


3КАРЛО  РОВЕЛИ

Карло Ровелли

Седем кратки лекции 
по

физика



4 Помагало за Всичко, което Е!
подарък от www.abomament.kogitalnost.com

ПРЕДИСЛОВИЕ
 
Тези лекции са написани за хора, които или не познават физиката или я познават малко. Взе-

ти заедно дават представа за най-важните и най-значителни аспекти на голямата революция, 
претърпяна във физиката през ХХв. и най-вече за въпросите и загадките, които тази революция 
остави нерешени. Защото, да, физиката ни показва как по-добре да разберем света, но ни посочва 
също така и колко много е още това, което не знаем.

Първата лекция е посветена на общата теория на Алберт Айнщайн, „най-хубавата от те-
ориите“. Втората лекция е за квантовата механика, където се скатават и най-объркващите 
аспекти на модерната физика. Третата лекция е посветена на космоса: архитектурата на Все-
лената, която населяваме. Четвъртата - на елементарните частици. Петата - на квантовата 
гравитация и усилията в процеса на търсенето на синтез на големите открития на 20 в. Шеста-
та лекция е за вероятността и за топлината на черните дупки. Последната част като заключе-
ние се връща към самите нас и се пита как можем да успеем да мислим по странния начин, описан 
от тази физика.

Лекциите разширяват една серия статии на автора към неделния брой на в-к „Sole 24 ore“ 
(„Само 24 часа“). Авторът благодари на Армандо Масаренти, който има заслугата за това да се 
даде глас и на науката в културните страници на неделника.
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ПЪРВА ЛЕКЦИЯ
НАЙ-ХУБАВАТА ОТ ТЕОРИИТЕ

Като младеж Алберт Айнщайн прекарва една година в мързеливо безделничене. Ако не се 
загуби малко време и за размисъл, не се стига доникъде, нещо, което родителите на подраства-
щите за съжаление забравят често. Айнщайн се присъединява към семейството си в Павия, 
след като прекъсва следването си в Германия (не приема строгия режим на лицея). Това става  
в началото на 20 в., когато в Италия е и началото на индустриалната революция. Баща му като 
инженер инсталира първите електроцентрали в Паданската равнина. Алберт чете Кант и след-
ва свободно лекциите в Университета в Павия - за развлечение, без да бъде записан или да се 
явява на изпит. Така се става сериозен учен.

После се записва в Университета в Цюрих и се потапя във физиката. Малко по-късно, през 
1905 г., изпраща три статии в провинциалното научно списание на времето „Анали на физика-
та“. Всяка една от тях заслужава Нобелова награда. Първата показва, че атомите съществуват 
наистина. Втората отваря вратите на механиката на квантите, за която ще говорим в следващата 
лекция. Третата статия представлява първата Теория на относителността на Айнщайн (днес на-
речена специална относителност). Теорията обяснява как времето не е еднакво за всички: ако 
един от двама близнаци пътува по-бързо, при срещата им отново, те ще са на различна възраст.

Изведнъж Айнщайн става известен учен и получава предложение за работа от много уни-
верситети. Нещо обаче го смущава: неговата теория на относителността, така бурно приета, 
не пасва със знанията ни за гравитацията, т.е. за падането на телата. Забелязвайки това, Айн-
щайн написва нова статия, в която прави обзор на теорията си, питайки се дали не е нужно да 
се преразгледа и старинната надута „универсална гравитация“ на големия татко Нютон, за да 
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стане по-съвместима с новата относителност. Гмурка се в проблема. Необходими са десет го-
дини за решаването му. Десет години на лудо проучване, опити, грешки, объркване, сбъркани 
статии, бляскави идеи, сбъркани идеи. Най-накрая, през ноември 1915 г., Айнщайн изпраща 
за печат статия с окончателното решение: нова теория на гравитацията, която той назовава 
„обща теория на относителността“, неговия шедьовър. Големият руски физик Лев Ландау я 
нарича „най-хубавата от научните теории“.

Има шедьоври, които успяват дълбоко да ни развълнуват: Реквиема на Моцарт, Одисеята 
на Омир, Сикстинската капела, Крал Лир... За откриването на техния блясък може да е не-
обходим период на усвояване, но наградата е чистата красота. И не само: пред очите ни се 
разкрива нов свят, започваме да гледаме света с нов поглед. Общата теория, бижуто на Алберт 
Айнщайн, е един такъв шедьовър.

Спомням си с емоция кога започнах да разбирам нещо. Бях последна година студент в уни-
верситета. Беше лято. Бях в Калабрия, на плажа в Кондофури, облят от средиземноморското 
слънце. През ваканциите се учи най-добре, защото човек не се разсейва с ходене на лекции. 
Учех от една книга, нагризана по краищата от мишки, защото я бях използвал да запушвам 
нощем дупките на тия малки животинки в една изоставена къща на хълм в Умбрия, където се 
укривах, когато ми доскучаваха университетските лекции в Болоня. От време на време вдигах 
очи от книгата, за да погледам блещукането на морето: струваше ми се. че виждам изкривява-
нето на пространството и на времето, така както Айнщайн си ги е представял. 

Чувствах се омагьосан: сякаш приятел ми шепнеше на ухото невероятна тайна истина и за 
момент вдигаше пердето на действителността, за да ми разкрие един простичък и дълбок ред. 
Откакто разбрахме, че Земята е кръгла и се движи като луд пумпал, разбрахме, че действител-
ността не е такава, каквато ни изглежда. И всеки път, когато видим нещо ново, за нас е една 
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емоция. Едно друго перде, което пада.
Сред всички многобройни скокове в нашето знание, направени един след друг в хода на 

историята, направеният от Айнщайн изглежда несравним. Защо? Да кажем първо, че веднъж 
разбрали как работи теорията, оставаме без думи от нейната семплост. Ще обобщя идеята:

Нютон се опитва да обясни причината, поради която нещата падат и планетите се въртят, 
представяйки си една „сила“, която привлича нещата едно към друго. Тази сила нарича „сила 
на гравитацията“. Как тази сила дърпа към себе си неща, отдалечени едно от друго, без да има 
нищо между тях, не се знае, а големият баща на науката предпазливо се е въздържал от хипоте-
зи. Нютон си е представил движението на телата в едно голямо празно пространство, сякаш то 
е огромен стелаж за Вселената. Един огромен рафт, по който предметите се движат направо, 
докато една сила не ги накара да изкривят посоката си. От какво е направено това „простран-
ство“, този контейнер на света, не се знае... 

Няколко години преди раждането на Алберт двама големи британски физици, Фарадей 
и Максуел, прибавят една съставка към студения свят на Нютон: електромагнитното поле. 
Полето е реална същност, разпространена навсякъде, която пренася радиовълните, запълва 
пространството, може да вибрира и да се огъва като повърхността на езеро и „носи навред“ 
електромагнитната сила. Айнщайн още като младеж е очарован от електромагнитното поле, 
което върти роторите на електроцентралите, построени от баща му. Скоро разбира, че и гра-
витацията, подобно на електричеството, е носена от поле: би следвало да съществува „грави-
тационно поле“, аналогично на „електрическото поле“. Ученият се опитва да разбере как може 
да е направено това „гравитационно поле“ и какви уравнения го описват.

И тук идва невероятната идея, чист гений! Гравитационното поле не е разпространено в 
пространството: гравитационно поле е самото пространство. Това е идеята на общата теория 
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на относителността.
„Пространството“ на Нютон, в което се движат нещата и „гравитационното поле“, което 

носи силата на гравитацията, са едно и също нещо.
Поразяващо! Едно невероятно простичко обяснение на света: пространството не е вече 

нещо различно от материята: то е един от „материалните“ компоненти на света. Една същност, 
която се огъва, извива, свива, развива. Вече не сме част от невидим скован стелаж: потопени 
сме в гигантско еластично мекотело. Слънцето огъва пространството около себе си и Земята 
не се върти около него, защото е привлечена от загадъчна сила, а защото тича право около 
пространство, което се накланя. Като топчица вътре във фуния: няма загадъчни „сили“, заро-
дени от центъра на фунията, самата крива природа на стените кара топчицата да се върти. 
Планетите се движат около Слънцето и нещата падат, защото пространството се изкривява.

Как да опишем това изкривяване на пространството? Най-големият математик на 19 в., Карл 
Фридрих Гаус, „принцът на математиката“, е написал математика за описване на двумерните 
криви повърхности, каквато е например повърхността на хълмовете. Гаус дава задача на свой 
добър студент да обобщи всичко до тримерни или многомерни криви повърхности. Студен-
тът, Бернхард Риман, написва обемиста дипломна работа от оня тип, който изглежда напълно 
ненужен. Резултатът е, че свойствата на кривото пространство са уловени от един математи-
чески обект, който днес ние наричаме риманова кривина и означаваме с R. Айнщайн написва 
едно уравнение, в което казва, че R е пропорционално на енергията на материята. Това означа-
ва, че пространството се изкривява там, където има материя. Това е всичко. Уравнението заема 
половин ред, няма друго. Едно прозрение - пространството се изкривява - и едно уравнение.

Вътре в това уравнение има една съпротивляваща се вселена. И тук се разкрива магическо-
то богатство на теорията. Една фантастична последователност от предвиждания, които из-
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глеждат бълнуване на луд, а всъщност всички са доказани от научния опит.
Като начало уравнението описва как се изкривява пространството около една звезда. Вслед-

ствие на това изкривяване не само планетите обикалят около звездата, но и светлината спи-
ра да пътува направо и се отклонява. Айнщайн предрича, че Слънцето отклонява светлината. 
През 1919 г. е извършено измерване и твърдението се потвърждава.

Но не само пространството се изкривява, а и времето. Айнщайн предрича, че времето ми-
нава по-бързо на високо и по-бавно на ниско, близо до Земята. Измерва се и се оказва вярно. 
Макар и с малко, близнакът, живял на морето, ще открие, че близнакът, живял в планината, е 
малко по-стар от него. Това е само началото.

Когато една звезда изгори всичкото си гориво (въглеродът), тя угасва. Това, което остава, 
не се поддържа вече от топлината на горивото и рухва върху собственото си тегло така, че 
огъва толкова силно пространството, та пропада в истинска дупка. Това са известните черни 
дупки. Когато бях в университета, тази теория изглеждаше езотерична и нейните предсказа-
ния малко невероятни. Днес наблюдаваме стотици черни дупки в небето, изучавани детайлно 
от астрономите. Но това не е всичко.

Цялото пространство може да се разстели и удължи. Уравнението на Айнщайн посочва, че 
пространството не може да стои неподвижно, нужно е да бъде в постоянно разширение. През 
1930 г. разширяването на Вселената е наблюдавано в действителност. Същото уравнение пред-
рича, че разширението е предизвикано от експлозията на изключително малък обект: това е 
Големият взрив. Още веднъж никой не вярва, но доказателствата се трупат и накрая в небето 
е забелязан космичния радиационен фон: разпръснато сияние, което остава от топлината на 
началната експлозия. Предсказанието на уравнението на Айнщайн е точно.

И още: теорията предсказва, че пространството е вълнисто като повърхността на морето и 
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ефектът на тези „гравитационни вълни“ е наблюдаван в небето при бинарните звезди и съвпа-
дението с предвижданията на теорията е с удивителна прецизност: 1:100 000 000 000. 

Теорията описва един цветен и поразителен свят, в която избухват Вселени, пространство-
то пропада в дупки без изход, времето намалява, колкото повече се спуска към една планета, а 
безграничните простори на междузвездното пространство се огъват като вълните на морска-
та повърхност...

Всичко това малко по малко изплуваше от моята нагризана от мишките книга и не бе ня-
каква приказка, разказана от идиот в пристъп на лудост. Не беше ефект от парещото среди-
земноморско слънце в Калабрия или халюцинация, създадена от проблясващото море. Беше 
действителност. 

Или нещо повече - поглед към действителността, малко по-малко забулена от погледа ми, 
помрачен от баналното всекидневие. Реалност, направена сякаш от материята, с която са на-
правени мечтите, но все пак по-реална от нашето мъгливо всекидневно сънуване.

Всичко това е резултат на една елементарна интуиция: пространството и полето са едно и 
също нещо. Уравнението е толкова просто, че не устоявам да не го препиша тук и дори моят 
читател да не може да го дешифрира, бих искал поне да види неговата грандиозна простота:

Rab - 1/2Rgab = Tab
Това е всичко. Разбира се, нужно е известно обучение, за да се смели математиката на Риман 

и да се усвои техниката при използването на уравнението. Нужни са усърдие и постоянство, 
но може би дори и по-малко от тези, които са необходими, за да се стигне до потапянето в 
рядката красота на един от последните квартети на Бетховен. И в единия, и в другия случай, 
наградата е красота и нови очи, с които да видим света.
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ВТОРА ЛЕКЦИЯ
КВАНТИ

Двата стълба на физиката на 20 век - общата теория на относителността, която разгледахме 
в първата лекция, и квантовата механика, за която ще говоря тук - не могат да бъдат по-различ-
ни един от друг.

И двете теории ни учат, че фината структура на природата е по-тънка, отколкото ни из-
глежда. Но общата теория на относителността е компактно бижу, създадено само от един ум, 
и е елементарна и последователна визия за гравитация, пространство и време. Квантовата ме-
ханика или „теорията за квантите“ от своя страна пък постигна несравним експериментален 
успех, внасяйки приложения, които променят всекидневния ни живот (компютърът, на който 
пиша, например). Въпреки това един век след нейното раждане, тя все още остава обгърната 
от странно усещане на неразбиране и загадъчност.

Обикновено се казва, че квантовата механика се ражда точно през 1900 г., сякаш за да от-
крие един век на дълбока мисъл. Немският физик Макс Планк изчислява равновесието в елек-
трическото поле вътре в топла кутия. За тази цел използва един трик: представя си, че енер-
гията на полето е разделена на „кванти“, т.е. на пакети, бучки от енергия. Процедурата води 
до резултат, който възпроизвежда перфектно толкова, колкото се измерва (и следователно е 
коректна по някакъв начин). Това обаче оспорва всичко, което се е знаело навремето, защото 
енергията е смятана за нещо, което се променя по постоянен начин, и няма смисъл да се раз-
глежда като съставена от „тухлички“.

За Макс Планк подходът към материята като направена от пакети е само изчислителен трик, 
чиято ефикасност самият Планк не разбира. Отново Алберт Айнщайн е този, който пет годи-
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ни по-късно схваща. че „пакетите от енергия“ са реални. Айнщайн посочва, че светлината е 
направена от пакети: частици светлина. Днес ги наричаме „фотони“. Във въведението на труда 
си пише:

„Струва ми се, че наблюденията, свързани с флуоресценцията при производството на елек-
трически лъчи, на електромагнитна радиация, които излизат от една кутия, както и други по-
добни феномени, свързани с излъчване и трансформация на светлината, ще бъдат разбрани 
по-добре, ако се приеме, че енергията на светлината е разпределена в пространството по не-
постоянен начин (с прекъсвания). Тук обмислям хипотезата, че енергията на един електриче-
ски лъч не е разпространена по постоянен начин в пространството, а се състои от краен брой 
„кванти енергия“, които са локализирани в точки в пространството, движат се, без да се делят 
и се създават и поглъщат като единични бройки“.

Тези редове, прости и ясни, са истинският акт за раждане на теорията на квантите. За отбе-
лязване е чудесното „Струва ми се...“, с които започват. Напомня доста „Аз мисля, че...“, с които 
Дарвин въвежда в бележниците си голямата идея, че видовете еволюират или „колебанието“, за 
което говори Фарадей, когато в книгата си въвежда революционната идея за електрическото 
поле. Геният се колебае.

Трудът на Айнщайн първоначално е приет като младежка глупост на блестящо момче. По-
сле за този си труд Айнщайн ще получи Нобел. Ако Планк е баща на теорията, Айнщайн е 
родителят, с който тя израства.

Като всички деца обаче, след това теорията поема по своя си път и Айнщайн сякаш не я 
разпознава вече. През 20-те и 30-те години на XX век датският учен Нилс Бор поема нейното 
ръководство. Той е този, който разбира, че както светлинната енергия, така и енергията на 
електроните на атомите, може да приема само определени „квантови“ стойности, и най-вече, 
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че електроните могат само „да скачат“ между една и друга атомна орбита, отделяйки или пое-
майки фотон, когато скачат. Това са известните „квантови скокове“. В института му в Копен-
хаген се събират най-блестящите млади умове на века, за да сложат ред на това неразбираемо 
поведение на атомния свят и да създадат свързана теория. 

През 1925 г. се появяват най-сетне уравненията на теорията, които изместват цялата меха-
ника на Нютон. Трудно е да си представим по-голям триумф. Изведнъж всичко може да бъде 
пресметнато. Тук ще дам само един пример: Спомняте ли си периодичната таблица на елемен-
тите - таблицата на Менделеев, която виси в много класни стаи и където се изброяват всички 
възможни елементарни вещества, от които е направена Вселената – от въглерода до урана? 
Как така периодичната таблица е с точно такава структура, точно с тези периоди и елементите 
имат точно тези свойства? Отговорът е, че всеки елемент е уравнение от квантовата механика. 
Цялата химия сякаш изплува от едно единствено уравнение.

Първият учен, който написва уравненията на новата теория, базирайки се на световъртеж-
ни идеи, е младият немски гений Вернер Хайзенберг. Хайзенберг си представя, че електро-
ните не съществуват винаги. Съществуват само, когато някой ги гледа или по-точно, когато 
взаимодействат с нещо друго. Материализирането им на определено място, когато се сблъскат 
с нещо, е предвидимо с вероятност, която може да се изчисли. „Скоковете“ им от една орбита 
на друга са единственият за тях начин да бъдат реални: един електрон е съвкупност от скокове 
между едно взаимодействие и друго. Когато никой не го притеснява, електронът не е на ни-
какво определено място. Не е на едно място. Сякаш Бог не е начертал реалността с една дебела 
тъмна линия, а се е задоволил леко да я скицира.

В квантовата механика никой предмет няма определена позиция, освен докато не се сблъс-
ка с нещо друго. За описването му на половината път между едно взаимодействие и друго се 
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използва абстрактна математическа функция, която не живее в реалното пространство, а в 
абстрактните математически пространства.

Има и нещо по-лошо: тези скокове, с които всеки предмет минава от едно взаимодействие 
към друго, не стават по предвидим начин, а доста случайно. Не е възможно да се предвиди 
къде отново ще се появи електронът. Може само да се изчисли вероятността, че ще се появи 
тук или там. Вероятността надзърта в сърцето на физиката - там, където изглежда, че всичко се 
базира на точни, уникални и неизменни закони.

Абсурдно ли ви изглежда? И на Айнщайн му изглеждало абсурдно. От една страна, той 
предлага Хайзенберг за Нобелова награда, признавайки, че младежът е разбрал нещо фунда-
ментално за света, а от друга не пропуска възможност да роптае, че така не се разбира нищо.

Младите лъвове от бандата на Копенхаген са поразени. Как, точно пък Айнщайн, духовният 
баща? Човекът, проявил се с куража да измисли немислимото, сега се дърпа назад и се страхува 
от този нов скок в неизвестното - скок, който самият той е подготвял? Как така Айнщайн, кой-
то ни учи, че времето не е универсално и че пространството се изкривява, как точно той сега 
казва, че светът не може да бъде толкова странен?

Нилс Бор търпеливо обяснява на Айнщайн новите идеи. Айнщайн възразява и започва да  
представя умствени експерименти, за да покаже, че новите идеи са противоречиви: „Да си 
представим една пълна със светлина кутия, от която пускаме за кратък миг само един фотон...“ 
Така започва един от неговите прочути примери – умственият експеримент „Светлинна ку-
тия“. Бор накрая успява винаги да намери отговор и да отхвърли възражението. Диалогът про-
дължава с години, минавайки през конференции, писма, статии... В хода на този обмен и два-
мата велики мъже са принудени да отстъпят, да променят идеи. Айнщайн е нужно да признае, 
че всъщност няма противоречие в новите идеи. Бор пък е редно да признае, че нещата толкова 
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прости и ясни, както си мисли в началото. Айнщайн не желае да отстъпи от ключовия според 
него пункт: съществува обективна истина, независимо от това кой взаимодейства с нея. Бор 
от своя страна не желае да отстъпи от убеждението за валидността на дълбоко новия начин, по 
който новата теория изгражда концепцията за реалното. Накрая Айнщайн приема, че теори-
ята е гигантска крачка напред в разбирането на света, но остава убеден, че нещата не могат да 
са толкова странни и че „зад тях“ стои някакво по-разумно обяснение.

Мина един век и днес сме на същата точка. Уравненията на квантовата механика и техните 
следствия са всекидневно използвани от физици, инженери, химици и биолози в най-различни 
области. Те са изключително полезни за цялата съвременна технология. Нямаше да има тран-
зистори без квантовата механика. И все пак остават загадъчни: не описват какво се случва на 
физическата система, а само как една физическа система се възприема от друга физическа сис-
тема. Какво означава това? Означава ли, че съществената реалност на една система е неопису-
ема? Означава ли, че ни липсва част от историята? Или означава, както на мен ми се струва, че 
е нужно да приемем идеята, че реалността е само взаимодействие?

Нашето познание расте и расте наистина. То ни позволява да правим нови неща, които пре-
ди дори не си представяхме. Но в това си нарастване то ни поставя и нови въпроси, нови загад-
ки. Тези, които използват уравненията на теорията в лабораториите, обикновено не се зани-
мават с новопоставените въпроси, но физици и философи продължават да търсят отговорите 
им в статии и на конгреси. Даже нещо повече, броят им в последните години значително нара-
ства. Какво представлява теорията на квантите един век след нейното раждане? Невероятно 
дълбоко гмуркане в природата на реалността ли е? Едно заслепяване, което функционира само 
случайно? Едно парче от пъзел? Или едно указание за нещо дълбоко, което засяга структурата 
на света и което все още не сме смлели (осмислили) добре?
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Когато Айнщайн умира, Бор – големият му съперник, произнася думи на трогателно възхи-
щение. Когато няколко години по-късно Бор умира, на бюрото му намират снимка на рисунка 
върху черната дъска в кабинета му. Представлява „кутията, пълна със светлина“ от умствения 
експеримент на Айнщайн. До последно – желанието на Бор да сравни и да разбере повече. До 
последно – съмнението. 
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ТРЕТА ЛЕКЦИЯ
АРХИТЕКТУРАТА НА КОСМОСА

През първата половина на 20 в. Айнщайн описва основата на пространството и времето 
с теорията на относителността, докато Бор и неговите млади приятели улавят в уравнения 
странната квантова природа на материята. Във втората половина на 20 в. физиците надграж-
дат тези основи, прилагайки новите теории към най-различни владения на природата: от ма-
крокосмоса на структурата на Вселената до микрокосмоса на елементарните частици. В тази 
лекция ще разгледаме макрокосмоса, а в следващата - елементарните частици. 

Тази лекция е направена от семпли чертежи. Мотивът е, че науката, преди да се превърне в 
експеримент, мерки, математика, строги заключения, е най-вече визия. Науката е преди всич-
ко мечтателна дейност. Научната мисъл се храни от способността да „вижда“ нещата по начин, 
различен от виждането им преди. Без претенции ще се опитам да ви предложа да вкусите от 
това пътуване измежду визиите.

фиг. 1

 
Представлява космоса така, както хората са си го представяли 

хилядолетия наред: отдолу Земята, отгоре Небето. Първата голяма научна революция е извър-
шена от Анаксимандър преди двадесет и шест века. Той се опитал да разбере как е възможно 
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Слънцето, Луната и звездите да се движат около нас. Неговата визия замества горния образ с 
друг, с този:

 Фиг. 2. 

Сега небето е цялото около Земята, не е само отгоре, а Земята е един голям увиснал камък, 
който се носи в пространството, без да падне. Не след много време някой (може би Парменид, 
може би Питагор) си дава сметка, че за тази летяща Земя по-разумна би била сферичната фор-
ма, за която всички посоки са еднакви. Аристотел описва убедителните научни аргументи, 
които потвърждават сферичността на Земята и на небесата с движещите се небесни тела около 
нея. Ето образа, който произлиза от това схващане: 

 Фиг. 3. 

Описаният от Аристотел космос в книгата „На небето“ ще 
остане за средиземноморските цивилизации представа за света 
чак до края на Средновековието. Тази представа за света изуча-
ва и Данте в училище.

Следващият скок го прави Коперник, откривайки това, кое-
то наричаме днес голяма научна революция. Светът на Копер-
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ник не е много по-различен от този на Аристотел: 

 Фиг. 4. 

Но има една съществена разлика. Подхващайки една идея, вече обсъждана в миналото, но 
после изоставена, Коперник разбира и демонстрира, че нашата Земя не е в центъра на танца на 
планетите. Този център е Слънцето, а нашата планета е планета като другите. Върти се около 
себе си и около Слънцето.

Нарастването на знанието не спира и скоро нашите инструменти се подобряват. Научава-
ме, че слънчевата система е само една от многобройните други системи, а нашето Слънце е 
звезда като другите. Една безкрайно малка песъчинка в един огромен звезден облак, образу-
ван от стотици милиарди звезди: Галактиката. 
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Фиг.5.

Около 30-те години на XX век точните измервания, направени от астрономите на мъгля-
вините (белезникави облачета измежду звездите), разкриват, че на свой ред и Галактиката е 
само песъчинка в безкрайния облак от галактики - стотици милиарди галактики, които се раз-
простират извън обсега на нашите най-мощни телескопи и са скрити от очите ни. Сега светът 
се превръща в един безпределен простор. Следващата фигура не е рисунка. Тя е снимка от 
космическия телескоп Хъбъл и показва образ на най-далечното небе, което сме в състояние 
да видим с най-мощния от нашите телескопи. Наблюдавайки с просто око тази зона, тя е само 
малко парченце много черно небе. През телескопа се виждат много далечните галактики, мал-
ки като прашинки. Всяка точица в тази снимка е една галактика със сто милиарди слънца, по-
добни на нашето. Преди немного години се установи, че по-голямата част от тези слънца имат 
около себе си планети. Във Вселената следователно съществуват хиляди милиарда милиарди 
планети като Земята. И в която и посока да се гледа, това е, което се разкрива. 
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Тази безгранична еднаквост обаче на свой ред е само привидна. Както описах в първата 
лекция, пространството не е плоско, а извито. Самата основа на Вселената, напръскана с га-
лактики, е нужно да си представим раздвижена от вълни, подобни на морските. Тези вълни 
понякога са толкова развълнувани, че създават отвори като черните дупки. Но да се върнем 
сега на рисуваните образи, представящи тази безкрайност, набраздена от големи вълни.

 Фиг. 6. 

В заключение днес знаем, че този безкраен еластичен космос, осеян с галактики и расъл око-
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ло 15 000 000 000 години, се е появил от нищото на много плътен облак. За да си представим 
тази визия вече не бива да рисуваме Вселена, а е нужно да нарисуваме цяла история на Вселе-
ната. Ето я тук схематизирана:

Фиг. 7.

Вселената се ражда от нулева точка, която експлодира до актуалните космически размери. 
Това е днешната ни представа за Вселената.

Има ли нещо друго? Имало ли е нещо преди? Може би да. Ще говоря за това след две лек-
ции. Съществуват ли други подобни или различни Вселени? Засега не знаем...
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ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ
ЧАСТИЦИ

Светлината е съставена от фотони - частиците светлина, които „хрумват“ на Айнщайн. А 
нещата, които виждаме и считаме за материя, са направени от атоми. Всеки атом е ядро с 
електрони около себе си. Всяко ядро е съставено от „здраво опаковани“ протони и неутрони. 
Както протоните, така и неутроните, са направени от още по-мънички частици, които аме-
риканският физик Мъри Гел-Ман нарича „кварки“, вдъхновен от една дума без смисъл в една 
фраза без смисъл (“Tree quarks for Muster Mark!”), която се появява в книгата „Улисис“ на 
Джеймс Джойс. Всички неща, които докосваме, са направени следователно от електрони и от 
тези кварки.

Силата, която държи „залепени“ кварките вътре в протоните и в неутроните, е породена от 
частици, които физици с известно чувство за хумор наричат „глуони“ (от английското „glue“- 
лепило). На други езици като на италиански например буквалният превод би бил смешен, но 
за щастие всички използват английското име.

Електрони, кварки, фотони, глуони са компонентите на всичко това, което се движи в прос-
транството около нас. Това са „елементарните частици“, изучавани от физиката на частиците. 
Към тези частици се прибавят и някои други, например неутрините, които изобилстват в уни-
верса, но взаимодействат малко с нас, и Хигс бозона, уловен наскоро в Женева, в голямата ма-
шина на ЦЕРН. Общо взето, не са много. Шепа елементарни съставки, подобно на парченца 
от гигантско ЛЕГО, служат за построяването на цялата материална действителност около нас.

Начинът, по който тези частици се движат, и тяхната природа, са описани от квантовата ме-
ханика. Тези частици не са следователно истински камъчета, а по-точно „кванти“ на съответ-
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ните елементарни полета, така както фотоните са „кванти“ на електромагнитното поле. Те са 
елементарни „възбуждания“ на един подвижен субстрат, подобен на полето на Максуел и Фа-
радей. Това са мънички вълнички, които се движат бързо; които изчезват и се появяват отново 
според странните правила на квантовата механика, където това, което съществува никога не е 
стабилно и не е нищо друго, освен подскачане от едно взаимодействие към друго.

Дори да насочим поглед към една празна част от пространството, където няма атоми, пак 
ще видим все същото миниатюрно „щъкане“ на тези частици. Не съществува истинска праз-
нота (вакуум), която да е изцяло празна. Както и най-спокойното море се вълнува леко, така 
и полетата в малък мащаб, които образуват света, се клатушкат и ние можем да си представим 
основните частици на света с кратък ефимерен живот, постоянно създавани и разрушавани от 
това клатушкане.

Това е светът, описан от квантовата механика и от теорията за частиците. Много се е от-
далечил от механичния свят на Нютон и Лаплас, където мънички студени камъчета блуждаят 
вечно по точни траектории на едно непроменливо геометрично пространство. Квантовата 
механика и експериментите с частиците ни учат, че светът е едно постоянно и неспокойно 
бликане на неща, едно постоянно появяване на бял свят на ефимерни същности и на тяхното 
изчезване. Една съвкупност от вибрации, подобно на света на хипитата от 60-те години. Един 
свят на събития, а не на неща.

Детайлите на теорията на частиците са изградени малко по малко през 50-те, 60-те и 70-те 
години на миналия век. В това изграждане участват големите физици на века като Файнман 
и Гел-Ман, а сред тях и голям брой италианци. Резултатът от това градене е една интересна 
вълнуваща теория, базирана на квантовата механика, която не носи кой знае какво хералдиче-
ско име : „стандартен модел на елементарните частици“. „Стандартният модел“, развит в 60-те 
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години е доказан от дълга поредица експерименти, които провериха всички негови предска-
зания. Едни от първите измервания са направени през 1984г. от италианския учен (понасто-
ящем сенатор) Карло Руббиа, които му носят Нобелова награда. Последното потвърждение 
идва с откриването на Хигс бозона през 2013 г.

Независимо от дългата серия експериментални успехи, на стандартния модел физиците не 
гледат много сериозно. Тази теория на пръв поглед има доста „съшит“, събран оттук-оттам 
вид. Направена е от различни парчета и уравнения, събрани заедно без ясен ред. Определен 
брой полета (защо точно тези?), които взаимодействат помежду си с определени сили (защо 
точно тези?), всяка от които се определя с дадени константни (защо точно тези стойности?), 
които спазват определени симетрии (защо точно тези?)... Това е много далече от простотата 
на уравненията на общата относителност и на квантовата механика.

Дори и начинът, по който уравненията на този стандартен модел дават предвиждания за 
света е абсурдно заплетен. За да се дадат смислени резултати, е нужно параметрите, които 
влизат в уравненията да се представят на свой ред като безкрайно големи, за да се балансират 
абсурдните резултати и да се стигне до разумни резултати. Тази заплетена процедура е назова-
на с техническия термин „renormalization“ (връщане към нормалността). На практика функ-
ционира, но оставя горчив вкус в устата на тези, които биха искали природата да е по-проста.

През последните години от живота си големият учен на 20 век Пол Дирак, голям архитект 
на квантовата механика и автор на първото и основно уравнение на стандартния модел, често 
изразява своето недоволство от това състояние на нещата: „Още не сме решили проблема“ - 
повтаря той.

Освен това има един очебиен недостатък в стандартния модел. Около всяка галактика ас-
трономите наблюдават ефектите на голям ореол материя, който разкрива съществуването си 
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чрез гравитационната сила, с която привлича звезди и отклонява светлината. Този голям оре-
ол, чиито гравитационни ефекти наблюдаваме, ние не успяваме да видим директно и не знаем 
как е направен. Вече е ясно, че има нещо, но какво е то, не знаем. Днес го наричаме „тъмна 
материя“. Изглежда това е нещо, което не е описано от стандартния модел, иначе щяхме да го 
видим. Нещо, което не е нито атоми, нито неутрини, нито фотони...

Не е за учудване, че има повече неща на Небето и на Земята от тези, които виждат нашата 
философия и нашата физика. Като се замислим, само допреди няколко години дори не подози-
рахме съществуването на радиовълните или на неутрините, а те изпълват универса.

Стандартният модел остава най-доброто описание на това, което засега знаем за света на 
нещата. Всички негови предвиждания са потвърдени и ако оставим настрана тъмната материя 
и гравитацията (описана от общата относителност като изкривяване на време-пространство-
то), то стандартният модел обяснява доста добре всички аспекти на света, в който живеем.

Предлагани са и алтернативни теории, които биват опровергани от експериментите.
Една хубава теория например, наречена с техническото име SU(5), е предложена през 70-те 

години. Тя замества нестройните уравнения на стандартния модел с много по-хубава и проста 
структура. Теорията предвижда, че с определена вероятност протонът може да се разпадне, 
преобразувайки се в по-леки частици. Бяха построени големи машини, за да се види разпада-
нето на протоните. Много учени, в това число и италиански, посветиха живота си в търсене 
на разпадащия се протон. (Естествено, не се гледа един единичен протон, чието разпадане би 
отнело много време. Вземат се хиляди литри вода и се слагат наоколо чувствителни детектори 
на продуктите за разпадане). Но досега, за съжаление, все още не е наблюдавано разпадане на 
протона. Колкото и елегантна да е тази теория, явно не допада на Създателя.

Историята се повтаря днес с група теории, наречени „суперсиметрични“, които предвиж-
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дат съществуването на нов клас частици. През целия ми научен живот на физик съм изслушал 
много колеги, които с голяма сигурност очакваха да видят в най-близко време тези частици. 
Минаха дни, месеци, години, десетилетия, но досега все още не са се появили. Физиката не е 
винаги история на успехи.

Оставаме със стандартния модел. Не е най-елегантния, но функционира добре. Описва све-
та около нас. И кой знае, може би пък не е вина на модела, че не е елегантен. Може би ние още 
не сме се научили да го гледаме от правилната гледна точка, за да разберем скритата елемен-
тарност на нещата. Засега това е, което знаем за материята. Шепа елементарни частици, които 
вибрират и се люшкат постоянно между съществуване и несъществуване; изобилстват в прос-
транството дори и когато изглежда, че няма нищо там; свързват се безкрайно като букви на 
една космическа азбука, за да ни разкажат необятната история на галактиките, на безбройните 
звезди, на светлината на слънцето, на планините, на горите, на житните полета, на усмивките 
на децата по празниците и на черното и звездно небе над нас.
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 ЛЕКЦИЯ ПЕТА
ЗЪРНА ПРОСТРАНСТВО

Независимо от неизвестността, от неелегантността и от все още неотговорените въпроси, 
физичните теории, които описах, обясняват днес света по-добре от който и да е познат ни пе-
риод от миналото досега. Би трябвало следователно да сме доволни, но не сме.

 В центъра на нашето знание за физическия свят има една парадоксална ситуация. Двадесе-
тият век ни остави две перли, за които вече говорих: общата относителност и квантовата ме-
ханика. На първата се градят космологията, астрофизиката, изучаването на гравитационните 
вълни, на черните дупки и много други. Втората се превърна в основа на атомната физика, 
на ядрената физика, на физиката на елементарните частици, на физиката на кондензираната 
материя и много други. Тези две теории, богати с дарове и фундаментални за съвременната 
технология, промениха начина ни на живот. И все пак не могат и двете теории да са верни, или 
поне не в сегашната си форма, защото си противоречат една на друга.

Ако един студент в Университета присъства сутринта на лекция по обща относителност, а 
следобед има лекция по квантова механика, няма как да не си помисли, че професорите му са 
се побъркали или че от един век не общуват помежду си. Това, което преподават, са две пред-
стави за света в пълно противоречие. Сутринта светът е едно криво пространство там, където 
всичко е постоянно, а следобед e плоско пространство, където подскачат кванти енергия.

Парадоксът е, че и двете теории функционират изключително добре. Природата се държи с 
нас като онзи стар равин, при който отишли двама мъже, за да разрешат един спор. Като изслу-
шал първия, равинът казал: „Имаш право.“ Вторият настоял и той да бъде изслушан. Равинът го 
изслушал и му казал: „И ти имаш право.“ Тогава жената на равина, която подслушвала от дру-



2 9КАРЛО  РОВЕЛИ

гата стая, се провикнала: „Но не могат да са прави и двамата!“ Равинът се замислил, поклатил 
глава и заключил: „Ти също имаш право“.

Група теоретични физици от всички континенти работи усилено в търсене на решение на 
проблема. Тази област от научното изследване се нарича „квантова гравитация“. Целта е да се 
намери теория, т.е. съвкупност от уравнения, но най-вече да се изгради една последователна 
визия за света, която да разреши настоящия парадокс.

Не за първи път физиката се сблъсква с две теории с голям успех, които привидно са в про-
тиворечие. В миналото стремежът към синтез често е бил награждаван с огромни крачки на-
пред в разбирането на света. Нютон откри универсалната гравитация, комбинирайки пара-
болите на Галилей с елипсите на Кеплер. Максуел откри уравненията на електромагнетизма, 
свързвайки теориите за електричеството и за магнетизма. Айнщайн намери относителността, 
разрешавайки привидния конфликт между електромагнетизъм и механика. Един физик е щаст-
лив, когато е налице конфликт между две успешни теории. Това е изключителна възможност! 
Възможност да се построи една идейна структура, за да разглеждаме света по начин, по който 
това, което досега сме открили за него, да е съвместимо и с двете теории?

Тук, на фронта, отвъд линията на днешното знание, в горящата пещ на раждащите се идеи, 
интуиции, опити, науката е още по-хубава. Поемат се пътища, които се налага да изоставим, 
без да изоставим ентусиазма. Въображението лети в усилието си да си представи това, което 
досега никой не си е представил.

Преди 20 години мъглата беше гъста. Днес съществуват писти, които предизвикват ентусиа-
зъм и оптимизъм. Казвам писти, което значи повече от една, и следователно не може да се каже, 
че проблемът е решен. Множеството поражда разногласия, но дебатът е здравословен: докато 
не разсеем мъглата, добре е да съществуват критика и противоположни мнения. Основното на-



3 0 Помагало за Всичко, което Е!
подарък от www.abomament.kogitalnost.com

правление на изследователската дейност, насочено към решаването на горепосочения проблем 
е квантовата гравитация „a loop“, разработена в различни части на света от голям отбор изсле-
дователи, сред които изпъкват и много италиански младежи.

Квантовата гравитация a loop е опит да се комбинира общата относителност с квантовата 
теория. Опитът е предпазлив, защото не използва друга хипотеза, а само самите теории, пре-
написани по такъв начин, че да бъдат съвместими. Последствията са радикални: още по-дълбо-
ка промяна на структурата на действителността.

Идеята е проста. Общата относителност ни учи, че пространството не е инертна кутия, а 
нещо динамично: нещо като огромно подвижно мекотело, в което сме потопени и то може да 
се компресира и извие. Квантовата механика от своя страна ни учи, че всяко поле от този вид 
е „направено от кванти“: има фина зърнеста структура.

Централната хипотеза на теорията a loop е, че пространството не е постоянно, не се дели 
до безкрайност, а е образувано от зърна, т.е. „атоми на пространството“. Те са съвсем мал-
ки - един милиард милиарда пъти по-малки от най-малкото атомно ядро. Теорията описва в 
математическа форма тези „атоми на пространството“ и уравненията, които предопределят 
тяхното еволюиране. Наричат се „ loop“- пръстени, защото не са изолирани едно от друго, а 
са „свързани в пръстен“ с други подобни, образувайки мрежа от връзки, която изтъкава прос-
транството. Къде са тези зърна пространство? Никъде. Те не са в едно пространство, защото 
те самите са пространството. Пространството е създадено от взаимодействието на индивиду-
ални кванти на гравитацията. Още веднъж изглежда, че светът, преди да е материя, е връзка, 
взаимоотношение, концепция, идея.

Най-екстремно обаче е второто следствие на теорията. Както изчезва идеята за едно по-
стоянно пространство, което съдържа нещата, така изчезва и идеята за едно примитивно и 
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елементарно „време“, което тече независимо от нещата. Уравненията, които описват зърната 
пространство не включват вече променливата „време“.

Това не означава, че всичко е неподвижно и няма промени. Напротив, означава, че промя-
ната е повсеместна, но елементарните процеси не могат да бъдат подредени в традиционната 
поредица от мигове. В мъничкия мащаб на зърната пространство, танцът на природата не се 
ръководи от палката на един диригент на оркестър и от едно общо време: всеки процес танцу-
ва независимо с близките си според собствен ритъм. Линейността на времето е вътрешно за 
света, ражда се в самия свят от взаимоотношенията между квантовите събития, които форми-
рат света и те самите са извор на времето.

Описаният от теорията свят се отдалечава доста от това, с което сме свикнали. Няма прос-
транство, което да „съдържа“ света и няма време, „в продължение на което“ да се случват съ-
битията. Има елементарни процеси, където зърна пространство и материя взаимодействат не-
прекъснато помежду си. Илюзията за постоянни пространство и време около нас е замъглен 
поглед към този гъст рояк от елементарни процеси. По същия начин, по който едно спокойно и 
прозрачно алпийско езеро в действителност е образувано от танца на безброй молекули вода.

Вълнистата основа на пространството, видяна отблизо на светлината на ултрамощен ми-
кроскоп, би следвало да ни разкрие зърнестата структура на пространството.

Можем ли да проверим тази теория с експерименти? Мисли се доста по въпроса и се правят 
опити, но все още не съществуват експериментални потвърждения. Съществуват обаче раз-
лични идеи.

Една от тях е свързана с изучаването на черните дупки. В небето виждаме черни дупки, 
образувани от колапса на звездите. Материята на тези звезди се е сгромолясала във вътреш-
ността им, смачкана от собственото си тегло и изчезнала от нашия поглед. Но къде е отишла?
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Ако теорията за квантовата гравитация a loop е коректна, материята не може да се е сгро-
молясала наистина в една безгранична точка. Защото не съществуват безгранични точки: съ-
ществуват само крайни райони на космоса. Падайки под собственото си тегло, материята след-
ва да е ставала все по-плътна, докато квантовата механика не е пораждала противоналягане, 
способно да уравновеси теглото. Хипотетично крайно състояние на една звезда, където на-
лягането, породено от квантовите колебания на време-пространството, уравновесява теглото 
на материята, се нарича „звезда на Планк“. Ако Слънцето, когато спре да гори, образува черна 
дупка, тя ще има размер около километър и половина. В нея цялата материя на Слънцето ще 
продължи да потъва, докато не се превърне в звезда на Планк. Нейният размер тогава ще е 
подобен на този на атома. Цялата материя на Слънцето, концентрирана в пространството на 
един атом. Това крайно състояние на материята би трябвало да образува една звезда на Планк.

Звездата на Планк не е стабилна: веднъж сгъстена максимално, тя подскача и започва да се 
разширява наново. Това води до избухването на черната дупка. Процесът, видян от хипотети-
чен наблюдател, седящ вътре в черната дупка върху звездата на Планк, е много бърз: един под-
скок. Но времето не минава с една и съща скорост за него и за този, който седи извън черната 
дупка по същата причина, поради която в планината времето минава по-бързо, отколкото на 
морето. Само дето тук разликата във времето е огромна, поради екстремните обстоятелства 
и това, което за наблюдателя върху звездата е само един кратък подскок, наблюдавано отвън 
е много, много дълго време. Затова виждаме черните дупки все едни и същи за дълго време: 
черната дупка е отскачаща звезда, наблюдавана на изключително забавен кадър.

Възможно е в пещта на първите мигове на универса да са се образували черни дупки и ня-
кои от тях да експлоадират сега. Ако е така, бихме могли да наблюдаваме сигналите, които из-
лъчват под формата на идващи от небето космически лъчи с висока енергия и следователно да 
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наблюдаваме и измерваме един пряк ефект на един феномен от квантовата гравитация. Идеята 
е смела и би могло и да не функционира, защото може например да не са се образували доста-
тъчно черни дупки в първоначалния универс, та да можем да видим някоя от тях да експлодира 
сега. Търсенето на сигнали обаче вече е започнало. Ще видим.

Друго последствие от теорията - едно от най-зрелищните, касае началото на универса. Зна-
ем как да възстановим историята на нашия свят до един начален период, в който светът е бил 
много мъничък. А преди това? Добре, уравненията a loop ни позволяват да възстановим исто-
рията на универса още по-назад.

Това, което намираме, е, че когато универсът е крайно сгъстен, квантовата теория ражда 
една отблъскваща сила и резултатът е, че Big Bang, „голямата експлозия“ би могла да е в дейст-
вителност един Big Bounce, „голямо подскачане“. Нашият свят може да се е родил от предишен 
универс, който се е свил под собственото си тегло дотолкова, че се е вместил в едно много мал-
ко пространство, от което после е „подскочил“ и е започнал отново да се разширява, превръ-
щайки се в разширяващия се универс, който наблюдаваме днес. Моментът на подскока, когато 
универсът е свит в черупчица орех, е истинското царство на квантовата гравитация: времето и 
пространството са изчезнали изцяло, светът е разтворен в един гъмжащ от вероятности облак, 
който все пак и все още уравненията успяват да опишат. Последната фигура oт третата лекция 
се променя горе-долу така:
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Нашият универс може да е роден от подскока на предишна фаза, преминавайки през една 
междинна фаза без пространство и без време.

Физиката отваря прозореца, за да погледне надалеч. Това, което виждаме, не може да не ни 
стъписа. Даваме си сметка, че сме пълни с предразсъдъци и нашият интуитивен образ за света 
е частичен, енорийски, неподходящ. Светът продължава да се променя направо пред очите ни, 
колкото по-добре го виждаме.

Земята не е плоска, не е неподвижна. Ако съберем всичко, което сме научили през 20 век, 
всички знаци сочат към нещо много различно от нашите инстинктивни идеи за материята, 
пространството и времето. Квантовата гравитация а loop е един опит да се дешифрират тези 
знаци и да се погледне малко по-далеч.
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ШЕСТА ЛЕКЦИЯ
ВЕРОЯТНОСТТА, ВРЕМЕТО И ТОПЛИНАТА НА ЧЕРНИТЕ ДУПКИ

 
Малко встрани от големите теории, които описват елементарните съставни частици, за кои-

то говорих вече, има друг голям малко по-различен замък на физиката. Въпросът, от който 
води началото си и върху който е изграден той, е: „Какво е топлината?“.

До средата на 19 в. физиците се опитват да разберат топлината, мислейки че става въпрос за 
вид флуид -“топлинен“ или за два флуида - един топъл и един студен, но идеята се оказва греш-
на. След това Максуел и Болцман разбраха нещо, което е много красиво, странно и дълбоко и 
ни води към все още неизследвани до днес терени.

Това, което разбраха, е, че едно топло вещество не е вещество, което съдържа топлинен флу-
ид. Едно топло вещество е вещество, в което атомите се движат по-бързо. Атомите и молеку-
лите - групички от свързани атоми, се движат винаги. Тичат, вибрират, подскачат и пр. Студе-
ният въздух е въздух, при който атомите или по-точно молекулите „тичат“ по-бавно. Топлият 
въздух е въздух, в който атомите или по-точно молекулите тичат по-бързо. Просто и красиво. 
Но не свършва тук.

Топлината, както знаем, се движи винаги от топлите към студените неща. Една студена лъ-
жичка в чаша топъл чай също става топла. В един леден ден, ако не се загърнем добре, бързо ще 
загубим топлина и ще настинем.

Защо топлината върви от топлите към студените неща, а не обратното?
Това е един възлов въпрос, защото засяга естеството на времето. Във всички случаи, в които 

не се обменя топлина или когато обменената топлина е незначителна, виждаме в действител-
ност, че бъдещето се проявява точно както миналото. Например за движението на планетите 
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в слънчевата система, топлината е почти незначителна и всъщност това движение може да се 
извърши и в обратната посока, без да бъде нарушен който и да е физически закон. В момента, 
в който се появи топлина обаче, бъдещето става различно от миналото. Така например, докато 
не срещне триене, едно махало продължава да се люлее винаги. Ако го снимаме и прожектира-
ме филма наобратно, ще видим напълно възможно движение. Ако обаче има триене, частите 
на махалото малко се затоплят, то губи енергия и забавя. Триенето произвежда топлина. И 
веднага сме в състояние да различим бъдещето (към забавянето на махалото) от миналото: не 
се е видяло в действителност досега едно махало да тръгне от спряло състояние и да продължи 
да се люлее с енергия, получена от поемането на топлина от частите си.

Разликата между минало и бъдеще съществува само, когато има топлина. Базисният фено-
мен, който различава бъдещето от миналото, е фактът, че топлината върви от по-топлите към 
по-студените тела.

Но защо топлината върви от по-топлите към по-студените тела, а не обратно?
Мотивът бе открит от австрийския физик Лудвиг Болцман и е изключително семпъл. Иде-

ята на Болцман е остроумна и включва в играта понятието за вероятност. Топлината върви от 
топлите към студените тела по принудата на един абсолютен закон: върви се само към голяма 
вероятност. Мотивът е, че статистически е по-вероятно един атом на топло вещество, който 
се движи по-бързо, да се сблъска с един студен атом, предавайки му малко от енергията си, 
отколкото обратното. Енергията при сблъсъците се запазва, но когато сблъсъците са много на 
брой, тенденцията е към разпределяне на тази енергия на повече или по-малко еднакви части. 
По този начин температурите на влизащите в контакт предмети се уеднаквяват. Не че е невъз-
можно едно топло тяло да се стопли още повече, ако го поставим в контакт със студено тяло: 
само че е твърде малко вероятно.
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В началото това поставяне на вероятността в центъра на физическите съображения и из-
ползването на теорията даже при обяснението на основите на динамиката на топлообмена е 
счетено за абсурд. Болцман не е приет на сериозно от никого, както често се случва. Самоуби-
ва се на 5 септември 1906 г. в Дуино, близо до Триест. Обесва се, без да дочака универсалното 
признание на правдоподобността на своите идеи.

Но как влиза вероятността в сърцето на физиката? Във втората лекция ви разказах, че кван-
товата механика предвижда, че движението на всяко мъничко нещо става случайно и това вкар-
ва в игра вероятността. Вероятността, за която говори Болцман обаче, вероятността, свързана 
с топлината, има различен произход и е независима от квантовата механика. Вероятността в 
науката за топлината е свързана в известен смисъл с нашето невежество. Аз мога да не знам 
нещо по изчерпателен начин, но мога да придам по-голяма или по-малка вероятност на нещо. 
Например не знам дали утре ще вали или ще пече слънце,или пък ще вали сняг тук в Марси-
лия, но вероятността да вали сняг в Марсилия през август е ниска. И за по-голямата част от 
физическите предмети ние знаем нещо за тяхното състояние, но не всичко и можем да правим 
само вероятностни прогнози. Представете си балонче, пълно с въздух. Мога да го премеря, 
да измеря форма, обем, налягане, температура... Но молекулите на въздуха тичат бързо вътре 
в балончето и аз не знам точната позиция на всяка една от тях. Това ми пречи да предвидя с 
точност как ще се държи балончето. Например, ако развържа възела, който го държи затворен, 
и го оставя свободно, балончето ще изпусне шумно въздух и начинът, по който ще литне и ще 
се удря насам-натам, за мен е непредвидим. Непредвидим за мен, който знае само форма, обем, 
налягане, температура на балончето. Блъскането на балончето насам-натам зависи от подроб-
ността движение на молекулите във вътрешността , която не познавам.

Макар да не мога да предвидя всичко точно, мога все пак да предвидя вероятността да се 
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случи едно или друго нещо. Ще бъде много невероятно например балончето да излети през 
прозореца, да се завърти около фара там долу два пъти и после да се върне и да кацне върху 
дланта ми в началната си точка. Някои поведения са по-вероятни, други - по-невероятни. Ве-
роятността топлината да мине от по-топлото към по-студеното тяло при сблъсъците на мо-
лекулите може да се пресметне и се оказва много по-голяма от вероятността топлината да се 
върне обратно.

Онази част от физиката, която се занимава с изясняването на това, се нарича статистическа 
физика. Един от триумфите на статистическата физика, изхождайки от Болцман, е разбиране-
то на вероятностния произход на движението на топлината и на температурата, т.е. термоди-
намиката.

На пръв поглед изглежда нелогично, че нашето невежество съдържа в себе си нещо, което 
се отнася до поведението на света: студената лъжичка се стопля в топлия чай и балончето по-
лита, когато се остави свободно, независимо дали аз го знам или не. Каква връзка има това, 
което знаем или не знаем, със законите, които управляват света? Въпросът има основание, а 
отговорът е тънък. Лъжичката и балончето се държат, както е нужно, следвайки законите на 
физиката, които не зависят от това, кое ние знаем или не знаем за тях. Предвидимостта или не-
предвидимостта на тяхното поведение не се отнасят до точното им състояние. Касаят ограни-
ченият клас от техните свойства , с които ние влизаме във взаимодействие. Този клас свойства 
зависи от нашия специфичен начин на взаимодействие с лъжичката или балончето. Следова-
телно вероятността не се отнася до еволюцията на телата в себе си. Отнася се до еволюцията 
на стойностите на подкласовете свойства на телата, когато те си взаимодействат с други тела. 
Още веднъж пред нас се разкрива дълбоко взаимосвързаното естество на понятията, които 
използваме, за да сложим в ред света.
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Студената лъжичка се стопля в топлия чай, защото чай и лъжичка взаимодействат с нас само 
чрез малък брой променливи измежду безбройните, характеризиращи техния микросвят (на-
пример температурата). Стойността на тези променливи не е достатъчна за предвиждането 
на точно бъдеще поведение (както е за балончето), но е достатъчна да преценим, че с отлична 
вероятност лъжичката ще се затопли.

Надявам се да не съм загубил вниманието на читателя в този тънък пасаж.
В хода на 20 век термодинамиката, т.е. науката за топлината и статистическата механика, 

т.е. науката за вероятността на различни движения са се прострели и до електромагнитните 
полета и до квантовите феномени.

Приложението им обаче към гравитационното поле се оказа мъчно. Все още е нерешен 
проблема как се държи гравитационното поле, когато топлината се разпростира в него. Знаем 
какво става с едно електромагнитно топло поле: в една фурна например има топла електро-
магнитна радиация, която знаем да опишем. Електромагнитните вълни вибрират случайно, 
предавайки си енергия и можем да си представим всичко като газ, съставен от фотони, които 
се движат като молекулите в топлото балонче. Но какво е топло гравитационно поле? Грави-
тационното поле, както видяхме в първата лекция е самото пространство, нещо повече вре-
мепространството, следователно, когато топлината се разпространява, трябва самите време и 
пространство да вибрират...но това не знаем още да го опишем добре: нямаме все още уравне-
нията, които да опишат термичното вибриране на едно топло времепространство.

Тези въпроси ни водят директно в сърцето на проблема на времето: какво всъщност значи: 
„времето тече“?

Проблемът се появява още в класическата физика и е подчертан от философите през 19 и 20 
век, но в модерната физика става изключително остър. Физиката описва света чрез формули, 
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които казват как се променят нещата като функция на „променливата време“, или как се про-
меня вкусът на сготвения ориз като функция на „променливата количество масло“. Времето 
изглежда „тече“, докато количеството масло или позицията в пространството не „текат“. Откъ-
де идва разликата?

Друг начин да се постави проблема е да се запитаме какво е „настоящето“? Казваме, че не-
щата, които съществуват, са тези в настоящето: миналото не съществува (вече) и бъдещето не 
съществува (още). Но във физиката няма нищо, което да отговаря на „сега“. Сравнете „сега“ с 
„тук“. „Тук“ описва мястото, където стои този, който говори: за двама различни човека „тук“ 
са две различни места. Затова „тук“ е дума, чието значение зависи откъде е произнесена (тех-
ническият термин за думи от този тип е „индикален“). И „сега“ описва мига, в който думата 
е произнасяна (и „сега“ също е индикален термин). На никой не му идва да каже, че нещата 
„тук“ съществуват, докато нещата, които не са „тук“, не съществуват. Тогава защо казваме, че 
нещата, които са „сега“ съществуват, а другите не? Значи ли това, че настоящето е нещо обек-
тивно в света, което „тече“ и кара нещата „да съществуват“ едно след друго, или е само субек-
тивно като „тук“?

Въпросът може да изглежда странен, но модерната физика нажежава интереса към него, 
защото тясната относителност показа, че и понятието „настояще“ е субективно. Физици и фи-
лософи са стигнали до заключението, че идеята за общо настояще в целия универс е илюзия и 
универсалното „течене“ на времето е обобщение, което не функционира. Когато умира голе-
мия му приятел Микеле Бесо, Алберт Айнщайн пише в едно трогателно писмо до сестрата на 
Микеле: „Микеле напусна тоя странен свят малко преди мен. Това не значи нищо. Хората като 
нас, които вярват във физиката, знаят, че разделението между минало, настояще и бъдеще не е 
нищо друго, освен упорито закостеняла илюзия“.
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Но илюзия или не, какво обяснява факта, че за нас времето „тече“, „минава“, „лее се“? За 
всеки от нас протичането на времето е явно: нашите мисли и думи съществуват във времето, 
самата структура на езика ни изисква време (нещо „е“, „беше“ или „ще бъде“). Можем да си 
представим свят без цветове, дори и без пространство, но е трудно да си го представим без 
време. Немският философ Хайдегер слага ударение върху това наше „живеене във времето“. 
Но възможно ли е леенето на времето, което Хайдегер поставя като първично, да отсъства при 
описанието на света?

Някои философи, сред които и най-привързаните хайдегерци, заключават, че физиката не е 
в състояние да опише най-фундаменталните аспекти на реалното и я деквалифицират като от-
биващо от правия път познание. В миналото обаче много пъти сме стигали до извода, че пър-
воначалните ни идеи могат да са неточни: ако се придържахме още към тях, бихме си мислили 
все още, че Земята е плоска и Слънцето се върти около нея. Светоусещанията ни еволюират 
на основата на нашия ограничен опит. Погледнем ли малко по-далеч, откриваме, че светът не е 
такъв, какъвто изглежда: Земята е кръгла и жителите на Кейптаун са с краката нагоре и главата 
надолу. Не е мъдрост доверяването ни на първите схващания, вместо на резултатите на едно 
колективно, рационално, интелигентно и внимателно изследване. Иначе ще заприличаме на 
старец, който отказва да повярва, че големият свят извън неговото селце е различен от този, 
който той познава.

Откъде тогава се ражда живото усещане за протяжност на времето?
Показател за отговора идва от тясната връзка между времето и топлината - фактът, че само 

когато има прилив на топлина, настоящето и бъдещето са различни, и фактът, че топлината е 
свързана с вероятностите във физиката, които от своя страна са свързани с факта, че при на-
шите взаимодействия с останалата част от света не различаваме фините детайли на действител-
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ността.
Да, протичането на времето изплува от физиката, но не в сферата на точното обяснение на 

състоянието на нещата, а в сферата на статистиката и на термодинамиката. Това би могло да 
бъде ключът за загадката на времето. „Настоящето“ не съществува по обективен начин пове-
че, отколкото съществува едно обективно „тук“, но микроскопичните взаимодействия в света 
водят до изплуването на временни прояви (феномени) за една система (като например нас са-
мите), която взаимодейства само със средноаритметичните на безброй променливи. Нашата 
памет и нашето съзнание се построяват върху тези статистически феномени, които са проме-
нящи се във времето. За един хипотетично много остър поглед, който вижда всичко, няма да 
има време, което да „тече“, и универсът ще бъде едно цяло на минало, настояще и бъдеще. Ние, 
живеещите същества, живеем времето, защото виждаме само един избледнял образ на света. И 
тук си позволявам да открадна думите на моя издател: „Непроявеното е много по-необхватно 
от проявеното“. От това трудно фокусиране на света идва усещането ни за време, което „тече“.

Стана ли ясно? Не. Твърде много остава още за разбиране. Един начин за подхождане към 
проблема идва от изчислението, направено от физика Стивън Хокинг, който независимо от 
тежките си здравословни проблеми, които го приковават към инвалидната количка и му пре-
чат да говори, успява да продължи да се занимава с физика.

Използвайки квантовата механика, Хокинг успява да покаже, че черните дупки са винаги 
„топли“. Излъчват топлина като печка. Това е първият конкретен знак за едно „топло прос-
транство“. Никой още не наблюдавал тази топлина, защото е много слаба при реалните чер-
ните дупки, които виждаме в небето, но изчислението на Хокинг е убедително, повторено е 
по много различни начини и повечето физици приемат топлината на черните дупки за реална. 

Сега тази топлина на черните дупки е квантов ефект върху един предмет, черната дупка, коя-
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то е от гравитационно естество. Индивидуалните кванти на пространството, елементарните 
зърна на пространството, „молекулите“, които вибрират, правят топла повърхността на черна-
та дупка и предизвикват топлината им. Този феномен включва едновременно статистическата 
механика, общата относителност и науката за топлината. И ако започваме да разбираме нещо 
за квантовата гравитация, която свързва две от трите части на пъзела, все още нямаме дори и 
късче теория, способна да обедини и трите части от нашето основно познание за света и все 
още не знаем защо се случва този феномен.

Топлината на черните дупки е розетка, написана на три езика - Кванти, Гравитация и Тер-
модинамика - която чака своето дешифриране, за да ни каже какво точно представлява проти-
чането на времето.
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СЕДМА ЛЕКЦИЯ
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НИЕ

След като стигнахме толкова далеч - от дълбоката структура на пространството до ръба на 
космоса, който познаваме - бих желал, преди да завърша тази серия лекции, да се върна към 
самите нас.

Какво място имаме ние, човешките същества, които възприемат, решават, смеят се и плачат, 
в този голям стенопис на света, който предлага съвременната физика? Ако светът е едно гъм-
жило от ефимерни кванти на пространството и на материята, една огромна игра на съвмес-
тяване на пространство и на елементарни частици, ние какво сме? И ние ли сме направени от 
кванти и елементарни частици? Тогава откъде идва това усещане за съществуване единично 
и защо описваме в първо лице това, което изпитва всеки от нас? Какво са нашите ценности, 
нашите мечти, нашите емоции, самото наше знание? Какво сме ние в този необятен и непод-
чиняващ се свят?

Не си и помислям дори да пробвам да отговоря на този въпрос в тези малко на брой стра-
ници. Въпросът е труден. В голямата рамка на съвременната наука има много неща, които не 
разбираме, и едно от нещата, което разбираме най-малко, сме самите ние. Да пренебрегнем 
въпроса обаче и да се преструваме, че не е важен, означава да пренебрегнем нещо съществено. 
Реших да разкажа как изглежда светът от гледна точка на науката, а в света сме и ние.

„Ние“, човешките същества, сме преди всичко субектът, който наблюдава този свят; колек-
тивните автори на тази снимка на действителността, която се опитах да направя. Ние сме въ-
зли на една мрежа на обмен, в която тази книга е само едно звено; мрежа, в която си обменяме 
фигури, инструменти, информация и познание. Но в света, който виждаме, ние не сме само 
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наблюдатели, ние сме неразривно свързана част. Нашата перспектива за него е отвътре. На-
правени сме от същите атоми и от същите светлинни сигнали, които си разменят боровете в 
планините и звездите в галактиките.

Колкото повече нараства нашето знание, толкова повече научаваме, че сме част и то малка 
част от Вселената. Тази нишка в знанието ни е още от миналите векове, но в последния век тя 
получи най-силно потвърждение. Мислехме се за център на космоса, а не сме. Мислехме се 
за раса, откъсната от света на растенията и животните, а сме наследници на родители, които 
са едни и същи за всяко живо същество около нас. Имаме общи прадядовци с пеперудите и с 
листните въшки. Ние сме като дете, което расте и научава, че светът не се движи само около 
него, както си е мислел като малък. На определен етап детето е нужно да приеме, че е едно 
същество измежду много други. Ние научаваме кои сме, оглеждайки се в другите хора и неща 
около нас.

По време на големия немски идеализъм Шелинг може и да мисли, че човекът е на върха на 
природата, най-високата точка, където действителността придобива съзнание за самата себе 
си. Днес обаче, от гледна точка на знанието ни за естествения свят, тази идея ни кара да се 
усмихваме. Ако сме специални, то сме специални така, както е специален всеки за самия себе 
си, всяка майка за своето си дете, но не и за цялата останала част от природата. В безкрайното 
море от галактики и звезди ние сме скътани в един много мъничък ъгъл. Измежду безбройни-
те арабески форми, които съставят действителността, ние сме само една заврънкулка.

Представите, които си създаваме за Вселена, живеят вътре в нас, в пространството на на-
шите мисли. Между тези представи (това, което успеем да възпроизведем и разберем с на-
шите ограничени средства) това, което успеем да възпроизведем и разберем с нашите ограниче-
ни средства (това, което успеем да възпроизведем и разберем с нашите ограничени средства)вввв 
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(това, което успеем да възпроизведем и разберем с нашите ограничени средства) ( ннннаннанана и 
действителността, от която сме част, съществуват многобройни филтри: невежеството, огра-
ничеността на усещанията и на интелигентността, самите условия, които нашата субективна 
природа на особени субекти добавя към опита. Както и да го разглеждаме, тези условия не са 
универсални, както си представя Кант, вадейки от това заключението (грешно), че Евклидо-
вата природа на пространството и дори Нютоновата механика трябва да са верни априори. 
Условията са ни завещани от умствената еволюция на нашия вид и са в постоянна еволюция. 
Ние не само научаваме, но и се научаваме да променяме постепенно нашата идейна структура 
и да я приспособяваме към това, което научаваме. И това, което се научаваме да познаваме, 
макар и бавно, и малко по малко, е действителният свят, от който сме част. Следваме следи, за 
да опишем по-добре този свят.

Когато говорим за Големия взрив или за структурата на пространството, това, което пра-
вим не е нищо друго освен едно продължение на свободните и фантастични разкази, които 
стотици хилядолетия хората са си разказвали вечер около огъня. То е продължение и на нещо 
друго: на оня поглед на същите тези хора, които при първите лъчи на изгрева търсят сред 
праха на саваната следите на антилопа. Разглеждайки детайлите на действителността, ние се 
опитваме да стигнем до това, което в момента не се вижда, но до което можем да стигнем, 
следвайки следите. Следвайки ги със съзнанието, че може и да сбъркаме, но и с готовността да 
променим идея във всеки един момент, в който се сблъскаме с нова следа. Знаейки също така, 
че ако добре се справим и правилно разтълкуваме следите, ще намерим това, което търсим. 
Това е науката.

Объркването на тези две човешки дейности – измислянето на разкази и търсенето на следи, 
за да намерим нещо – е в основата на неразбирането и на недоверието към науката от страна 
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на част от съвременната култура. Разделението е много тънко: гонената при изгрев слънце 
антилопа не е различна от бога антилопа във вечерните разкази. Границата е нестабилна. Ми-
товете се хранят от науката и науката се храни от митовете, но познавателната ценност остава. 
Ако намерим антилопата, можем да заситим глада...

Нашето знание отразява следователно света. В по-голяма или в по-малка степен то отразява 
света, който обитаваме.

Тази връзка между нас и света не е нещо, което ни отличава от останалата природа. Нещата 
в света си взаимодействат непрекъснато и при това взаимодействие състоянието на всяко едно 
нещо носи следа от състоянието на другите неща, с които е взаимодействало. По този начин 
нещата си обменят постоянно информация едно за друго.

Информацията, която една физическа система пренася към друга система, не е нещо ум-
ствено или субективно, а е само връзката, която физиката установява между състоянието на 
едно нещо и състоянието на друго нещо. Една капка дъжд съдържа информация за присъст-
вието на облак в небето; един светлинен лъч съдържа информация за цвета на веществото, от 
което произлиза; един часовник носи информация за часа на деня; вятърът носи информация 
за близка буря; един вирус при простуда носи информация за уязвимостта на моя нос, ДНК 
на нашите клетки носи информация за нашия генетичен код и обяснява защо приличаме на 
родителите си, докато моят мозък гъмжи от натрупана по време на личния ми опит инфор-
мация. Нашите мисли са изключително богата информация - събрана, обменена, натрупана и 
постоянно обработвана.

Но дори и термостатът на отоплителната система в моя дом „усеща“и „разпознава“ темпе-
ратурата, следователно информацията за нея, и спира отоплението, когато стане много топло. 
Коя е разликата между термостата и мен, който „усещам“ и „зная“, че е топло; решавам свобод-
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но да включа или не отоплението и знам, че съществувам? Как постоянният обмен на инфор-
мация в природата произвежда нас и нашите мисли?

Проблемът е отворен и възможните решения, които сега се обсъждат, са много и хубави. Аз 
мисля, че това е най-интересната граница на науката и тук правим все повече прогрес. Днес 
новите инструменти ни позволяват да наблюдаваме дейността на мозъка и да съставим карта 
на заплетените мозъчни мрежи с внушителна точност. През 2014 г. се появява новината за 
пълна карта на мозъчната фина (мезоскопична) структура на един бозайник. Точните идеи за 
математическата форма на структурите, съответстващи на субективното усещане на съзна-
нието, се дискутират вече не само от философите, а и от невролозите.

Сред най-хубавите по мое мнение е теорията, развита от блестящия италиански учен Джу-
лио Тонони, който понастоящем работи в Щатите. Нарича се „теория за интегрираната ин-
формация“ и е опит да се характеризира по количествен начин структурата, която една систе-
ма е нужно да има, за да е съзнателна - да се определи например какво точно се променя във 
физическия свят, когато сме будни (съзнателни) и когато спим, без да сънуваме (несъзнател-
ни). Разбира се, това е един опит. Няма все още убедителен и общоприет отговор на въпроса 
как се образува съзнанието в нас самите, но на мен ми се струва, че мъглата вече не е толкова 
гъста като преди.

Съществува също и един друг проблем , който често ни оставя стъписани: какво означава, 
че сме свободни да вземаме решения, щом нашето поведение следва законите на природата? 
Няма ли противоречие между нашето усещане за свобода и строгия ред, по който се развиват 
нещата в света? Дали няма в нас нещо, което се изплъзва от подредбата на природата и ни поз-
волява да променим този ред с нашата свободна мисъл?

Не, няма нищо, което да се изплъзва от правилата на природата. Ако нещо в нас нарушаваше 
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природните закони, то щеше да бъде отдавна открито. Няма нищо в нас, което да нарушава 
естественото поведение на нещата. Цялата модерна наука – от физиката до химията, от биоло-
гията до неврологията само потвърждава това наблюдение.

Решението на това объркване е друго: когато казваме, че сме свободни и е вярно, че можем 
да бъдем такива, това означава, че нашето поведение е обусловено от това, което се случва 
вътре в нас, в мозъка, а не по външна принуда. Да си свободен не означава, че поведението 
излиза от законите на природата. Означава, че то (поведението) е обусловено от природните 
закони, които действат в нашия мозък. Нашите свободни решения са свободно определени 
от резултатите на многобройните мигновени взаимодействия между милиардите неврони в 
нашия мозък: свободни са, когато взаимодействието на невроните е това, което ги определя.

Това означава ли, че когато решавам нещо, „аз“ съм този, който решава? Да, разбира се, за-
щото би било абсурдно да се питам дали „аз“ мога да направя нещо различно от това, което 
решава да направи оркестърът на моите неврони: двете неща са едно и също нещо. Холандски-
ят философ Барух Спиноза разбира това с възхитителна яснота още през 17 век. Няма разде-
ление между „аз“ и „невроните на моя мозък“. Става дума за едно и също нещо. Един индивид 
е един процес: сложен, но тясно свързан. 

Когато казваме, че човешкото поведение е непредвидимо, говорим истината, защото е твър-
де сложно, за да бъде предвидено, най-вече от нас самите. Нашето силно усещане за вътрешна 
свобода, както прозира Спиноза, идва от факта, че идеите и представите, които имаме за себе 
си, са доста по-груби и по-бледи от детайлите на сложността на онова, което става вътре в нас. 
Имаме сто милиарда неврони в нашия мозък - толкова, колкото са звездите в една галактика 
и още по-астрономичен брой връзки и комбинации, в които те могат да се свържат. Ние не 
осъзнаваме това. „Ние“ сме процесът, създаден от тази сложност, а не малкото онова, което 
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осъзнаваме.
Този „аз“, който решава, е същият „аз“, който се формира (по начин, който все още не ни е 

съвсем ясен, но започваме да проглеждаме) от оглеждането в самия себе си, от самоизявата си 
в света, от разпознаването си като променлива гледна точка, поставена в света, от огромната 
структура на нашия мозък, която обработва информация и изгражда поведение. 

Когато имаме усещането, че „аз съм“ този, който решава, няма нищо по-вярно. Та кой друг? 
Както твърди и Спиноза, аз съм моето тяло и това, което се случва в моя мозък и в моето сърце 
- с цялата безкрайна и за мен самия неразрешима сложност.

Тогава научната представа за света, която беше разгледана в тези страници, не противоречи 
на нашето усещане за себе си. Нещо повече - тя е в съответствие с нашата мисъл от морална 
и психологична гледна точка, с нашите емоции и с нашето усещане. Светът е сложен, ние го 
улавяме в различни езици, подходящи за различните процеси, които го съставят. Всеки сло-
жен процес може да бъде разгледан и разбран с различни езици на различни нива. Различните 
езици се преплитат и се обогатяват един друг като самите процеси. Изследванията в нашата 
психология се усъвършенстват, включвайки биохимията на нашия мозък. Изследванията на 
теоретичната физика се захранват от страстта и емоциите, които внасят в нашия живот.

Моралните ни ценности, емоции, сърдечни връзки, не са по-малко истински, защото са част 
от природата, защото са свързани с животинския свят или защото са се развили и са опреде-
лени от милионите години еволюция на нашия вид. Нещо повече, те са по-истински точно 
затова; те са действителни. Те са сложността, от която сме направени. Нашата действителност 
са и плачът, и смехът, и благодарността, и алтруизмът, и верността, и предателството, и мина-
лото, което ни преследва, и ведростта... Действителността ни е съставена от приятелствата, от 
емоцията на музиката, от богатите преплетени мрежи на знанието, които изграждаме заедно. 
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Всичко това е част от същата онази природа, която описахме. Ние сме вградена част от приро-
дата. Ние сме природата в една от нейните безбройни и разнообразни изяви. На това ни учи 
нашето нарастващо знание за нещата в света. 

Специфично човешкото не представлява откъсване от природата; то е нашата природа. То 
е форма, която природата е приела тук, на нашата планета, в безкрайната игра на комбинации, 
на влияния, на обмен на връзки и на информация между частите. А кой знае какви и колко 
други необикновено сложни форми съществуват в безграничното космическо пространство - 
форми, които нашето въображение трудно може да си представи... Има толкова пространство 
там горе. Детинско е да си мислим, че единствено в тоя периферен ъгъл на една банална галак-
тика има нещо специално. Животът на Земята не е нищо друго освен едно вкусване на това 
какво може да се случи във Вселената. Нашата душа е едно друго подобно вкусване.

Ние сме любопитен вид, единствения останал от групата („рода Хомо“), образуван от поне 
една дузина любопитни видове. Другите видове от групата са изчезнали. Някои от тях като 
неандерталците дори не са изчезнали толкова отдавна, само преди 30 000 години. Тази група 
от еволюирали в Африка видове е близка до борещите се за йерархия шимпанзета, но е още 
по-близка до малките и мирни, весело смесени и равноправни шимпанзета бонобо. Тази група 
видове често е напускала Африка в търсене на нови светове и ето я днес стигнала далече, чак 
до Патагония, чак до Луната. Не против природата си сме любопитни: ние сме любопитни по 
природа.

Преди 100 000 години видът ни е тръгнал от Африка, научавайки се да гледа все по-далеч 
(може би подтикнат точно от това любопитство). Прелитайки над Африка нощем, съм се пи-
тал дали някой от нашите далечни прадеди, тръгнал на път към откритите северни простран-
ства, гледайки небето, си е представял, че един ден някой негов далечен внук ще лети в това 



5 2 Помагало за Всичко, което Е!
подарък от www.abomament.kogitalnost.com

небе и ще си задава въпроса за природата на нещата, воден от все същото любопитство.
Мисля, че нашият вид ще живее дълго. Не ми изглежда подобен на костенурките, които и 

след стотици милиони години (стотици пъти повече, отколкото съществуваме ние) продължа-
ват да си приличат. Да, ние принадлежим към вид с краткотраен живот. Всички наши братов-
чеди са изчезнали. А и ние нанасяме щети. Климатичните промени и промените на околната 
среда, които нанесохме, са много и трудно ще ни пощадят. За Земята ще бъде един малък неу-
ловим миг, но не мисля, че ние ще останем невредими. Още повече, че общественото мнение 
и политиката предпочитат да си затварят очите или да си зариват главата в пясъка пред опас-
ността. Ние сме може би единственият вид на Земята, осъзнаващ неизбежността на нашата 
индивидуална смърт. Боя се, че скоро може да станем и вида, който съзнателно ще види при-
ближаването на собствения си край или най-малкото на собствената си цивилизация.

Както сме се научили да посрещаме (повече или по-малко) собствената си смърт, така ще 
посрещнем и рухването на нашата цивилизация. И няма да е първата рухнала цивилизация. 
Критската цивилизация и тази на маите вече ги няма. Раждаме се и умираме така, както се 
раждат и умират звездите - както индивидуално, така и колективно. Това е нашата действител-
ност. За нас, точно заради ефимерната ни природа, животът е ценен, и както пише Лукреций, 
„апетитът ни за живот е стръвен, жаждата ни – ненаситна“ (De rerum natura, III, 1084).

Потопени в тази природа, която ни е направила и ни носи, ние не сме същества без дом, 
висящи между два свята и само частично части от природата с носталгия за нещо друго. Не: 
ние сме си у дома.

Природата е нашият дом. Този странен, шарен и удивителен свят, който изследваме, където 
пространството се рони, времето не съществува и нещата могат да не са на никое място. Не е 
нещо, което се отдалечава от нас, а е това, което нашето естествено любопитство ни показва 
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от нашия дом, от основата, от която сме направени ние самите. Ние сме направени от същия 
прах, от който са направени нещата и както когато сме потънали в болка, така и когато се 
смеем и греем от радост, ние правим единственото нещо, което можем да правим и да сме: да 
бъдем част от нашия свят.

Лукреций го казва с чудесни думи:
... всички сме направени от семето небесно;

баща ни е един и същ,
земята - майка, хранеща ни лесно,

от чисти капки падащ дъжд, 
отглежда светло жито и дървета буйни,

и расата човешка, и хищнически род,
и храната вкусна и виното руйно,

които раждат се за да родят живот...
 (II, 991-997)

По природа изпитваме любов и сме честни. По природа се стремим към знание. И про-
дължаваме непрестанно да учим. Така знанието за Всичко, което Е, нараства. Преодоляваме 
ограниченията и границите с пламтящо желание. Тези граници са и в най-дребните клетки на 
пространството, в произхода на космоса, в природата на времето, в съдбата на черните дупки, 
във функционирането на собствените ни тела. Развиваме се, съществуваме и мислим по ос-
трието на бръснача – границата между това, което знаем, и онова, което не знаем. Точно там 
блести загадъчната красота на съществуващото, от което оставаме без дъх...
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