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Стивън Хокинг или за триумфа на духовността
Михаил БУШЕВ
“Телесният дискомфорт е от значение само когато душевното
състояние не е в ред. Тогава ти се залавяш за някое телесно увреждане и го наричаш причина. Но, ако душевното състояние е
правилно, тогава телесният дискомфорт не е от особено значение.”
Робърт Пърсиг
“Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет”

На 14 март т.г. една новина обиколи света със скоростта, с която човечеството узна за падането на берлинската стена. Беше починал Стивън
Хокинг. По известния стих от великденския напев (тропар), “със смъртта
си той съкруши смъртта”.
Едва ли има друг чуждестранен
учен, който още приживе да е толкова популярен у нас, както е британският физик теоретик Стивън Хокинг. Началото беше поставено с
превода на неговата емблематична
книга “Кратка история на времето
– от Големия взрив до черните дупки” (1993 г.), последвана от “Черни дупки и бебета вселени (1994 г.)
и по-нататък “Теорията на всичко”
(2003 г.), “Върху раменете на гиганти” (2004 г.), “Вселената в орехова
черупка” (2010 г.), “Моята кратка история” (2013 г.) Заедно с това излизат биографичните книги на Майкъл Уайт и Джон Грибин “Стивън
Хокинг – живот в науката” (1995 г.) и
на Джон Бослоу “Вселената на Стивън Хокинг” (2004 г.).
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Посочвам главно излезлите в български превод книги, защото освен
научните публикации и многобройните лекции Хокинг продължава да
пише популярно за най-парливите теми в космологията и (заедно с дъщеря си Люси Хокинг) написва книгите за деца “Ключът на Джордж за
Вселената” и “Джордж търси космически съкровища”).
“Пише”, “написва”, “публикува”, “изнася лекции” – все стандартни
фрази, зад които в действителност се крие небивал подвиг на човешкия дух. Защото ученият и писателят Стивън Хокинг близо 40 години е
прикован към инвалидна количка, а през последните десетилетия може да общува с околния свят само с помощта на специално конструиран
електронен синтезатор. Така и пише – по 2–3 думи на минута, както сам
споменава. Но читателят едва ли би се досетил за тази страна на неговия
необикновен живот, ако не бяха биографиите му, написани от други автори. Стивън Хокинг не обича да се самосъжалява и да бъде съжаляван.
Във всеки негов автобиографичен текст едва ли ще се съберат и няколко
реда, описващи неимоверните трудности, породени от ужасната му болест. А това е рядкото и неизлечимо заболяване на двигателните нерви,
наречено амиотрофична латерална склероза (АЛС), известно още като
болест на Лу Гериг – по името на починалия от същата болест бейзболен играч на американския отбор “Янките”. Още когато е на двадесет
и една година, Хокинг изпитва първите пристъпи на болестта и лекарите му предсказват, че вероятно му остава да живее не повече от 2–3
години. Лекарите едва ли са можели да допуснат, че цели петдесет години по-късно, когато вече е надхвърлил 70-годишната възраст, Хокинг
ще издаде биографичната книга “Моята кратка история” (2013 г.), чието заглавие тънко намеква за пълното отъждествяване на личността на
автора с темата на неговия живот – космологията.
Действително, това отъждествяване проличава в многобройните публикации на космолози, където с името на Хокинг са назовани редица понятия, идеи, формули и т.н. като например: “Хокингова температура на
черна дупка”, “Хокингови експлозии”, “Хокингово лъчение”, “Хокингова кутия”, “Хокингово изпарение на черна дупка”, “ентропия на черна
дупка по Бекенщайн – Хокинг”, подход “без граници” на Хартъл – Хокинг и др.
Кратко ще припомним някои от биографичните събития и факти,
представени от самия Хокинг в книгата “Моята кратка история”. Освен с
убедителната си автентичност тази книга впечатлява с остро формулираните мнения на автора по редица научни, философски, политически,
социални и религиозни теми, с шеговитите му коментари и даже с облозите, които той прави по повод на някои нерешени космологични проб128
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По-късно двамата с Пенроуз разработват теорията за възникване на Вселената
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от сингулярност. Тази теория е силно опровержение на теорията на стационарната
Вселена, развивана по онова време от влиятелния британски астрофизик Фред Хойл.
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раздели
в посочените по-горе книги на Хокинг „Кратка история” и „Черни дупки”. В глава 10
по твърде забавен начин е описано създаването на първата от тези книги, която се
превръща в най-четената книга на научна тема. А още през 1992 г. е създадена
филмовата й версия с продуцент Стивън Спилбърг.
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(Тук трябва да посоча, че по един типично английски сдържан начин
Пенроуз нееднократно подчертава в своите публикации научните постижения на Хокинг, но сам остава в сянка. Особено показателна в това отношение е монументалната – близо 1200 страници – монография
на Пенроуз “Пътят към реалността”, която излезе в превод на български
през 2017 г.)
По-късно двамата с Пенроуз разработват теорията за възникване на
Вселената от сингулярност. Тази теория е силно опровержение на теорията на стационарната Вселена, развивана по онова време от влиятелния
британски астрофизик Фред Хойл.
Разделите в книгата, посветени на откритията на Хокинг, свързани с
черните дупки, Големия взрив, гравитационните вълни, квантовата гравитация и др., до голяма степен представляват частично осъвременяване и допълнение на аналогичните раздели в посочените по-горе книги
на Хокинг „Кратка история” и “Черни дупки”. В глава 10 по твърде забавен начин е описано създаването на първата от тези книги, която се
превръща в най-четената книга на научна тема. А още през 1992 г. е създадена филмовата й версия с продуцент Стивън Спилбърг.
Бракът на Стивън с Джейн след много перипетии не издържа на натрупалото се напрежение и през 1991 г. те се развеждат (Гл. 9 “Брак”).
Техните отношения обаче остават приятелски и особено се подобряват,
когато през 2007 г. Джейн издава книгата “Пътуване до безкрая – моят
живот със Стивън”. Книгата е преиздадена през 2013 г. и по нея е подготвена филмова версия.

С Джейниидвете
дветедеца
деца Люси
Люси ииРобърт
в жилището
в Калифорния
(Калтех).
5. С Джейн
Робърт
в жилището
в Калифорния
(Калтех)
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Бракът на Стивън с Джейн след много перипетии не издържа на натрупалото

се напрежение и през 1991 г. те се развеждат (Гл. 9 „Брак”). Техните отношения обаче
остават приятелски и особено се подобряват, когато през 2007 г. Джейн издава книгата
„Пътуване до безкрая – моят живот със Стивън”. Книгата е преиздадена през 2013 г. и
по нея е подготвена филмова версия.
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Срещата сспапа
VI. VI
6. Срещата
папаПавел
Павел

През 1995 г. Хокинг сключва брак със своята медицинска сестра Елейн
През 1995 г. Хокинг сключва брак със своята медицинска сестра Елейн
Мейсън, която
на няколко пъти
спасява живота
му
при усложненията
на болестта. Но и
6. Срещата
с папаживота
Павел
Мейсън, която на няколко
пъти спасява
муVI
при усложненията на
този брак завършва
с развод (2006 г.).
болестта. Но и този брак завършва с развод (2006 г.).

На пръв
поглед книгата
на Хокинг
история”
е своеоб- сестра Е
През 1995
г. Хокинг
сключва
брак“Моята
със кратка
своята
медицинска
разна равносметка и лебедова песен на бележития учен и човек. Но от
йсън, която на няколко пъти спасява живота му при усложненията на болестта.
и брак завършва с развод (2006 г.).

7. С Роджър Пенроуз и съпругата му Ванеса
5

С Роджър
Пенроуз и съпругата
му Ванеса.
7. С Роджър
Пенроуз
и съпругата
му Ванеса
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които исках да правя. Пътувах много. Посетих Япония 6 пъти, Русия 7 пъти, Китай
пъти и всички континенти, включително Антарктида, с изключение на Австрали
Спускал съм се в морските глъбини с подводница, издигал съм се високо
БУШЕВ
атмосферата с балон и съм участвал вМихаил
полет,
симулиращ нулева гравитация. Включ
съм в списъка на кандидатите за космически полет.”

Заедно
с дъщеряси
си Люси
Люси нана
среща
с кралица
Елизабет
II.
8. Заедно
с дъщеря
среща
с кралица
Елизабет
II
А ето и заключителният пасаж: „Моите ранни работи показаха,
класическатапоследната
Обща теория
на13относителността
става невалидна
ѝ Глава
“Без граници” се убеждаваме,
че товавесингулярностите
равносметката
един доволен
от А
съдбата
си и изпълнен
с оптимизъм
човек.
Големия взрив
и наначерните
дупки.
по-късните
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показаха
как квантова
Хокинг
пише:
“Имах
пълен
и
удовлетворителен
живот
...
Убеден
съм,
че Това беш
теория може да предскаже какво се случва в началото и в края на времето.
хората с телесен недъг трябва да се концентрират върху нещата, които
славно време,
в което беше радост да живееш и да правиш изследвания в теоретична
не се ограничават от този недъг. В моя случай аз съумях да върша повефизика. Щечето
съмот нещата,
щастлив,
акоисках
съмдадопринесъл
нашето
които
правя. Пътувахнещо
много.към
Посетих
Японияразбиране
Вселената”. 6 пъти, Русия 7 пъти, Китай 3 пъти и всички континенти, включително
ТакаАнтарктида,
зрелият Хокинг
отговаря
на мечтите
на младия
с изключение
на Австралия.
Спускал
съм сеХокинг.
в морските глъ-

бини с подводница, издигал съм се високо в атмосферата с балон и съм
участвал в полет, симулиращ нулева гравитация. Включен съм в списъка
М. Бушев, на кандидатите за космически полет.”
А ето и заключителният пасаж: “Моите ранни работи показаха, че
класическата Обща теория на относителността става невалидна в сингуАприл 2018 лярностите
г.
на Големия взрив и на черните дупки. А по-късните ми работи показаха как квантовата теория може да предскаже какво се случва
в началото и в края на времето. Това беше славно време, в което беше
радост да живееш и да правиш изследвания в теоретичната физика. Ще
съм щастлив, ако съм допринесъл нещо към нашето разбиране за Вселената”.
Така зрелият Хокинг отговаря на мечтите на младия Хокинг.
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