с моя английски колега, който проявява интерес към нови-
те теории, разработвани в Русия и България. Ще се опитам да 
предам този разговор под формата на диалог, в който колегата 
е представен като П. (професора) и А. (автора на ФБ). Между 
впрочем аз го бях запознал предварително с теорията на Ши-
пов и ФБ, докато той самият познава сравнително добре оста-
налите теории. Ето и самия разговор: 

П: Аз съм силно впечатлен от теориите, които вие имахте 
любезността да ми представите. В англоезичната научна лите-
ратура има много малко данни за въпросните теории. За тях аз 
научавам от вас. Преди всичко искам да изкажа някои критич-
ни бележки по отношение на тези теории, въпреки че това не 
е в стила на джентьлменството, възприет в научните среди на 
Англия. 

Теорията на Шипов, например, има претенциите да обясня-
ва широк кръг от проблеми, повечето от които имат фундамен-
тален характер. Той твърди, че е открил т. нар. скрити парамет-
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ри, които възвръщат КМ в лоното на детерминизма. Не е ясно 
обаче как става това, след като самият Шипов твърди, че веро-
ятностният характер на квантовите закони се запазва при това 
трансформиране на КМ. Освен това руският учен твърди, че 
торсионните полета представляват форма на инерционно поле, 
което играе ролята на единното поле, мечта за всички физици 
по света. Аз лично намирам за твърде спекулативно твърдени-
ето, че инерционните полета (какво е това аз не знам) могат да 
се свързват с усукването на пространството. Възможно ли е да 
има връзка между нашето залитане в спиращото внезапно 
транспортно средство и силите, определящи според вас инфор-
мационния характер на явленията в духовния свят? 

Вие самият казвате, че в теорията на Шипов не се отчитат 
в явен вид резултатите от опитната проверка на теоремата на 
Бел. И сте напълно прав, защото според тези резултати скрити 
параметри не могат да съществуват по принцип, докато във 
въпросната теория те не само, че съществуват, но и самото ве-
роятностно поведение се разглежда като своеобразна граница 
на детерминистичното поведение на полето на инерционните 
сили, наречено торсионно, което означава наличие на такива 
скрити параметри. 

А: Позволете ми да се намеся в този важен пункт от нашия 
разговор. Въпросната трудност с въвеждането на скрити пара-
метри и неспазването на условията, произтичащи от резултати-
те по проверката на теоремата на Бел се избягва в по-общата 
схема на ФБ чрез „отделянето" реалността на тези полета (тор-
сионните) от реалността на квантовите явления, докато Шипов 
се опитва да ги смесва, което е погрешно според мен. 

П: Да, наистина, в такъв случай може да се получи някакво 
разумно съгласие с теоремата на Бел, но в теорията на Шипов 
интеграцията на двете области е възлов момент, като главната 
цел в теорията му остава обединението на всички фундаментал-
ни физични сили в природата. Шипов твърди, че от неговите 
уравнения могат да се изведат всички останали полета, които 
според вас имат силов характер. Как тогава от едно фино ин-
формационно поле, каквото е торсионното, може да се изведат 
грубите силови полета, действащи във физическата реалност? 

524 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

Значи те всички представляват единна цялост и следователно 
условията, произтичащи от теоремата на Бел, са нарушени. 

Освен това, не е ясна и каква е склата на енергиите в тео-
рията на Шипов. Известно е, че много високите енергии отго-
варят на много малки пространствени измерения, естествената 
физична граница за които е склата на Планк. Докато торсион-
ните полета на Шипов се характеризират с изключително мал-
ки стойности на енергията (едно условие, което се изисква от 
техния информационен характер) и излиза, че обединението на 
фундаменталните сили би трябвало да става при много ниски 
енергии, а не при много високи. 

А: Позволявам си да отбележа, че тази трудност е избягна-
та във ФБ по един съвсем естествен начин. Тук силата на енер-
гиите на взаимодействията може да нараства произволно дори 
до мащаби, надхвърлящи склата на Планк. Над определена 
стойност на тези енергии обаче, взаимодействията променят 
коренно своя характер, придобивайки именно нискоенергийна-
та си форма, изисквана от информационния аспект на новото 
поле. И това положение не се въвежда ad hoc в теорията, а след-
ва от строго определени физически съображения, описвани от 
нас чрез формула (23) и оформени в шестия принцип на теори-
ята ФБ. 

П: Да, това, което казвате, наистина е много интересно. Из-
лиза, че обединението на фундаменталните физични сили ще 
се извърши не при свръхвисоки енергии, а точно обратното при 
свръхниски енергии. 

А: Да, точно така излиза. Такава именно ще бъде формата 
на обединението на тези сили, извършващо се под егидата на 
универсалното информационно поле, обуславящо характера на 
невидимия фин свят, който ние наричаме духовен. 

77: Теорията на Шипов се строи въз основа на някакво 
свръхсложно риманово многообразие, което има не четири из-
мерения, както е в ОТО, а цели десет. Според мен т. нар. прин-
цип за всеобща относителност, въведен от този учен, е едно ме-
ханично разширение на общия принцип за ковариантност, фор-
мулиран от Айнщайн. В ОТО се отчитат в явен вид всички ви-
дове ускорени движения на телата, в това число и на кръгови-
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те движения. Защо тогава е необходимо да се въвеждат специ-
ални допълнителни измерения, които описват кръговите дви-
жения? Не е ли това едно излишно обременяване на теорията? 
Освен това, Шипов определя в такова пространство една нова 
пределна (крайна) скорост, характеризираща разпространение-
то на торсионното поле, която, макар че е твърде голяма по раз-
мер (v=104 с), все пак е крайна по стойност. Качественото раз-
личие на такава теория би трябвало да обхваща случая на безк-
райна скорост, а не на крайна. Това е все едно да преместиш 
границата на скоростта на светлината в ОТО до някаква нова, 
по-голяма стойност и да обявиш, че това е обобщение на тео-
рията на Айнщайн, извършено в десетмерно риманово прост-
ранство. Аз мисля, че това е тривиално обобщение. 

А: Съгласен съм с вашите възражения по този пункт от те-
орията на Шипов. Но отново трябва да отбележа, че тази труд-
ност е преодоляна успешно във ФБ. Там скоростта на торсион-
ния сигнал, излъчван от полевите осцилатори, наречени шено-
ни, които съответстват на втория тип гравитационни взаимо-
действия G2, е вече безкрайност. Описваното от Шипов поле 
също се съдържа в теорията на ФБ и там то се проявява под 
формата на гравитацията G,, където в действие влизат фитони-
те на Шипов. Така че двете теории се допълват взаимно, опис-
вайки цялостния възможен спектър на енергиите в природата. 

П: Шипов твърди, че получените от него резултати факти-
чески реализират мечтата на Айнщайн за построяване на една 
пълна детерминирана квантова теория чрез обобщение на 
уравненията на ОТО, намерило своеобразно въплъщение в не-
говата теория на ФВ. По този начин списъкът на постиженията 
в теорията на Шипов нараства до степен, която вече поставя 
под съмнение самата истинност на теорията. Съгласно принци-
па за фалшифицируемост на Попер, такава теория автомати-
чески престава да има научна стойност, защото тя се опитва да 
обясни едновременно твърде много неща. И като се имат пред-
вид нейните недостатъци, които аз тук се опитах да опиша нак-
ратко. излиза, че такава теория може да има успех само в едно 
особено общество, каквото е руското. Руският историк Юри 
Афанасиев твърди, че Русия е една страна с непредсказуемо 

526 



ТЕОРИЯ НА КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ И КОСМИЧЕСКИЯТ РАЗУМ 

минало. Какво мислите вие по този въпрос? 
А: Аз мисля, че англосаксонският свят, за разлика от Русия, 

е съвкупност от страни с непредсказуемо бъдеще. Тяхната пре-
тенция за лидерската позиция в управлението на света ги пра-
ви именно такива, с непредсказуемо бъдеще, докато тяхното 
минало е ясно, чисто и също така... непредсказуемо. 

П: Въпреки това, вашата теория ФБ ми направи силно впе-
чатление. Тя ми изглежда много по-сдържана и по-близка до 
духа на западния стил на мислене. Но все пак вие правите ли 
разлика между важните и верните твърдения в науката, които 
би трябвало да се отличават ясно от фалшивите и подвеждащи 
твърдения, които неизбежно водят до заблуждения в научното 
изследване. Мога да ви посоча един интересен диалог между 
Айнщайн и Поанкаре, който е показателен в това отношение. 
(Тук П. взе книгата на Бароу „Константите на Природата"' и я 
отвори на стр. 61.) Ето тук е описан въпросният диалог, ми ка-
за той след кратка пауза: 

,уАйнщайн: Знаеш ли, Анри, аз някога изучавах математика, 
но се отказах от нея заради физиката. 

Поанкаре: О, наистина ли, Алберт, защо така? 
Айнщайн: Защото аз не можех да приема верни съждения 

да се извеждат от фалшиви. В такъв случай аз не бих могъл да 
кажа кои факти са важни. 

Поанкаре: Това е много интересно, Алберт, защото по начало 
аз изучавах физика, но я изоставих за сметка на математиката. 

Айнщайн: Наистина ли, защо? 
Поанкаре: Защото аз не можах са посоча кои от важните 

факти са верни"293. 
Ето тук, в този много популярен сред западните учени диа-

лог проличава ясно отношението на западната наука към форму-
лирането на научните твърдения изобщо. Западните учени като 
че ли са по-чувствителни към верните твърдения, въвеждани в 
науката от строги, логично издържани принципи, докато вашият 
стил на мислене е по-близък до нестандартното мислене и зато-
ва той е по-освободен от задръжките на научната строгост, би-
дейки открит към интересните и фрапиращи твърдения, в които 
не се отчитат напълно основанията за тяхната достоверност. 
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А: За мене лично по-важно е едно твърдение да бъде инте-
ресно, отколкото да бъде вярно. Но разбира се, едно вярно 
твърдение има много по-големи шансове да бъде интересно, 
отколкото фалшивото такова. Тази мисъл е изказана от видния 
английски философ на науката Алфред Норт Уайтхед, когото аз 
уважавам много. Един пример, илюстриращ тази мисъл, е КМ. 
В нея повечето твърдения са крайно интересни, но някои от тях 
наистина граничат с безумието. Н. Бор, един от създателите на 
квантовата теория, дори твърди, че една теория има толкова по-
големи шансове да бъде вярна, колкото тя е по-безумна или 
както аз разбирам нещата, по-интересна. Аз мисля, че както на 
Изток, така и на Запад днес хората проявяват по-голям интерес 
към безумните и интересни теории, отколкото към разумните, 
съответстващи на здравия разум теории. Теорията на Шипов и 
ФБ отговарят напълно на въпросния критерий за безумство, 
предложен от Н. Бор. Следователно те имат голям шанс да бъ-
дат верни. 

17: Мене все пак ме озадачава фактът, че вие поставяте ва-
шата теория на равна нога с теорията на Шипов. Бихте ли опи-
сали накратко най-важните различия между тези две теории. 

А: Да, разбира се, това е един много важен въпрос. Ще за-
почна първо от общото между двете теории, техните допирни 
точки, които ги правят сходни, допълващи се една с друга тео-
рии. Акад. Акимов в една своя статия пише следното: „Още 
Бор е казал, че новата физика трябва да включва в предмета си 
съзнанието като обект, подобен на всички останали обекти на 
физиката. Теорията на торсионните полета показа, че чрез спи-
новите ефекти могат да се обяснят проблемите на съзнанието и 
мисленето и те да се включат като нормални физически обекти 
в общата картина на физическите представи за света"294. 

Физическото човешко тяло е съставено от атоми и молеку-
ли, притежаващи свои собствени спинове. Спинът е източ-
никът на торсионното поле и следователно всяка съставна част 
от тялото ни, всяка негова клетка създава свое торсионно поле. 
Сумирането на всички тези полета дава общото торсионно по-
ле на човешкото тяло. Това поле е подобно на модела „спинова 
мрежа" в ТПКГ или дори на спиновата „пяна" от същата тео-
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рия. Отделните микроторсионни полета образуват някаква не-
повторима комбинация от такива полета, една цялостност, коя-
то няма аналог в реалния физически свят. Именно това поле се 
явява като основа на живота ни, а не биохимичната структура 
на ДНК и нейното спираловидно устройство. Тази своеобразна 
спинова мрежа служи като носител на информацията за струк-
турата и функцията на различните органи, включени в организ-
ма ни като единно цяло. С негова помощ се осъществява и 
връзката със СПС, като чрез това поле става възможно нашите 
мисли, чувства и желания да влияят върху всяка една клетка от 
организма ни. Това обстоятелство е от особено значение за 
един нов тип лечение на хората, основано на т. нар. информа-
ционна медицина. В това отношение двете въпросни теории се 
схождат напълно. Различията възникват от факта, че във ФБ се 
разглеждат две фундаментално различни форми на торсионни 
полета това на фитоните, отговарящо на теорията на Шипов и 
онова на шеноните, отговарящо на гравитацията от тип G,. Са-
мият Шипов отбелязва, че в човешкото биологическо торсион-
но поле би трябвало да съществуват различни нива на торсион-
ните полета. В неговата теория обаче се приема, че торсионно-
то поле има също квантов характер и дори се прави опит то да 
се квантува, като за квант на полето е избрана физическата час-
тица неутрино. Спомням си, че в Русия преди години се разго-
ря остра дискусия по въпроса дали торсионното поле трябва да 
се квантува изобщо. Фактът, че Шипов възприема квантовата 
версия е показателен за това, че неговата теория е непълна. 
Непълнотата обаче води до погрешни интерпретации, някои от 
които произтичат от несъответствието на тази теория с услови-
ята, произтичащи от резултатите по проверката на теоремата на 
Бел, както и от условието, наложено от КССН. Във ФБ кванту-
ването на торсионното поле е несъвместимо с принципите на 
теорията. Тази теория е в пълно съгласие с КССН, който след-
ва от теоремата на фон Нойман в КМ. 

77: Тогава в какво се заключава различието между двете те-
ории, имайки предвид непълнотата на теорията на Шипов? 

А: Например руските методолози и философи на науката 
неправомерно интерпретират непълните резултати на Шипов в 
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стила на източните религиозни школи. В тези интерпретации 
фактически се отрича ролята на Създателя като Творец, Който 
е Сътворил света. Въпреки че привидно тези учени приемат, че 
светът е създаден от Бога, но същевременно обясняват появата 
на физическата реалност като резултат на някаква дълга и мъ-
чителна еволюция на фината материя в НС. Според тяхното 
гледище реалните атоми, молекули, елементарните частици, 
планетите, звездите и галактиките са резултат на постепенното 
сгъстяване и концентриране на фината материя в НС, извъ-
ршвано чрез еволюция. 

П: Не се ли разширява по този начин обсега на действието 
на теорията на Дарвин за еволюцията? 

А: Именно! Чрез тази неправомерна интерпретация на ре-
зултатите от теорията на Шипов се отваря вратата за нахлува-
не в науката на деизма, едно учение, според което Бог е създал 
материята и нейните закони, след което се е оттеглил, оставяй-
ки всичко в ръцете на случайностите и сляпата еволюция. 

77: Но това по същество означава прехвърляне на мост към 
идеите на материализма. На мен нищо не ми пречи след такава 
хипотеза да предположа, че материята и нейните закони съще-
ствуват вечно и тогава ролята на Бога става излишна. Тогава за-
що тези хора говорят изобщо за Бога, разглеждайки Го като по-
нятие, което трябва да се намеси в научните им разглеждания? 

А: Именно в това се заключава фундаменталното различие 
между ФБ и теорията на Шипов. Във ФБ се изтъква ролята на 
Бога като информационна активна същност, който е Сътворил 
света, а не го е оставил да еволюира от само себе си. При това 
Той може да се намесва активно във всеки един етап от движе-
нията, извършвани от сътворените от Него тела и организми, 
като за човека Творецът е създал и специален информационен 
канал за духовен контакт. Бог управлява Вселената, сътворя-
вайки я и променяйки я чрез волевите Си действия, изхождащи 
от Неговото информационно битие, влияейки върху нейната 
цялостна структура. Той е в състояние да въздейства глобално 
напр. върху характера на космологичната константа, създавай-
ки и трансформирайки по подходящ начин геометричната 
структура на пространство-времето, както това следва от тео-
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рията ФБ. Но не само това. Бог може да предотврати сингуляр-
ностите, тези неприятни за общата структура на света състоя-
ния, чрез волевите въздействия от позицията на Собственото 
Си информационно по характер битие, или както е казано в 
Библията, чрез Словото Си. Тези сингулярности създават гла-
воболие у учените, като напр. С. Хокинг, който предлага най-
невероятни хипотези за тяхното избягване. Във ФБ този въпрос 
се решава просто и естествено. 

77: Мене ме учудва, че учени от типа на Шипов, Акимов и 
Е. Мулдашев, които се ползват с добро име сред някои научни 
среди по света (не само в Русия), са прегърнали идеите на мо-
дерни езически религиозни школи и на източните религиозни 
философии, въпреки че би следвало да се очаква тяхното източ-
ноправославно християнско обкръжение да оказва, все пак, ня-
какво влияние върху философските им и религиозните им 
възгледи. 

А: Причината е, че те изхождат от позицията на една непъл-
на теория за НС. ФБ и теорията на Шипов обаче могат да се 
разглеждат само като взаимно допълващи се първи стъпки в 
обширната и все още неизследвана от гледна точка на строгата 
наука област на духовните явления. Затова и двете теории аз 
разглеждам като съставни части на една бъдеща ФНС. 

77: Аз имам впечатлението, че във вашата теория космоло-
гичната константа, въведена в уравненията на Айнщайн, играе 
ролята на нещо като контактна област между КМ и ОТО. Зако-
ните на КМ навлизат в ОТО чрез тази толкова оспорвана, и до-
ри отречена в известен смисъл от самия Айнщайн физическа 
константа, която вече превръщате във функция, зависеща от 
мястото в пространството и от метриката. Какви реални после-
дствия има този факт за една теория, която се стреми да обеди-
ни ОТО с КМ? 

А: Най-важното следствие от това е нарасналата възмож-
ност за математическо моделиране на процесите, протичащи 
във финия НС. Мога да отбележа, че с помощта на въпросните 
модели, произтичащи от математическия апарат, развит във 
ФБ, бяха отстранени някои недоразумения в интерпретацията 
на явленията, свързани с торсионната технология, която въз-
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никна в резултат на развитието на двете въпросни теории. В 
България, например, където е създадена единствената компа-
ния в света за производство на торсионни генератори, използ-
вани за индустриални цели, дълго време топлинният ефект, по-
лучаван в генераторите, се обясняваше с кавитацията. Такова 
обяснение е съвсем неудовлетворително, защото явленията в 
случая не отговарят на условията, при които кавитацията въз-
никва изобщо. Един по-внимателен анализ на тези ефекти, 
проведен въз основа на математичния апарат, създаден в рам-
ките на ФБ, показа, че въпросният топлинен ефект има отно-
шение към торсионното поле, но все пак едно пълно и изчер-
пателно обяснение може да се получи, като използваме и ня-
кои съображения от теорията на кохерентните състояния. Тези 
изчисления се оказват твърде полезни и в една друга важна об-
ласт на приложение на торсионите генератори. С помощта на 
математически изчисления ние показваме теоретически, че те-
зи генератори могат да се използват и за икономично получа-
ване на чист водород чрез разлагане на молекулата на водата 
по торсионен път. 

П: Но това означава революция в енергетиката изобщо. Аз 
знам, че на Запад са разработени ефективни енергийни систе-
ми и дори има проекти за двигатели на автомобили, които мо-
гат да функционират на базата на водородното гориво. 

А: Именно! Точно в това се състои и голямата полза от ма-
тематическия апарат, развит и използван във ФБ. Но не само 
това! 

П: О, това е много интересно! Разкажете, моля, по-подроб-
но за тези приложения. 

А: Русия, България и Украйна развиват вече интензивно 
торсионната технология, която засега се игнорира от англосак-
сонските държави и от Западна Европа. Само Япония проявява 
интерес към новата технология. Има проект за построяването 
на огромен завод за производството на торсионни генератори в 
Китай от японската компания „Митцубиши". Акад. Акимов, 
който е главният ръководител на руската програма за развити-
ето на торсионната технология, заявява следното: „Русия още 
дълго ще бъде монополист в торсионните технологии. Измене-
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нията на технологиите ще доведат до изменение на облика на 
промишлеността, а тези изменения в базата неотменно ще до-
ведат до измения в надстройката, до изменения на цялата сис-
тема от социолно-икономически и геополитически отношения 
в света, а така също и до кардинално изменение на проблема за 
международната безопасност". 

В САЩ започнаха изследвания на торсионните полета ед-
ва през 1996 г., т.е. 15 след Русия. Те изостават решително и в 
теоретичната област. В Англия за тази технология, а още по-
малко за съответните теории, все още нищо не се знае. Повта-
рят се отново събитията, свързани с развитието на космическа-
та техника през 60-те и 70-те години. Тогава Русия също беше 
напред и изпреварваше САЩ с години, но тогава американци-
те съумяха да ликвидират изоставането си чрез прекомерни фи-
нансови инжекции в науката и огромни капиталовложения, ко-
ито повишиха неимоверно цената на научните и технологични-
те изследвания в тази област. Днес историята се повтаря отно-
во. Вие, англосаксонците, наистина се оказвате с непредсказу-
емо бъдеще, защото стихийно, хаотично и с много пари посто-
янно се стремите да ликвидирате вечното си изоставане в тех-
нологиите и науката, въпреки огромното богатство, с което раз-
полагате. Аз мисля, че вие имате проблеми с новаторството в 
науката. Може да се каже, че ако някоя държава успее да развие 
достатъчно торсионната технология, тя неминуемо ще се ока-
же в позиция, от която би могла да оспори вашата лидерска ро-
ля в света. 

77: От вашето предварително изложение разбирам, че тор-
сионните технологии намират важно приложение и в медици-
ната. Можете ли да ми кажете нещо повече по този въпрос? 

А: Торсионната технология е в основата на развитието на т. 
нар. информационна медицина. Тази медицина разширява об-
сега на действие на традиционната хомеопатична система на 
лечение, като рационализира, опростява и до голяма степен ви-
доизменя последната по един особено ефективен начин. В ин-
формационната медицина намира място и т. нар. духовно лече-
ние на хората, в което като „лекарство" се използват собствени-
те ресурси на духовния потенциал на човешкия индивид. Ду-
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ховните торсионни енергии тук служат за преодоляването на 
физическите симптоми на болестите, възникващи в биологи-
ческите ни тела. В информационната медицина се обръща по-
голямо внимание на общото психично и духовно състояние на 
болния и затова тя има много по-хуманен характер от традици-
онната медицина, в която по-скоро се лекуват симптомите на 
болестите, но не и причините, предизвикващи съответните бо-
лестни състояния. Най-главните причини за болестите имат ду-
ховен, т.е. информационен характер, затова аз виждам бъдеще-
то на медицината в постепенното сливане с информационното 
направление в тази област. 

П: И все пак аз намирам за твърде притеснителна идеята за 
Бога, която вие така упорито намесвате във вашите иначе сери-
озни научни разглеждания. Какво бихте казали по този въпрос? 

А: Ще си послужа с едно перефразиране на прословутата 
реплика на Лаплас, на забележката, отправена към неговата на-
учна работа в астрономията от страна на Наполеон, който отбе-
лязва, че в работата на учения няма никакво място за Бога. Лап-
лас отговаря на тази забележка с думите: „Сър, в моите изслед-
вания аз не се нуждая от такава хипотеза". Днес аз също бих 
могъл да коментирам тази реплика на Лаплас по следния на-
чин: „Напротив, оказва се, че в научните изследвания ние тряб-
ва да въведем такава хипотеза, за да обясним научната картина 
на света по един логически непротиворечив начин. Хипотезата 
за съществуването на Бога обяснява широк кръг от явления и 
процеси, което показва, че такава хипотеза не се въвежда ad hoc 
в теоретичните изследвания, а е логическо следствие от законо-
мерното, вътрешно присъщо развитие на нещата в научното 
познание". 

И тук разговорът ми с моя английски колега завърши. В 
следващия раздел на книгата ще разгледаме по-подробно някои 
от приложенията, произтичащи от резултатите, получени в но-
вата ФНС. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИ. 

Приложения на идеите, възникнали в рамките на ФНС. 
Приложенията в технологията, медицината, психологията, 
космическата техника, енергетиката, съобщенията и други 
области от човешката практика. 

ГЛАВА ПЪРВА. 

Приложенията на новите идеи в медицината и психологи-
ята. Торсионно-холографски подход към психичните явления. 
Някои интересни примери на явления, свързани с проявленията 
на торсионните полета в психичната област. Информацион-
ната медицина от торсионна гледна точка. Смисълът на ду-
ховното лечение на хората. Ролята на водата като лечебно 
средство в информационната медицина. Обяснение на фено-
мени като ясновидството, четенето намисли от разстояние, 
телекинезиса и др. от гледна точка на ФБ. 

§3.1.1. Торсионно-холографски подход към психичните и 
парапсихичните явления и тяхната интерпретация от гледна 
точка на ФБ. Потвърждение съществуването на такива яв-
ления в Библията. Торсионно обяснение на пси-феномените яс-
новидство, телекинезис, четене на мисли от разстояние и др. 

Съгласно ФБ нашата Вселена е само бледа сянка на един 
по-дълбок ред, който е заложен във ФВ под една недостъпна за 
нашите възприятия форма. Според тази теория всяка област от 
пространство-времето е наситена с различни видове полета, 
състоящи се от вълни с различни дължини. Всяка вълна с опре-
делена дължина на вълната пренася известно количество енер-
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гия. Съгласно ФБ тези дължини не могат да бъдат произволно 
малки и това следва от законите на теорията на относителност-
та. Въпреки това ограничение изчисленията показват, че енер-
гията, която се съдържа само в малък обем от пространството 
на полевите форми във ФВ, е значително по-голяма, отколкото 
сумарната енергия на цялата материя във видимата Вселена. 

Много учени допускат, че такъв безкраен океан на енерги-
ята наистина съществува. ФБ допълва това становище, като ни 
казва, че тази огромна енергия има някакво отношение не само 
към огромния спектър на енергиите, който наблюдаваме в безб-
режния космос (излъчването на ядрата на галактиките, енерги-
ята на квазарите, енергията, освобождавана от звездните взри-
вове на суперновите и т.н.), но тя има отношение и към скри-
тия ред, съдържащ се в НС. Съгласно ФБ пространство-време-
то и скритите енергийни форми в него е толкова реално и бога-
то с процеси и явления, колкото и видимата материя в обкръжа-
ващата ни Вселена. Енергията на ФВ обаче остава винаги неи-
зявена при нормални физически условия, характерни напр. за 
собственото ни човешко битие. В съществуващата равновесна 
картина на реалността материята е тясно свързана с океана от 
енергии във ФВ. Материята, следователно, е част от простран-
ство-времето, въпреки че те могат теоретически да съществу-
ват неотделно, да се сътворяват поотделно от Твореца или да се 
видоизменят в подходяща форма. 

Според ФБ пространство-времето се оказва, че е изпълне-
но с разнообразни фини форми, които ние определихме с об-
щото название информационно-енергийна форма на битието. 
Тези форми лежат в основата на съществуването на всичко, 
включително и на нас самите. Вселената, от такава гледна точ-
ка, е тясно свързана с този огромен космически океан от енер-
гии, тя е просто като една миниатюрна „прашинка" в неговата 
необятна шир, представляваща някаква относително малка 
„структурна флуктуация" всред един невъобразимо необятен 
океан. Процесите, протичащи в тази нищожна „прашинка", на-
речена Вселена, представляват някакви стабилни и ясно отли-
чими проекции в една триизмерима реалност на невъобрази-
мия и непонятен за разума ни ред, съществуващ в НС. Именно 
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зад този невъобразим ред, съществуващ във ФВ, ние вече отк-
риваме със средствата на науката и силуета на невъобразимо 
отдалеченото и недостъпно, за сетивата ни битие на Всемогъ-
щия Творец. ФБ показва, че това битие е крайната фаза на вся-
ко възможно съществуване изобщо, опровергавайки опитите на 
модерните окултисти и мистици да представят битието на Бога 
като някакъв безкраен ред от различни йерархии на световния 
разум, обуславящи някакви безкрайни етапи на все по-нови и 
по-нови форми на развитие. 

От гледна точка на ФБ Сътворението на нещата се оказва 
най-типичната черта на всичко реално съществуващо, както 
във видимия, така и в НС. Неправомерната интерпретация на 
процесите и явленията в НС като своеобразни форми на еволю-
цията на света като цяло е в противоречие с основните изводи 
и оположения, залегнали в основата на теорията ФБ. В този 
смисъл ФБ се явява като една ясна алтернатива на идеите, 
възприети от руската школа по философия на науката или на 
идеите, защитавани от учени като Бом, Ф. Капра и др. 

Един от основните принципи, възприет във ФБ, а свързан с 
явното отчитане на резултатите, произтичащи от експеримен-
талната проверка на теоремата на Бел. Тези резултати показват, 
че понятието „цялостност" играе особено важна роля в порядъ-
ка, установен в НС. Класическата физика разглежда състояни-
ето на една материална система като цялост, която представля-
ва разултат от взаимодействието на нейните части. Свойството 
„квантова нелокалност" промени радикално този възлед, по-
казвайки, че поведението на частите може да бъде обусловено 
и от същността на цялото. От такава гледна точка елементарни-
те частици, конституенти на цялата видима Вселена, не са не-
зависими обекти, а част от една всеобхватна единна цялост, 
единството на която се съдържа в неовъобразимия ред, съсре-
доточен във ФВ. 

От такава гледна точка върху целостта можем да обясним 
редица явления, както във видимия, така и в НС. Например във 
видимата система на плазменото състояние на материята елект-
роните могат да се държат като взаимосвързана цялост. Учени-
ят Бом посочва, че такива „електрони не се разсейват, защото 
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чрез действието на квантовия потенциал цялата система пре-
минава през едно съгласувано движение, което прилича повече 
на балетен танц, отколкото на движението на множество неор-
ганизирани хора... подобна квантова цялостност на дейността е 
по-близо до организираното единство при функционирането на 
частите на живо същество, отколкото до вида единство, който 
се постига чрез сглобяване на частите на машина"295. 

Въз основа на това свойство се променя и структурата на 
самото пространство-време. От подчертано локалния му харак-
тер преди появата на въпросното свойство, зависещ съществе-
но от местоположението на материалните обекти, квантовата 
нелокалност налага разглеждането на тази структура в глоба-
лен аспект (напр. с помощта на глобални физични величини, 
каквато е космологичната константа JI в уравненията на ОТО), 
при което отделните точки в пространството загубват своя 
смисъл. В такъв случай всички точки в пространството стават 
равни на всички други точки и тогава е безсмислено да се гово-
ри, че физичните обекти могат да бъдат отделяни едни от дру-
ги, разглеждайки ги като независими същности, обособени в 
пространството. В такъв случай структурата на пространство-
то напомня структурата на холограмата, в която всяка отделна 
част съдържа информация за цялото. 

Акцентът върху цялостността и холографичността във 
ФНС е едно доказателство за несъстоятелността на идеята 
за еволюционно развитие на невидимата фина материя във 
ФВ, която споделят напр. авторитетните руски учени Аки-
мов, Шипов, Мулдашев, В. и Т. Тихоплав. Тази идея не на-
мира потвърждение и в Библията, където ясно е казано, че 
„С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божи-
ето слово, тъй щото видимото не стана от видими неща" 
(Евреи 11:3). Този стих идва да потвърди становището, за-
щитавано във ФБ, че еволюцията във видимия свят се 
отхвърля от Божията мисъл и толкова повече се отнася и за 
фината материя в НС, защото „световете са били създадени 
с Божието слово", т.е. всяко създаване на реалните неща в 
Творението има информационен, творчески характер, т.е. те 
са продукт на Сътворение чрез Словото но Всемогъщия Бог, 
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а не че са продукт на продължителен, обусловен от множе-
ство случайности, еволюционен процес. 

От такава гледна точка можем да обясним и едно друго явле-
ние, описано също в Библията, което винаги е предизвиквало не-
доумение сред правоверните християни. То е описано от Апос-
тол Павел в неговото второ послание към коринтяните. Това е ед-
но духовно явление, което, по всяка вероятност, той самият е из-
живял; „Принуден съм да се хваля, при все че не е за полза; но 
сега ще дойда до видения и откровения от Господа. Познавам 
един човек в Христа, който, преди четиринадесет години, (в тя-
ло ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае), бе занесен до 
третото небе. И такъв човек, познавам, (в тяло ли, без тяло ли, не 
зная; Бог знае), който бе занесен в рая, и чу неизразими думи, ко-
ито на човека не е позволено да изговори. С такъв човек ще се 
похваля; а със себе си няма да се похваля; освен с немощите си. 
(Защото, даже ако поискам да се похваля за други неща, не ще 
бъда безумен, понеже ще говоря истината; но въздържам се, да 
не би някой да помисли за мене повече от каквото вижда, че съм 
или каквото чува от мене)". (II Коринтяни 12:1-6). 

Третото небе в терминологията на Библията е всъщност 
това, което ние наричаме НС. Тук Апостол Павел ни описва 
едно уникално явление, което той самият е изживял и което, 
очевидно, е инициирано от невидимите сили, контролирани от 
Бога. Това авторитетно библейско описание фактически 
потвърждава реалността на съществуването на своеобразните 
цялостни организирани структури в духовната сфера, които 
ние сме свикнали да идентифицираме с душата (или с духа) на 
човека. Самият Апостол Павел не може да определи дали е 
бил отнесен до третото небе в тяло или вън от тялото. Това го-
вори за своеобразието и сложността на информационните про-
цеси, протичащи в НС, които са обект на „изучаване" в тече-
ние на вековете от страна на окултната наука и мистицизма. 
Непознаването естеството на тези процеси, както и злоупотре-
бата с частичното, повърхностното и неправилното интерпре-
тиране на познанието за тези процеси, лежи в основата на въп-
росните религиозни школи и езическите религии, за които те-
зи хаотични, неосмислени от научна гледна точка знания 
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представляват основно ядро в техните учения. За съжаление 
тази вековно натрупана опитност от страна на въпросните ре-
лигиозни и духовни течения влияе непосредствено и върху 
мненията на учените, занимаващи се с проблемите на НС. 
Сред повлияните от тези знания научни области е и психоло-
гията. Холографско-торсионната идея, възникнала в редица 
сериозни теории обаче, сред които е и ФБ, може да обясни ре-
дица „странни" явления, като напр. осъществяването на духов-
на връзка между съзнанията на двама или повече души. Един 
от най-известните опити за обяснение на такава връзка е дело 
на швейцарския психолог Карл Юнг, осъществено в неговата 
теория за колективното подсъзнание. Този учен е убеден, че 
сънищата, изкуството, фантастичното мислене и халюцинаци-
ите на неговите пациенти най-често съдържат символи и 
представи, които не могат да бъдат обяснение изцяло като про-
дукти на развитието на болестта, отразено в медицинското им 
досие. Тези символи и представи много често наподобяват об-
разите и темите на големите световни религии и митологии. 
Ученият прави извод от този факт, приемайки, че митовете, 
фантазиите, сънищата и религиозните видения възникват от 
един и същи източник, наречен от него „колективно подсъзна-
ние", вляещо върху всички хора. Всъщност това понятие е 
предугаждане на закономерностите, открити от съвременната 
ФНС. Заключението на Юнг е, че сънищата, виденията и ми-
товете не са просто продукт на индивидуалното подсъзнание 
на човека, а са резултат на едно по-дълбоко равнище, нарече-
но колективно подсъзнание на цялостната човешка раса. Юнг 
нарича тези символи и представи архетипове, считайки, че те 
са толкова древни, колкото и самото човечество, и че те със-
тавляват една своеобразна универсална памет, спотаена някъ-
де в дълбините на подсъзнанието на всеки един жив понасто-
ящем човек. 

Понятието „колективно подсъзнание" на Юнг може да се 
обясни задоволително от торсионно-холографския модел, ос-
нован на теорията ФБ. Оказва се, че взаимосвързаността на 
всички неща, предсказвана от този модел, описва съзнанията 
на хората също като някаква взаимосвързана цялостна структу-
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ра, която е в състояние да черпи информация от безбрежния ин-
формационен океан на космическото съзнание, наречено от нас 
СПС. Като продукт на информационния аспект на НС ние сме 
в известен смисъл разумни същества без граници, което озна-
чава, че на фундаментално информационно равнище съзнание-
то на хората представлява единна цялост. Спомените на хората, 
от такава гледна точка, могат да бъдат разпръснати, а не разпо-
ложени на определено място, както е в детерминираната меха-
нична памет на компютрите. Всеки отделен информационен 
„блок", оформен в СПС, съдържа едновременно и цялостната 
информация, необходима за възкресяването на спомените, мис-
лите и въображенията на хората, съдържащи есенцията на въп-
росната цялостна информационна структура. 

Психологът P. М. Андерсън-младши смята, че ние не мо-
жем да имаме пълен достъп до информацията, заключена в 
СПС, макар че тя има решаваща роля за нашата памет като съз-
нателни индивиди. Ученият обяснява това явление чрез нали-
чието на особен селективен процес, който той нарича персона-
лен резонанс. Андерсън обяснява този процес по следния на-
чин: „Благодарение на персоналния резонанс, относително 
малко от почти безкрайното многообразие от „образи" в неизя-
вената холографска структура на Вселената са налични за ин-
дивидуалното персонално съзнание. Затова, когато просветле-
ни личности са надзъртали преди векове в това обединено съз-
нание, те не са написали теория на относителността, защото не 
са изучавали физика в контекст, подобен на този, в който я е 
изучавал Айнщайн"296. 

От гледна точка на ФБ информацията в СПС е заложена от 
Живия и Личностен Бог. Тази информация има характер каче-
ствено различен от характера на информацията, позната в чо-
вешкия опит. Информацията в СПС, освен това, почти не се 
влияе от постъпващата от физическия свят информация, като 
последната само се натрупва в този мощен информационен 
апарат. От друга страна, съществува непреодолима физическа и 
информационна преграда между физичния свят и НС, която 
може да се преодолява в отделни случаи само по инициатива, 
изхождаща от силите в НС. 
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Академик А. Е. Акимов изказва първи идеята, че концеп-
цията за торсионното поле може да се окаже решаваща в изяс-
няването на широк кръг от психични явления, в това число и на 
парапсихичните. Съгласно тази идея индивидуалното човешко 
съзнание е способно да променя структурата на пространство-
времето, което от своя страна въздейства върху геометричните 
форми на веществените предмети. Нелинейният характер на 
торсионното поле създава възможност за една нова интерпре-
тация на устойчивостта на връзките, които може би определят 
характера на психичните явления изобщо. От ТТП става ясно, 
че торсионното поле винаги се придружава от някакво електро-
магнитно лъчение. От характера на последното ние можем да 
съдим не само за наличието на торсионно поле в пространство-
то, но също така и за психичното състояние на хората. Елект-
ромагнитната компонента, освен това, позволява да се извъ-
ршват различни видове измервания над торсионното поле, а съ-
що така то самото да се управлява, видоизмения и дори да се 
генерира. 

Нека да анализираме, от такава гледна точка, трите най-
важни и основни пси-явления: ясновидството, телекинезиса и 
телепатичното (т.е. от разстояние) предаване на мисли. 

Да започнем с телекинезиса. Погледнато отстрани, това яв-
ление представлява дистантно влияние върху предмети чрез 
усилията на волята, от страна на определени личности. Тези 
личности имат способността да се намесват чрез своеобразни 
духовни сили върху обичайния причинноследствен ход на съ-
битията във физическия свят. Много учени предполагат, че 
обяснението на това явление би мгло да се сведе до закономер-
ностите в КМ, но както се оказва, в тези обяснения ние сме 
принудени да намесим и съзнанието. Такъв арсенал от знания 
единствено може да се открие само в теориите на Шипов, във 
ФБ, както и в някои техни моделни описания. 

Тази необходимост от намесата на съзнанието изпъква с 
особена сила в анализа на явленията на ясновидството и теле-
патичното предаване на мисли от разстояние. Отделни фрапи-
ращи случаи на почти абсолютно ясновидство, които демон-
стрират някои сензитиви, не могат да бъдат обяснени по ни-
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какъв начин дори и от гледна точка на особеностите на намеса-
та на съзнанието в квантовомеханичните явления. Единствено-
то засега научно обяснение, което неизбежно изпада в рязко 
противоречие с обичайния научен подход, е това, което ни да-
ват теориите на Шипов и ФБ. От тях става ясно, че се касае за 
някакъв особен механизъм за предаване на информация, която 
сензитивът използва, за да предскаже с изненадваща точност 
бъдещи събития. От гледна точка на традиционната наука това 
е абсурдно положение, тъй като бъдещето, в рамките на рела-
тивистките и квантовите представи за света, е нещо, което не е 
възникнало като ситуация. Случаите на сложни процеси, като 
съдбата на отделни хора, са невъзможни за предсказване със 
средствата на обичайното научно предвиждане по принцип, ос-
новавайки се поотделно на КМ и теорията на относителността 
(и най-вече на ОТО). Това е невъзможно и в случаите на синтез 
на тези две фундаментални теории (на КМ и ОТО), осъществен 
в разработените в традиционен стил теории като теория на 
струната, ТПКГ, стандартния модел и др. Едва в рамките на 
синтеза на въпросните две фундаментални теории, осъществен 
от теорията на Шипов и допълващата я ФБ, става възможно да 
се види новото качество в описанието на обективната реалност, 
произтичаща от този синтез, което се очакваше (и все още се 
очаква) от мнозинството учени по света. Тези теории дават бла-
гоприятно отражение и в някои други области от науката и 
практиката, една от които е и медицината. Този въпрос ще разг-
ледаме в следващия параграф. 

§3.1.2. Информационната медицина от торсионна гледна 
точка. Какво представлява духовното лечение на хората? Ро-
лята на водата като лечебно средство в торсионната инфор-
мационна медицина. Информационна интерпретация на тра-
диционната хомеопатична медицина. 

Аз разделям хората, занимаващи се с информационна ме-
дицина, на две основни категории. Първата, това е категорията 
на енергетиците, т.е. тези, които интерпретират духовните яв-
ления и процеси, използвани при лечението на хората като про-
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явление на енергийната природа на нещата в света. Това са пре-
димно хора, свързани с традиционните окултни и мистични 
школи, с източните религиозни философски учения, както и с 
приложенията на тези учения в лечителската практика. Това е 
първата и сравнително примитивна фаза от развитието на ин-
формационната медицина. Втората категория е тази на инфор-
матиците, т.е. тези, които ясно осъзнават информационния (а 
не енергийния) характер на духовните процеси и правилно из-
ползват знанията, идващи по линията на новата ФНС, за да ле-
куват хората с помощта на новите методи. За съжаление обаче 
съществува широк кръг от учени и лечители, които неправо-
мерно смесват тези две ясно различими области, привнасяйки 
по-скоро вреда, отколкото полза в процеса на усъвършенства-
нето на нашите знания в дадената област. 

Предметът на изследване на информационната медицина 
(някои я наричат енергоинформационна медицина и с това уве-
личават вероятността да се въведат заблужденията в тази об-
ласт) е свързан с информационното торсионно взаимодействие, 
разглеждано на клетъчно ниво в устройството на организмите. 
Още през 20-те години на XX в. руските учени Гурвич, Лю-
бишчев и Беклемишев формулират идеята, че в процеса на ре-
генерацията и приемането на информация в биологичните сис-
теми участва целият генетичен апарат. Според тях хромозоми-
те и гените в генома на клетките не изчерпват функциите си на 
биологически регулатори, разглеждани само като чисто биохи-
мични структури, а оказват своето влияние и на енергийно, и 
на информационно равнище. Гурвич допълва тази идея с пред-
положението, че информацията за строежа на организма се 
съдържа не в биохимическото вещество на гените и хромозо-
мите, а в някакво физично поле, излъчвано от тези биохимич-
ни съставки. Съвкупното интегрално поле, сумиращо действи-
ето на тези отделни излъчвания, създава своеобразна формоо-
обазуваща вълнова структура, формираща дизайна (формата) 
на конструкцията както на всеки отделен орган в биологичес-
кото тяло, така и на организма като тяло. Тази своеобразна въл-
нова „матрица" ограничава пространствено-времевата структу-
ра до формата, която в крайна сметка определя архитектурата и 
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цялостната конструкция на организмите. 
Внимателният и обстоен анализ на биохимичните проце-

си, протичащи в организмите, показва, че чисто химическият 
механизъм на връзката между различните вещества не е осно-
вен, първичен, а е следствие от по-сложни полеви процеси, 
които по същество представляват истинския механизъм за 
предаване на информация за биологическата структура. Дъл-
го време обаче тази допълнителна, сложна полева форма на 
биохимичните процеси се отъждествява с електромагнитното 
поле. Днес новата ФНС ни казва, че електромагнитната ком-
понента е само допълваща, придружаваща ефектите и 
действието на истинското биоинформационно поле - торси-
онното. Оказва се, че именно последното оказва решаващо 
влияние върху всички регулаторни механизми в многоклетъч-
ните организми, които функционират не толкова по биохими-
чен път, колкото посредством информационното взаимодей-
ствие между самите клетки. 

В източната и най-вече в китайската медицина са развити 
сложни схеми на енергийните информационни потоци в орга-
низмите, наречени чакри. Всички те обаче имат вторична, 
електромагнитна природа. Тези потоци само допълват инфор-
мационната картина на организмите, придружавайки истинс-
ките информационни потоци, циркулиращи около и в тялото на 
човека, и които всъщност са истинските носители на биоин-
формацията. Руският учен Гаряев описва тези факти, асоци-
ирайки ги с някои религиозни символи: „Ето че и Мария раж-
да, когато Светият Дух предава на хромозомите вълновата хо-
лограма на Божия образ. Между другото, така може да се 
обясни и възникването на живота на Земята. Нали тогава 
още не е имало ДНК със заложена в нея информация. Значи ня-
кой е трябвало да насочи вълнови холограми, да накара обикно-
вените молекули да се съберат в по-сложни, включително до 
белтъци, ДНК, РНК и по-нататък в сложен организъм. Тук не-
избежно стигаме до идеята за някакъв Супермозък на могъ-
щия Разум на полевата форма, чиято основа е най-вероятно 
вакуумът. Точно от вакуума произлизат вълните, носещи гене-
тична информация и енергия на всичко живо ". 
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Четейки тези мисли на Гаряев, аз неволно си припомних 
откровението, дошло до мен чрез Светия дух, в което чрез вът-
решния в мене глас ми се каза ясно, че най-главното в новата 
ТТП е нейният информационен аспект, и че този аспект пред-
полага преди всичко наличието на ИЗТОЧНИК НА ИНФОР-
МАЦИЯТА, чието естество ние не можем да разберем с по-
мощта на науката. Нима науката е трябвало да измине един тол-
кова дълъг и мъчителен път, за да достигне до простото твър-
дение за съществуването на източник на световната информа-
ция, отъждествявайки го с битието на Бога и наричайки го Су-
пермозък, както това прави Гаряев? Но защо много хора след 
това забравят за този „източник" и продължават да строят сво-
ите еволюционни теории, плод на дълбоко вкоренената в тях-
ното съзнание КР. Продължават да разглеждат енергийната 
страна на въпросните явления, а не информационната. Продъл-
жават да разглеждат произхода на физическия свят като резул-
тат от еволюцията на фините форми на битието в НС, които ние 
се опитваме да обясним с информационната по характер ТТП. 
Защо тези хора не могат да разберат, че наличието на Все-
могъщ Разум в световната картина означава преди всичко Сът-
ворение на видимите и невидимите неща в света, а не тяхното 
възникване по еволюционен път? 

Точното и ясно разбиране на информационния аспект на но-
вите теории и освобождаването на хората от заблудите на енер-
гетизма и еволюционизма могат да преобразят до неузнавае-
мост информационната медицина, да изкарат наяве нейния ис-
тинен облик и предназначение. В такъв случай лекарите, прак-
тикуващи информационно лечителство, ще имат умения да ле-
куват болестите в повечето случаи чрез информационно въздей-
ствие върху фините форми на бието и тогава голяма част от опе-
рациите и лекарствените методи ще станат излишни. Тогава ле-
карите няма да се делят на кардиолози, хирурзи, терапевти и 
др., а ще бъдат само лекари-информационисти. Може да се ка-
же, че голям процент от болестите се дължат на самото човеш-
ко съзнание, на човешкия дух и на неблагоприятното психично 
състояние на човека, което често се усложнява и задълбочава от 
самите лекари, практикуващи традиционната медицина. 
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В теорията ФБ ние показахме, че финото торсионно поле 
се характеризира с много висока честота на трептене на поле-
вите осцилатори. В книгата на Сатирем „Разумът на клетките" 
е описано по един твърде впечатляващ начин въздействието на 
тези свръхчестотни вибрации върху човешкото тяло: „Цялото 
тяло стана единно, с пределно бърза, интензивна, но неподвиж-
на вибрация. Сякаш вибрираше всяка клетка поотделно, но 
всички заедно представляваха единно вибриращо цяло... Виб-
рацията обхваща цялото тяло: тя съдържа толкова топлота, тол-
кова нежност и в същото време ужасяваща мощ. Усеща се като 
огън. По интензивност вибрацията действително не отстъпва и 
на най-горещия огън: тялото неведнъж я изпитваше като жар, 
като треска". 

Наистина, въздействието на високочестотното торсионно 
поле е изумително по своя характер. То не може да се сравни с 
никакво друго въздействие върху тялото ни, въпреки информа-
ционния му характер. Това поле е толкова силно, че може да 
предизвиква самозапалване на физическото тяло. Тези факти 
потвърждават напълно постановките, възприети във ФБ. 

В традиционната медицианска реанимация и лекуване 
хората се възвръщат към нормалното здравословно състоя-
ние чрез обезобразяването и осакатяването на физическите 
им тела, чрез често неправомерни биохимични въздействия 
от страна на лекарствените средства, които понякога нана-
сят непоправими изменения в нормалната структура на ор-
ганизма. Болките, придружаващи често такова „възстано-
вяване", имат определена отрицателна нискочестотна тор-
сионна характеристика. Това лъчение се причинява и от 
стреса, който усложнява процеса на лекуване. Традицион-
ната медицина от информационна гледна точка е по-скоро 
форма на „ада", където паралелно с физическото възстано-
вяване, се възстановяват или по-точно преправят човешки-
те обезобразени души, които са истинската причина за бо-
лестите на физическото ни тяло. Колко много човешки мъ-
ки и енергия биха били спестени, ако усилията на лекува-
щите са насочени към информационния аспект на човешки-
те фини полеви структури. 
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В. и Т. Тихоплав описват тази нискочестотиа компонента 
на човешкото биополе по следния начин, предлагайки същев-
ременно и един интересен метод за нейното избягване: „Тази 
нискочестотна нечиста сила, хранеща се с нискочестотни виб-
рации на ужас, страх и болка, се събира на пиршество в реани-
мационното отделение. Възникващият резонанс колосално ги 
подхранва, а това се прехвърля и на намиращите се в реанима-
цията болни, като усилва техните страдания и болки. Има ли 
начин да се намалят тези страдания? Да, има! 

Преди всичко трябва периодично помещението да се пре-
чиства от нечистата сила. За целта трябва да се покани свеще-
ник, който с молитви, кръст и светена вода да пречисти и осве-
ти реанимацията. Разбира се, и да се окачат икони. Желателно 
е денят да започва с молитви"297. 

Много хора съзнателно или полусъзнателно разбират пагуб-
ната роля на отрицателните нискочестотни вибрации, възниква-
щи в собственото им биополе, затова те искрено се стремят да 
изпитат радост от живота, да получат душевно спокойствие и 
равновесие, хармония и беззаветна любов. Те биха могли да 
постигнат всичко това, ако отстранят стреса от душите си, най-
често придружаван от безпокойство и тревожно състояние на 
психиката. За целта хората трябва да умеят да увеличават чес-
тотата на торсионните вибрации, които ни доближават до ин-
формационното битие на Бога. Това се постига например чрез 
искрена вяра в Бога, вяра в Иисус Христос и в Светия Дух, чрез 
спазване на Божиите закони и на Неговата воля, следвайки Бо-
жиите праведни пътища, посочени в Библията, чрез диети, здра-
вословна храна, молитви и др. В емоционалната сфера трябва 
да избягваме отрицателните емоции на омраза, ненавист, страх, 
гняв, на безпокойство и на чувството за вина, както и на много 
други отрицателни емоции. Възникването и развитието на отри-
цателните емоции създава своеобразни пробиви в торсионното 
духовно поле на човека, които в крайна сметка водят до заболя-
вания или до проникване в съзнанието ни на пагубни идеи от 
типа на енергетизма и еволюционизма в духовната сфера. 

От информационна гледна точка, може да се каже, че със-
тоянието на болест е едно неестествено състояние, което се 
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постига преди всичко чрез навлизането на чужда, външна за 
човека информация, проникваща по някакъв начин в информа-
ционния торсионен блок на здравия човек. Болестите, образно 
казано, са като компютърните вируси: промъкват се незабеля-
зано в дебрите на човешкия информационен софтуер, нанасяй-
ки му неочакван, зашеметяващ удар. 

В Китай хората казват, че само лошият лекар се занимава с 
лечение. В древен Китай се практикувала една особена систе-
ма на заплащане услугите на лекарите. Китайците плащали на 
лекаря си, за да следи за тяхното здраве, но когато се разболя-
вали, преставали да му плащат, тъй като се считало, че той не 
си е свършил както трябва работата си298. 

В. и Т. Тихоплав отбелязват, че „лекарят е длъжен да знае: 
човекът не е само физическо тяло, а изключително сложен ин-
формационен комплекс тяло Душа Дух, и въздействието на 
лекаря върху човек трябва да е специфично. Истинският ле-
кар, ако е лекар, е длъжен да разбере причините за възниква-
нето на болести, а не да действа като „работник по ремонта", 
стремейки се да „поправи повредения агрегат", т.е. извинете, 
организма"299. 

Духовното информационно измерение на човека е истинс-
ката основа на целия живот. Само информацията, извираща от 
Духа, може да оживи физическата структура на биоматерията. 
Традиционната медицина третира човешкото тяло като сложен 
часовников механизъм, състоящ се от механични детайли като 
физически органи, химични вещества, ензими, бактерии. Но 
човекът е нещо повече от сбора на химичните съединения, със-
тавящи физическото му тяло. Истинският лечител или лекар 
трябва да се съобразява с това. 

За съжаление, съвременното медицинско образование фор-
мира лекари от типа „работници по ремонта". „Това превръща 
медицината в разпределен по специалности комплект от меди-
ци, похвати, правила, средства и навици, в резултат на което ле-
карите, усвоявайки методите за лечение на една или друга бо-
лест, забравят за човека като цяло.... за неговите душа и дух, ... 
„теснопрофилният" лекар върви по пътя на най-малкото съпро-
тивление: с огромно неосъзнато удоволствие лекува отделни 
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конкретни болести, като пренебрегва всичко останало"300. С 
други думи, новата медицина, отговаряща на достиженията на 
ФНС, трябва да има подчертано информационен и съществен 
интегрален (цялостен) характер, при което лекарите трябва да 
се съобразяват със свойствата на фината материя, открита и 
описана от съвременната физика. 

В информационната медицина се използва на широка нога 
и водата като едно своеобразно лечебно средство. В съвремен-
ната наука водата е предмет на специално изучаване301. Изслед-
ванията на тази универсална течност показват, че тя има много 
интересна химична структура. Днес вече са известни около 150 
изотопни разновидности на водата и около 200 разновидности 
на леда. Американски учени откриват през 1932 г. т. нар. „теж-
ка" вода, в която вместо водород Н2 участва изотопът на водо-
рода деутерий D2. Тежката вода в малко количество присъства 
винаги в организма на човека. Но по-високи дози от нормално-
то количество води до тежки отравяния на организма, затова 
хората я наричат още „мъртва" вода. 

„Съвсем неотдавна са открити твърде неочаквани свой-
ства на водата. Ако в нея се добави малко количество поли-
мерни съединения, тя ще стане хлъзгава: метално топче в нея 
пада на дъното 22,5 пъти по-бързо, отколкото в обикновена. 
При въвеждане във вода на малки дози силициеви съединения 
тя става суха. Има дори гумена вода, която вместо да се изли-
ва от наклонен съд, се подава като плътно еластично издълже-
но тяло..."302. Водата може да се използва и като гориво за дви-
гателите на автомобили, ако се добавят към нея определени 
вещества. 

В течно състояние водните молекули имат свойството да се 
свързват помежду си, образувайки сложни на вид вериги, напо-
добяващи нелинейните фрактали. Това свойство се дължи на 
биполярната електрична структура на водната молекула, поле-
то на която създава допълнителни възможности за взаимовръз-
ки между водните молекули, надхвърлящи тяхната обичайна 
химична връзка, свързваща атомите на водорода и кислорода в 
единно цяло. Благодарение на това водните молекули се 
свързват в големи, разгънати и твърде стабилни структури, на-
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речени кластери. Тези структури в някои отношения напомнят 
спиновите мрежи и спиновата пяна в ТПКГ. 

Наличието на кластерните структури е причина водата 
променя динамично структурата си под въздействието на раз-
лични фактори. Кластерите от водни молекули напр. моментал-
но се прегрупирват, когато водата се осветява с различни видо-
ве лъчения светлина, -лъчения, космически лъчи и др. Оказва 
се, че „решетките" на кластерните комплекси променят по оп-
ределен начин своята геометрична форма, съхранявайки опре-
делената от енергийното лъчение информация. В този смисъл 
кластерите от водни молекули се оказват особено подходящи за 
фиксиране и пренасяне на информацията, съдържаща се в тор-
сионните полета. Ако напр. с лазерен лъч ние осветим химич-
ната структура на дадено вещество, превръщайки отразената 
от веществото лазерна енергия във вид на холограма, то инфор-
мацията, заключена в хорограмата, може изцяло да се предаде 
и съхрани върху решетката на водните кластери. Фактически в 
това се заключава и механизмът на най-важния метод за водно 
лечение в информационната медицина. Той се състои в следно-
то: Ако напр. въпросното холографирано с лазерния лъч веще-
ство е един антибиотик и съответно информацията, фиксирана 
върху решетката на водните кластерни образувания с помощта 
на това лъчение се формира от информационно-торсионните 
характеристики на въпросния антибиотик, то тогава изпитата 
от човек вода, придобила новите структурни качества, би ока-
зала същото влияние върху организма му, каквото би оказал и 
антибиотикът. Само че в случая се избягва неблагоприятният за 
организма биохимичен ефект, предизвикан при непосредстве-
ното поемане на това лекарство. В случая се получава едно 
пълноценно информационно лечение, дължащо се на въпрос-
ните качества на водата. 

Този метод на лечение променя по един радикален начин 
характера на процесите на лечението изобщо. Това универсал-
но откритие в информационната медицина, заслуга за което 
има и новата ФНС, се отхвърля категорично от ортодоксалната 
наука. Въпреки това, изследванията на руските учени (напр. 
групата на С. Зенин) показват, че структурата на водната среда 
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на човека е също толкова информационно индивидуална, кол-
кото и отпечатъците на пръстите. Именно водата в организма 
ни, преструктурирана по съответен начин от биополето, опре-
деля качеството на кръвта, влияе върху здравословното състоя-
ние на човешкото тяло и обуславя в известен смисъл специфи-
ката и състоянието на организмите изобщо. Достиженията на 
тези руски учени са описани от В. и Т. Тихоплав по следния на-
чин: „Групата на Зенин създава устройство, което точно реаги-
ра на измененията в структурата на водата. Оказва се, че върху 
свойството на течността влияе дори мисълта. Представят си 
например, че дестилираната вода в епруветката е станала соле-
на, и това действително се осъществява. При това колкото по-
цветуща и обемна е мислената картина, толкова по-големи из-
менения стават с водата. Затова не е чудно, че Христос с поглед 
е превръщал водата във вино. Днес това е подвластно и на ня-
кои хора със силна биоенергия. Химиците са се научили с при-
бор да измерват дори силата на погледа: мърда стрелката от ну-
лата, значи има въздейстие, стои като закована, погледът ти не 
оказва никакво влияние"303. 

Резултатите, получени от С. Зенин, представляват значи-
телно достижение в науката като цяло. Те разкриват загадъчни-
те свойства на водата, с които от векове окултната наука се 
опитва да спекулира и да прокарва своите поучения сред хора-
та, внушавайки им неправилната религиозна представа за „бо-
жествената" сила на човека. Резултатите на Зенин не могат да 
се обяснят и от традиционната наука, която отрича свойството 
памет на водата, нейната способност да натрупва и да пренася 
информация. Традиционната наука не може да обясни и случа-
ите на излекуване с вода, преработена по мисловен път от хо-
ра, надарени с качеството да използват ресурсите на собствено-
то им информационно торсионно поле. 

И така, най-важният извод от информационните изследва-
ния на водата е, че „заобикалящата ни и съдържаща се във 
всички живи организми вода много точно реагира на информа-
ция от всякакъв характер, структурира се, съхранява получе-
ната информация, обменя я с околния свят"304. Оказва се, също 
така, че питейната вода не е преносител само на вредни хи-
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мични примеси, на вредни микроорганизми като бацили, бак-
терии и вируси, но основно т^ е преносител на информацията, 
запечатана върху кластерната структура. Известно е напр. бла-
готворното влияние върху здравето ни на т. нар. „светена во-
да", в която е запечатана духовната информация, идваща по 
линията на подкрепяните от Бога духовни сили в НС. Много 
хора са почувствали здравния ефект на минералната вода и от-
дават това на минералите и солите, съдържащи се в нея. Но ис-
тината е, че преминавайки през земните пластови на голяма 
дълбочина, водата е запечатала информацията, съдържаща се 
в земното торсионно поле, което е оформило в нея свеобразна 
кластерна структура, благодарение на която водата е в състоя-
ние да ни предава определена, благоприятна за нашия орга-
низъм информация. 

Чрез водата може да се осъществи и своеобразна „телепор-
тация" на лечебна информация, която може да се въведе във 
водната кластерна структура целенасочено, чрез облъчването й 
със специални торсионни излъчватели или чрез метода на фик-
сиране на информацията на лекарствени и други средства, кои-
то описахме малко преди това. 

От значение е също така каква вода пием от канализацион-
ната система на големите градове, които се славят със замърсе-
ната си вода. Замърсяването обаче има най-вече информацио-
нен характер. Чрез питейната вода, която черпим от крановете 
в жилищата ни, ние можем да получим в организмите си отри-
цателна информация, дължаща се на негативни човешки емо-
ции: на агресия, на убийства, на завист и злоба. Такава вода, 
макар и химически чиста, може да предизвика определени за-
болявания, които ние най-често отдаваме на химични и микро-
биологични примеси. 

Внимателното проучване на всички информационни изс-
ледвания върху водата обаче показва недвусмислено, че твър-
денията на някои учени за възможност от получаването на раз-
лични химични модификации на водата (като напр. превръща-
нето на водата във вино, което е направил Иисус Христос) са 
несъстоятелни. Невъзможно по принцип е и възкресяването на 
мъртви хора, излекуването на вродени и наследствени болести 

553 



Божидар Палюшев 

(напр. да се направи да прогледне слепец по рождение), невъз-
можно е да се осъществи и чудотворно зачатие на жена по мис-
ловен път от страна на простосмъртен човек, както и извършва-
нето на много други чудеса, дело на Божия Син, които са опи-
сани в Библията. Това говори красноречиво, че има ясна, водо-
разделна линия между ограничените информационно-торсион-
ни възможности на човека, заложени в собствения му духовен 
потенциал и информационните възможности на Твореца, както 
и на силите в духовния свят, които Той контролира. Руските 
учени и философи на науката обаче неправомерно смесват те-
зи две ясно открояващи се сфери, което се дължи на непълно-
тата на теорията, която те използват като обяснителна основа 
на резултатите от научните им изследвания. ФБ се оказва, че е 
една пълна и по-издържана от научна гледна точка теория, за-
това тук нещата са поставени в ред. Това е и причината, може 
би, уважаваните от мене учени В. и Т. Тихоплав постоянно да 
цитират езическия светец и пророк Сатия Сай Баба от Индия, 
да възхваляват източните религиозни философски виждания, 
да цитират изключително и само източни религиозни източни-
ци на мъдростта, без нито веднъж да посочат дори и един-един-
ствен цитат от Библията. Това е защото те просто не познават 
това Свещено Писание. Това е и причината те да прегърнат 
идеите на еволюционизма и често да се хлъзгат по трънливата 
пътека на енергетизма, достигайки до идеята за божествения 
характер на човека. 

За безпринципното смесване на религиозни идеи и на въп-
росните две ясно и отчетливо разграничени сфери, тази на ин-
формационното битие на Бога и онази на човека, говори и 
фактът, че напр. В. и Т. Тихоплав препоръчват да се очистват 
духовно реанимационните помещения в болниците чрез све-
щенослужението на православни свещеници, чрез християнс-
ки молитви, кръст и икони, без да познават дълбокия смисъл 
на християнското учение, на Божието Слово в Бйблията, в ко-
ято не намират никакво потвърждение идеите, защищавани от 
тези учени. 

Въпреки това, в методологията на информационното лече-
ние, разработена от В. и Т. Тихоплав, има сериозен рациона-
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диетичен потенциал. Тази методология разкрива, от друга стра-
на, сродна природа на двете основни теории, които ние тук 
разглеждаме теорията на Шипов и ФБ. Този факт се потвъ-
рждава и от анализа на една важна област от медицинската 
практика, а именно, хомеопатията, анализа на която ще напра-
вим от информационно-торсионна гледна точка. 

Основателят на това направление в медицината е доктор 
Ханеман, който издига идеята за лекуването на болести чрез 
вкарването на минимални дози от вещества в тялото ни, които 
могат да предизвикват симптоми на същите тези болести. Спо-
ред Ханеман, минималните дози, наречени хомеопатични лека-
рствени вещества, предизвикват „особен род" болест, стимули-
раща естествените защитни механизми на организмите. Прин-
ципът изглежда да е същият, като този използван от Луи Пасть-
ор в неговите известни ваксини. 

Този лекар нарича обичайната медицина алопатия, а раз-
работения от него метод съответно хомеопатия. Основният 
принцип на лечение, възприет в алопатичната традиционна ме-
дицина, е следният: Ако в организма се срещат две противопо-
ложни болести, по-силната за известно време подтиска по-
слабата, но не я излекува. След прекратяването на по-силна-
та болест подтиснатата се възобновява често с още по-голя-
ма сила. 

Принципът на хомеопатичната медицина, от своя стра-
на, може да се формулира така: В организма не могат да съ-
ществуват едновременно две подобни болести. По-силната 
унищожава по-слабата305. 

Недостатък на хомеопатичното лечение е, че въвеждане-
то в организма на болния на някакво противопоставящо се 
на основното заболяване допълнително такова, дава значи-
телно отражение върху здравите органи. От този недостатък 
страда и алопатичната медицина, тъй като прилагането на 
традиционните лекарствени средства има подобен неблагоп-
риятен ефект. 

Реалната хомеопатия днес представлява една твърде слож-
на система, използваща хиляди лекарствени вещества и техни-
те различни дозирания в зависимост от естеството на заболява-
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нията. Изучени и описани са токсичните и болестотворните 
признаци на най-малко 14 000 вещества и предизвикваните от 
тях симптоми на умерено отравяне или поразяване на съответ-
ните органи и тъкани, както и сравняването на получената от 
това информация с известните заболявания на човека. Създаде-
ни ни са точни рецепти и процедури, в които са описани до 
най-малки подробности токсичното и болестотворното въздей-
ствие на различните хомеопатични вещества върху човешкия 
организъм, наречени „патогенези". Използването на компютри 
значително улеснява работата на лекаря хомеопат. Но въпреки 
това тази система си остава твърде сложна и трудна за практи-
ческо приложение. Чрез нея фактически се лекува едно, а се 
осакатява и разболява друго. 

Въпреки това, хомеопатията може да се окачестви като 
предвестница на модерната информационна медицина. Пос-
ледната се явява като нов, трети етап от развитието на медици-
ната изобщо, продължение на първите два етапа, определени 
като алопатия и хомеопатия. Условно този трети етап можем да 
наречем инфопатш. 

В рамките на изследванията, провеждани в хомеопатична-
та медицина, е установено, че дори и най-малки промени в ми-
нималните дози на химичните хомеопатични вещества могат 
да променят диаметрално характера на биологическата реак-
ция на организма. „Например свръхмалки дози кофеин предиз-
викват първично задържане на нервната клетка, средни дози 
продължителна възбуда, а големи дози пак водят до вторично-
то задържане. Смяната на ефекта на действието с противополо-
жен в зависимост от дозата ясно се проявява в много случаи, 
като отделни примери са никотинът и алкохолът. Алкохолът в 
малки дози е лекарство, а в големи отрова. Или пък захарта, ко-
ято в малки дози е източник на енергия, без който просто човек 
не може да живее, в прекалено количество също действа като 
отрова"306. 

Всъщност, свръхмалките дози хомеопатични вещества 
имат по-скоро информационен ефект, отколкото химичен 
такъв. Аз лично напр. съм забелязал, че ако добавя една мини-
мална доза захар към врящото кафе, последното придобива по-
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добър вкус и аромат. Казват, че малката доза захар извлича от 
кафето неговия аромат в по-голяма степен, което е вече инфор-
мационен ефект, а не химически. Във всеки случай, мога да ка-
жа определено, че информационната медицина, която нарекох-
ме инфопатия, е много по-ефективна, по-хуманна, много по-оп-
ростена като система на лечебна практика, в сравнение с пред-
ходните две системи на медицината. 

В следващата глава ще разгледаме някои технологични 
приложения на торсионната физика и ще се опитаме да дадем 
сравнителен анализ на светогледните картини, произтичащи от 
теорията на Шипов и от теорията ФБ. 
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ГЛАВА ВТОРА. 

Какво представлява новата торсионна технология, разви-
вана в Русия, Украйна и България? Описание на някои конкрет-
ни достижения. Перспективи в развитието на новата техно-
логия. Приложенията в енергетиката, съобщителната тех-
ника, космичната технология, военната технология и др. 
Сравнителен анализ на светогледните системи, произтичащи 
от теорията на Шипов и теорията ФБ. 

§3.2.1. Описание на новата торсионна технология. Перс-
пективи в нейното развитие. Стратегическото значение на 
новата технология и мястото в системата на глобализма. 

В средата на 1986 г. тогавашният министър-председател на 
Русия Н. И. Рижков подписва заповед за отпускането на поло-
вин милиард рубли (тогава рублата е силна и е изравнена по 
стойност с долара) с цел финансирането на научните изследва-
ния в торсионната област. Фактически с това започва и одисея-
та на изследванията във ФНС. В Москва е основан цял инсти-
тут с такава цел, в който понастоящем работят около 400 души 
научен, административен и спомагателен персонал. Инсти-
тутът се финансира от руското правителство. Директор на инс-
титута е акад. А. Е. Акимов. Негов заместник е акад. Г. И. Ши-
пов. В България хората, които се опитват да развиват тази на-
учна област, биват санкционирани административно, а техните 
научни трудове са подложени на публично осъждане. Въпреки 
това, в България е организирана първата в света и единствена 
засега компания за производство по български патент на торси-
онни генератори, използвани предимно за получаването на топ-
линна енергия. 
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Аз лично съм имал много разговори с английски колеги 
по въпросите на новата физика и произтичащата от нея тех-
нология. Тяхното всеобщо убеждение е, че самото съществу-
ване на торсионните полета е твърде съмнително от научна 
гледна точка. Англичаните считат, че ако тези полета наисти-
на съществуват, то тогава техното проявление ще е в област-
та на ниските и свръхниските енергии, което е може би и 
причината за тяхната ненаблюдаемост. Ниската енергия, ос-
вен това, прави тези полета безинтересни от гледна точка на 
практическите приложения. 

Развитието на научните теории във ФНС и на технологи-
ите, произтичащи от тях, в Русия, Украйна и България обаче, 
опровергават напълно това становище. В официален документ, 
издаден от субсидирания от руското правителство център за 
нетрадиционни технологии към Държавния комитет за наука и 
техника напр. е отбелязано, че в този център се изучават „някои 
въпроси за дистанциотто медикобиологично въздействие върху 
войската и населението чрез торсионно излъчване". 

Успехи има не само във военната област. В Русия успешно 
се развиват и граждански направления като торсионната енер-
гетика, торсионния транспорт, торсионните комуникации, тор-
сионната геология и геофизика и др. Проведени са успешни 
опити по предаване на информация по торсионен път. „През 
последните десет години с усилията на опвече от 150 организа-
ции, не просто е показана научната и експериментална възмож-
ност за реализация на всички изброени приложни направления 
за използване на торсионните полета, но част от технологиите 
вече е доведена до търговско използване и внедрена в произво-
дството. В редица направления се провеждат изпитания на обо-
рудването. Така например, в металургията завършва проверка-
та на торсионните технологии в заводските индукционни пе-
щи. Учените усвояват методите за предаване на целенасочена 
информация те заповядват на материала какъв да стане. Въз-
действието на торсионните полета върху стопилка на метали е 
експериментално потвърдено в Института по проблеми на ма-
териалознанието на АН на Украйна в съвместни проучвания с 
МНТЦ ВЕНТ в периода 1989-1993 г.... 
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Проведени са успешни опити по предаване на информа-
ция, с помощта на генератор на торсионно поле. Първите екс-
перименти са проведени в Москва още през 1986 г...., а сега се 
завършва работата по създаване на промишлени приемно-пре-
давателни средства с торсионно предаване на информацията. 
Перспективата е мигновена връзка на всякакво разстояние, с 
нищожни загуби на енергия. В Интернет има специална стра-
ница, в която се описват най-новите руски достижения в тази 
област307. 

По отношение на редица технологии има експериментални 
потвърждения на практическата реализация и извънредно ви-
соката им ефективност. Ефективността им се оценява не с еди-
ници проценти, както обикновено, а се изчислява в пъти..."308 

В руската НПО „Енергия" се правят изпитания за използ-
ване на торсионната енергия в един принципно нов летящ кос-
мически кораб (летяща чиния на торсионен принцип). 

В България се правят опити за торсионна диагностика на 
хора и изграждането на съответно компютърно оборудване за 
това. Разработват се планове за създаването на торсионна фо-
тография, със снимките от която би могло да се четат мисли-
те на човека, да се разглеждат в подробности човешките вът-
решни органи и тяхното състояние и да се откриват евентуал-
ни потенциални заболявания много преди те да са се прояви-
ли ефективно. Също в България се провеждат успешни експе-
рименти, които показват, че загубите при освобождаване на 
енергия от торсионните полета и от вакуумните флуктуации 
са незначителни, в сравнение с огромната полза, която те ни 
доставят. Усвоена е на тази база технологията за производ-
ство на топлинна енергия с помощта на торсионни генерато-
ри, която е напълно екологически чиста и изключително ико-
номична. Освен това няма никакви проблеми за създаването и 
на по-мощни устройства (тук английските ми колеги да опро-
вергани категорично). 

Български учени и експерти проектират създаването на 
торсионно устройство за получаване в промишлени количест-
ва на водород чрез отделянето му от молекулата на водата. Из-
численията показват, че цената на такъв водород ще бъде мно-
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го по-ниска от всички предложени досега методи и това ще 
позволи използването на водородното гориво за целите на 
енергетиката, за гориво на автомобилните двигатели и др. Въз-
можно е дори този метод да се превърне в една нова енергийна 
революция, която да реши проблема за енергията на човечест-
вото в течение на следващите няколко хиляди години. Това е, 
защото потенциален източник на тази енергия е самата вода, 
намираща се в океаните на земята, която практически е един 
неизчерпаем ресурс. 

На 14 януари 2004 г. президентът на САЩ Дж. Буш обяви 
официално американската програма за овладяването на плане-
тата Марс. Планът на американците предвижда три основни 
етапа в осъществяването на предварителния проект за изпра-
щане на американски космонавти на червената планета. Първи-
ят етап, който се предвижда да приключи до 2007 г., трябва да 
положи основите на една модерна космическа технология, 
призвана да замени сегашната система на космическата совал-
ка и обслужващите я съобщителни средства, електроника и ра-
кетна летателна техника, които досега показаха редица 
несъвършенства. Вторият етап предвижда създаването на кос-
мическа база на Луната с помощта на новата техника, от която 
по-късно ще се осъществи и полетът до Марс. Този етап тряб-
ва да приключи до 2015 г. Третият етап е самото изпращане на 
космонавти на червената планета, едно пътуване, което ще 
продължи около 6 месеца. Срокът за приключване на етапа е до 
2025 г. Предварително обявената цена на проекта е един трили-
он долара (1 000 000 000 000$). 

Програмата на американците, от друга страна, предвижда 
продължение и след 2025 г. Четвърти етап в техния план е съз-
даването на огромен индустриален комплекс на Марс, като се 
използва опитът, натрупан от пътуванията до планетата в пре-
дишните три етапа. Основната цел на комплекса е произвежда-
нето и изпускането на огромно количество газове в атмосфера-
та на червената планета, от което ще се получи своеобразен 
парников ефект, предизвикващ затопляне на марсианския кли-
мат. От това затопляне ледените полярни „шапки" на Марс ще 
започнат да се стопяват и тогава бурни водни потоци ще поте-
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кат по повърхността на планетата. Водата ще улесни създава-
нето на благоприятни условия за живот, близки до тези на Зе-
мята. Освен това, индустриалният комплекс на Марс ще започ-
не интензивно да обогатява атмосферата на тази планета с га-
зови примеси, характерни за земната атмосфера. Изчисленията 
показват, че при такива условия, независимо от отдалечеността 
на Марс от Слънцето, около екватора на планетата могат да 
възникнат благоприятни климатични зони, отговарящи пре-
мирно на климата на някои по-северни области от земната 
повърхност. Срокът за изпълнение на тази програма най-веро-
ятно ще обхване няколко десетки години, а цената ще бъде от 
порядъка на десетки, а може би и на стотици трилиони долари. 

Български учени са направили изчисления, които показват, 
че ако в този проект се използва и новата торсионна техноло-
гия, то цената му може да се окаже от 10 до 1000 пъти по-нис-
ка от сега предвидената. А това означава спестени много три-
лиони долари. Ще отбележим само, че бедността по света мо-
же да бъде ликвидирана само с един трилион долара. 

Успехите на торсионната технология в Русия, Украйна и 
България са отчетени в докладите и анализите на Института за 
стратегически изследвания на Римския клуб, който се контро-
лира от висшата финансова върхушка на света (т.е. от групата 
на най-богатите хора на света). Може да се каже, че интензив-
ното развитие на торсионната технология във въпросните дъл-
жави може да промени рязко съотношението на силите между 
страните, претендиращи за световно лидерство в Новия Свето-
вен Ред на земята. В такъв случай САЩ могат и да загубят при-
оритетната си сегашна позиция на такъв лидер и да отстъпят в 
недалечно бъдеще тази роля на страни като Русия, Китай или 
даже на Япония, последните две проявяващи силен интерес 
към въпросната технология. Показателно в това отношение е 
изказването на А. Е. Акимов, което ние цитирахме в предишна-
та глава и в което се казва, че монополът на Русия в развитие-
то на торсионната технология може да доведе „до изменения на 
цялата система от социално-икономически и геополитически 
отношения в света, а така също и до кардинално изменение на 
проблема за международната безопасност". 
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§3.2.2. Сравнителен анализ на светогледните системи, 
произтичащи от теорията на Шипов и теорията на ФБ. „ Ин-
формация, съзнание, човек" и произходът на Вселената в 
светлината на идеите, възприети във ФБ. 

Една важна особеност на новите теории, обуславящи ФНС, 
е, че голяма част от интерпретациите и тълкуванията на резул-
татите, получени в тези теории, имат по-скоро спекулативен ха-
paicrep, отколкото чисто научен, следващ от строго научния им 
аспект. Този факт създава условия за включването в тези инте-
рпретации на широк кръг от религиозни вярвания, културоло-
гични идеи и философски виждания, които отговарят преди 
всичко на духовната нагласа, на личните убеждения и разбира-
ния, както и на религиозната принадлежност на учените, зани-
маващи се с тези проблеми. Въпреки това, отчитайки различи-
ята между основните положения и принципите, залегнали в ос-
новата на двете главни теории (тази на Шипов и онази на ФБ), 
както и на получените в тези теории резултати, може да се ка-
же, че се оформят две диаметрално противоположни гледни 
точки върху характера на светогледната система, която следва 
от тези теории. 

И двете теории, които ние тук разглеждаме, са единодуш-
ни по редица важни въпроси. Обща е и констатацията, че ду-
ховната реалност на финия свят представлява едно многообра-
зие от полеви форми, способни да пренасят информация, има-
ща отношение към живота. От никакви научни съображения, 
уравнения или логически изводи, оформени в рамките и на 
двете теории обаче, не следва, че въпросните полеви форми са 
същевременно и форми на живота. Руските учени почти еди-
нодушно приемат, че тези форми са същевременно и форми на 
живота, като допускат, че във ФВ съществува едно огромно 
разтнообразие от тях. Във ФБ, от своя страна, се приема, че 
торсионното поле представлява своеобразна организация на 
информационно-енергийните фини структури в НС, които са 
израз на една нова форма на съществуване, наречена от нас ин-
формационно-енергийна форма на битието. С нейна помощ се 
извършва съхранение, натрупване и пренасяне на информаци-
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ята, обуславяща същността не само на живота, но и на цялата 
физическа, видима част от Вселената. В теорията на Шипов се 
прави опит тази реалност да се сведе (или по-скоро да се свър-
же физически) с квантовата реалност, като се квантува самото 
торсионно поле, което е в противоречие с КССН и ПОСТБ, до-
като във ФБ тези две области са фундаментално различни, 
въпреки че се допуска съществуването на ефекти във физичес-
кия свят, имащи като причина процесите и явленията в торси-
онния вакуум. Следователно ФБ удовлетворява условието, ус-
тановено от КССН. 

И двете заключения обаче имат определени теоретични ос-
нования. Основание за разделянето на двете въпросни области 
във ФБ е принципът за съгласуване на нещата с резултатите, 
получени от проверката на теоремата на Бел, докато в теорията 
на Шипов този принцип се игнорира. По този начин в тази те-
ория се поставя по-голям акцент върху енергийно-силовия ас-
пект на торсионното взаимодействие (представянето му като 
форма на инерциалните сили, като обединяващо звено на всич-
ки останали силово-енергийни взаимодействия в природата, 
като форма на квантово поле, чийто елементарен квант е неут-
риното и т.н.). Във ФБ, от своя страна, се поставя акцент върху 
информационния аспект на тези полета и на тяхната принцип-
на несводимост до каквато и да било форма на силово-енергий-
ното взаимодействие в природата. Това според нас е и причи-
ната за възникването на коренно различните интерпретации, 
отнасящи се до светогледната картина, която двете теории 
очертават. Нека да опишем в общи линии същността на тези 
различия. 

Във ФБ се приема, че единното информационно поле, на-
речено СПС, има универсално измерение. Това поле съдържа 
информация, характерна за цялата физическа Вселена, но също 
така то съдържа и информация за всички неформални нива, в 
това число и информацията, обусловена от човешкото същест-
вуване. СПС вероятно съхранява торсионните холограми на 
всеки човек, включително неговия свят от мисли, чувства, не-
говата житейска история и др. Логично е да се допусне, че над 
такъв огромен информационен агрегат стои Всемогъщата Лич-
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ност и Индивидуалност на Бога и че този своеобразен, всеобх-
ватен Божествен „компютър" се управлява и контролира от си-
ли, произтичащи от самото битие на Бога. Дискусия по въпро-
са дали СПС е форма на съзнание, такава, каквато е и човешка-
та форма на съзнание, но в много по-големи мащаби, ние 
представихме в книгата „Физика на Бога 1 и 2". Моето лично 
мнение е, че СПС е продукт на Сътворението от страна на Бо-
га така, както и ние хората сме сътворени от Него. Но това да-
ли СПС е форма на живот, подобна на нашата, е въпрос, който 
стои извън компетентността на теорията ФБ. Това, което мо-
жем да кажем, е, че въпросното универсално поле лежи вероят-
но в основата на такива явления като интуицията, ясновидство-
то, телепатията, предаването на мисли от разстояние и др. От 
такава гледна точка може да се обясни и съзнанието на човека, 
което се оказва, че е своеобразно проявление на особени степе-
ни на свобода в самото пространство-време, без отчитането на 
които описанието на Вселената (чрез прословутата ТВ на С. 
Хокинг) е принципно непълно. Оказва се, че закономерности-
те, на които се подчинява съзнанието ни, са неразривно свърза-
ни със закономерностите, обуславящи съществуването на Все-
лената като цяло. Оказва се, също така, че единният подход към 
двете фундаментални теории във физиката - КМ и ОТО - ми-
нава през вътрешния свят на човека, през детайлите на самия 
живот, а не се обуславя само от сухото, формално и едностран-
но интерпретиране на техните закони. 

Може определено да се каже, че психичното торсионно по-
ле на човека има мощно въздействие върху околния физически 
свят. С негова помощ може да се обяснят редица явления, в то-
ва число и на отдавна забелязания факт, че обменът на мисли и 
думи между хората създава мощен заряд от енергия. Днес ни-
кой не се съмнява напр. в благотворното влияние на добрата 
дума, на благородното и вежливо отношение между хората, 
както и в това, че лошите негативни чувства, помисли и думи 
могат да нанесат огромна вреда на човешките същества. 

Много мощни генератори на негативни торсионни полета 
са домашните ни телевизори. От техните екрани пред очите ни 
се изнизват сцени на насилие, жестокост, леят се потоци от 
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кръв, показват се отблъскващи еротични сцени и т.н. Всички 
тези отрицателни торсионни полеви структури влияят разру-
шително върху съзнанието на човека, като елементи от тези не-
гативни структури неизбежно се намесват и проявяват и в на-
шия ежедневен живот. 

Негативните торсионни полета могат да се използват и за 
контрол над мозъците на хората (на англ. Mind Control). За да 
се избегне разрушителното влияние на тези полета, в Европа и 
в САЩ се създават специални школи, в които се изучава техни-
ката на успеха в обществото чрез взаимодействие с положител-
ната компонента на глобалното информационно поле на Земя-
та. В основата на това обучение е залегнал принципът, че чо-
векът трябва винаги да се чувства щастлив и радостен (послед-
ните са предпоставка за възникването на положителна торси-
онна енергия). 

Спекулативен характер имат обаче твърденията на някои 
учени (напр. Е. Мулдашев), че е възможно да се създадат живи 
същества и предмети от физическия свят единствено чрез уси-
лията на човешкото мислене. В известния роман „Соларис" на 
Станислав Лем е описана възможността за появата на разумни 
същества, създадени от информацията, съдържаща се в наши-
те мисли, чувства и спомени. Е. Мулдашев твърди, че с усили-
ята на мисълта на хората от древните цивилизации са били 
построени египетските пирамиди. Тежките каменни блокове са 
могли да бъдат премествани с мисленето и усилията на волята 
и съзнанието на живите същества, населявали земята по онова 
време. Руският учен Е. М. Каструбин допълва тази картина, 
твърдейки, че представителите на древните цивилизации са 
притежавали качеството директно да контактуват с универсал-
ното информационно поле, което им позволявало да развият 
особени форми на образно мислене. Според учения тези хора 
имали свръхразвито дясно полукълбо, в което интуицията се 
представяла като основен начин на познание. Общуването на 
тези хора се осъществявало с предаване на образи, което пра-
вело излишно използването на речта и езика. Мозъкът им бил 
приспособен да контактува директно със света на фината тън-
ка материя на торсионните полета, които им разкривали нео-
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бятния океан на информацията, съдържаща се в тях. С помощ-
та на торсионната енергия те можели да създават и материални 
ценности. Според Е. Мулдашев представителите на древните 
цивилизации са имали допълнително трето око (той самият е 
специалист по очна хирургия), с помощта на което те можели 
да възприемат информацията, съдържаща се в СПС, а в мозъка 
им били отпечатани висши програми за дистанционно взаимо-
действие с това поле. Този учен приема, че формата на СПС е 
възникнала по пътя на еволюцията на фините структури в субс-
танцията на НС, а така също, че физическите тела на видимата 
Вселена са се зародили чрез постепенно сгъстяване и концент-
риране на фината материя в духовната реалност. Неговите 
възгледи описахме подробно в увода към книгата. 

Всички тези твърдения обаче имат чисто спекулативен ха-
рактер. Те не следват от никакви научни съображения. Те не 
следват и от резултатите, получени с помощта на математичес-
кия апарат на разглежданите теории. Те не могат да бъдат 
потвърдени нито от теорията на Шипов, нито от теорията ФБ. 
Следователно, те могат да бъдат предмет на допълнително ана-
лизиране, основаващо се на светогледа на учените. 

Спекулативен (ненаучен) характер има и обширната инте-
рпретация на ТТП, описана в гл. „Информация, съзнание, чо-
век" от книгата на В. и Т. Тихоплав „Физика на вярата". В тази 
глава тези учени представят една научна версия за сътворение-
то на света, която е обрисувана напълно в духа на материалис-
тическата еволюционна теория на Дарвин. Те твърдят, че пос-
тепенно в хода на еволюцията в НС се е появил Духът конце-
нтрат на фината енергия във вид на торсионни полета, който от 
само себе си придобива качеството да съхранява голям обем 
информация. Е. Мулдашев допълва тази мисъл така: „Множе-
ство Духове образували помежду си информационни връзки и 
създали Всеобщото информационно пространство..."304 Оче-
видно с това твърдение се узаконява идеята за политеистичния 
характер на НС (т.е. че има много богове). В такъв случай аз 
отправям следния въпрос към тези уважавани от мен учени: 
След като еволюцията е характерна черта и на финия НС, защо 
тогава е необходимо да се намесва и името на Бога от Библия-
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та? Ако видимият и невидим свят са възникнали по пътя на 
еволюцията, то съвсем близо до ума е да предположим, че ма-
териалните форми, от които те произлизат, както и законите, 
които ги управляват, са съществували вечно. В такъв случай 
ние не се нуждаем изобщо от хипотезата за съществуването на 
Бога. Тази хипотеза придобива значение само при положение, 
че се допуска Сътворението на света. 

Както вече изтъкнахме, нашето предположение за възник-
ването на такава противоречаща на Библията интерпретация на 
резултатите, получени по линията на новата ФНС, се дължи 
най-вече на непълнотата на теорията на ФВ на Шипов и след-
ващото от това поставяне на акцент върху енерго-силовия ха-
рактер на фундаменталните взаимодействия в природата. Във 
ФБ това недоразумение е избягнато. Тук вече акцентът е поста-
вен правилно върху информационния аспект на фундаментал-
ното торсионно взаимодействие. Логично е, в този случай, да 
се предположи близостта на тази теория до разбирането за от-
делената роля на ИЗТОЧНИКА на световната информация, 
заключена в СПС, на неговата роля преди всичко на Творец, 
сътворил както видимия, така и невидимия свят. Тази идея на-
мира пълна подкрепа в Библията. Трябва обаче да добавим, че 
тези твърдения също не следват от никакви научни съображе-
ния. Но те наистина изглеждат само като по-вероятни, по-ло-
гични умозаключения, следващи от подчертано информацион-
ния характер на теорията ФБ. В тях има много по-малка мета-
физична натовареност и това прави идеята за Сътворението 
единствена алтернатива на идеята за еволюцията. С това обаче 
ние не искаме да отричаме или да опровергаваме схващанията 
и възгледите на руските учени, тяхната еволюционна, деистич-
на и дори политеистична интерпретация на резултатите, полу-
чени от новата физика. С тези наши съображения ние искаме 
само да подчертаем равноправието на нашата гледна точка, 
но също така и на нейното принципно различие от гледната 
точка на руските учени. 

Формулирането на такава алтернативна гледна точка в ин-
терпретацията на резултатите, получени по линията на новите 
теории теорията на ФВ на Шипов и теорията на ФБ има огром-
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но културно и религиозно-философско значение. Нейното поя-
вяване означава сериозен пробив във вековния монопол над 
знанията в духовната сфера, над знанията, произтичащи от фе-
номените, парапсихичните явления и др. монопол, установен 
неправомерно от страна на окултните, мистичните, езическите 
и източно-религиозните философски школи и течения. Новата 
интерпретация, произтичаща от ФБ, издига ролята преди всич-
ко на християнската религиозна философия, която се оказва съ-
що способна да усвои, осветли и осмисли новите идеи и факти. 
Това е един вид възвръщане към ценностите, които е създала и 
развила западната християнска цивилизация, в течение на веко-
вете, ценности, които лежат в основата на най-значителните 
достижения на човешката цивилизация изобщо. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обширният анализ, който направихме в настоящата книга, 
показва, че науката остава главен инструмент, който ние можем 
да използваме за изследването на непознатите страни на реал-
ността, съсредоточена в НС. Новата област, която се оформя в 
науката под влияние на теориите, които разгледахме в книгата, 
се характеризира с висока степен на спекулативност и завише-
но ниво на метафизична натовареност на знанието. Това в из-
вестен смисъл е и предимство, защото то дава възможност да се 
отвори по-широко вратата към духовните науки, към огромния 
потенциал и разнообразието на едно знание, което винаги досе-
га е било пренебрегвано от страна на традиционната позитивна 
наука. Но също така тази нова област в науката дава възможност 
за разглеждането на това знание от една нова гледна точка. 

В книгата са описани в исторически план по-главните нап-
равления и теориите, в които се поставя за цел обединението на 
фундаменталните теоретични конструкции на физиката - КМ и 
ОТО. Надеждата на учените е, че при синтеза на тези две теории 
ще се открие някакво ново изненадващо качество в устройство-
то на света като цяло. Някои допускат, че радикална промяна ще 
претърпят нашите виждания за характера на пространство-вре-
мето. Други смятат, че в научните разглеждания ще се наложи 
намесата на понятието за съзнание на човека. С появата на тео-
риите на ФВ на Шипов и теорията ФБ всички тези очаквания са 
надхвърлени многократно. Необходимостта от привличането на 
хипотезата за съществуването на Бога в научните разглеждания 
е може би най-неочакваният, най-радикалният и следователно 
най-безумният в термините на Н. Бор резултат, който следва от 
едно своеобразно напълно коректно и логически непротиворечи-
во синтезиране на КМ и ОТО, осъществено в рамките на теори-
ите на Шипов и ФБ. Тези две теории могат да се разглеждат ка-
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то взаимно допълващи се същности, обуславящи някаква един-
на цялостна теоретична конструкция. Искам да подчертая, че 
идеята за едно такова обединено разглеждане на двете теории, 
възприемани като единно цяло, възниква в една дискусия с мои 
английски колеги. Когато аз им представих теорията на Шипов, 
такава, каквато е, те незабавно я определиха като теория от типа 
на „теоретичната жаба" на Сидни Колман. Последният е извес-
тен сред англоезичните учени с това, че с въпросното прозвище 
(теоретична жаба) той бе окачествил навремето предварителния 
вариант на теорията на Вайнберг-Салам-Глешоу за електросла-
бото взаимодействие, преди още да бъде доказана нейната ре-
нормируемост от холандеца Ж. т'Хууфт. Но когато това доказа-
телство беше вече налице, провокативният тон на Колман се 
промени, отстъпвайки място на благосклонния смисъл на поня-
тието „красив, очарователен принц", с което той искаше да под-
чертае значителния успех на тази теория, донесла Нобелова наг-
рада на нейните автори. 

Когато аз изложих след това и теорията на ФБ пред тези мои 
колеги, бях изненадан от тяхната реакция. Те много харесаха ак-
сиоматичната структура и подчертаха, че един добър теоретик 
винаги би могъл да възпроизведе нейните уравнения, изхождай-
ки от подробната и твърде убедителна система от принципи, 
възприета в нея. Те буквално ми казаха следното: Ние не знаем 
какви точно уравнения си извел ти самият, но сме уверени, че 
такава аксиоматика е в състояние да превърне теоретичната жа-
ба на Шипов в един прекрасен, очарователен принц. 

Теорията ФБ, от друга страна, показва недвусмислено фун-
даменталната разлика между духовността, която следва от инте-
рпретацията на новите знания, възприета от уважаваните от мен 
руски учени В. и Т. Тихоплав, Е. Мулдашев и др., и духовността, 
която следва от гледната точка, защищавана от нас. Днес милио-
ни хора се увличат от идеите на тези руски учени, смятайки, че 
това е верният, научно издържан подход към изучаването и ос-
мислянето на духовните явления и процеси. Ние обаче не си пос-
тавяме за цел да опровергаваме техните възгледи, убеждения и 
религиозни вярвания. Искаме само да подчертаем, че тези 
възгледи нямат нищо общо с християнската религиозна филосо-
фска система и че хората в случая имат възможност за избор. Те 
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трябва да разберат, че новата наука в лицето на ФНС открива 
преди всичко възможността за една разумна и мотивирана рели-
гиозна ориентация на хората, които искрено вярват в Бога. 

Анализът направен в книгата позволява да се осветли и въпро-
са за ролята на т. нар. Окултен ренесанс от една съвършено нова 
гледна точка. Големият интерес към възраждането на окултизма и 
класическите мистични школи е повод редица автори, учени и фи-
лософи да твърдят, че е налице една нова революция в човешкото 
мислене. Теориите от типа на Физика на Бога обаче опровергават 
това заблуждаващо впечатление. Новите теории във физиката са 
своеобразни противодействия както на светската безбожна наука 
достигнала в последно време до задънена улица, така и на масира-
ното навлизане на модерния окултизъм и мистицизъм в човешката 
култура претендирайки за монопол в интерпретацията на научни-
те открития във фундаменталната физика от последно време. 

Това разграничение в системата на човешката духовност про-
изтича от особеностите на знанието, което се оформя в рамките на 
теории от типа на ФБ. От XVII век светската безбожна наука води 
борба за установяване на господство над западната християнска 
цивилизация. Големите научни открития и огромния технологи-
чен напредък на човечеството към средата на XX век наложи впе-
чатлението, че битката за умовете на хората е спечелена от страна 
на светската наука отричаща духовната сфера и съществуването 
на Бога. През втората половина на XX век се появи известно про-
тиводействие на традиционната наука, едно явление, което стана 
известно под наименованието Окултен ренесанс възраждащ кул-
турите на окултизма и мистицизма с хилядолетна история. 

Новите теории във фундаменталната физика обаче опро-
вергават това заблуждаващо явление, издигайки на едно ново 
ниво научното познание, което навлиза уверено в изучаването 
на невидимия фин свят на духовните явления и процеси. Тео-
рии от типа на Физика на Бога ни възвръщат към ценностите на 
западната християнска цивилизация, оспорвайки сериозно мо-
нопола на източните религиозни школи и модерният окултизъм 
в техните усилия да играят ръководна роля в интерпретацията 
на най-новите научни достижения в областта на фундаментал-
ната физика. Това явление в науката представлява един нов 
етап в развитието на универсалната човешка култура. 
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СПИСЪК НА АБРЕВИАТУРИТЕ 
(СЪКРАЩЕНИЯТА) В КНИГАТА 

1. СТО - специална теория на относителността 
2. ИС - инерциална система 
3. ОТО - обща теория на относителността 
4. КМ - квантова механика 
5. ЕТП - единна теория на полето 
6. МИ - математическа истина 
7. ФИ - физическа истина 
8. ВА - вяра на Айнщайн 
9. ТВ - теория на всичко 
10. ФБ - физика на Бога 
11. НК - научен креацион.изъм 
12. НТИ - нова теория на информацията 
13. ТПВ - теория на почти всичко 
14. ОР - обединение на религиите 
15. КР - култура на разума 
16. КД - култура на духа 
17. НС - невидимият свят 
18. СПС - световно поле на съзнанието 
19. ТТП - теория на торсионните полета 
20. АП - антропен принцип 
21. ГКС - геометрична картина на света 
22. ПНЗС - принцип за нарушението на здравия смисъл 
23. МКС - механистична картина на света 
24. ЕКС - електромагнитна картина на света 
25. ПРГФФ - принципно различие между геометризма и - фи-
зикализма във физиката 
26. ПД - принцип на допълнителността 
27. КП - космологическо поле 
28. ОКР - особен клас решения 
29. КССН - критерий за съгласуваност на субквантовите нива 
30. ФВ - физически вакуум 
31. РКТП - релативистка квантова теория на полето 
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32. ФНС - физика на невидимия свят 
33. ИКС - информационна картина на света 
34. АПР - Айнщайн, Подолски, Розен 
35. СПДК - спонтанна параметрична долна конверсия 
36. ПОСТБ - принцип на ограничението, следващо от - теоре-
мата на Бел 
37. ДФ - деунификацията на физиката 
38. ТИШ - теорията на информацията на Шенън 
39. УКВ - ултракъси вълни 
40. ПИКС - принцип за информационността на - колебателна-
та среда 
41. ПНФ - принцип за независимостта от фона 
42. ПДИ - принцип за дифеоморфната инвариантност 
43. ТПКГ - теория на примковата квантова - гравитация 
44. ПНТР - принцип за неутрализирането на топологическите 
различия 
45. ПКТР - принцип за коректното третиране на размерности-
те 
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