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„Що е благо? Знанието. Що е зло? Незнанието. Който е умен и 
изкусен, той според обстоятелствата едно ще отхвърли, а друго 
ще избере. Но ако душата му е висока и непобедима, той няма да 
се бои от това, което е отхвърлил, и не ще се възхищава от това, 
което е избрал.” 

Сенека

„Здравата интерпретация на фактите дава възможност да се 
предположи, че във физиката, а също в химията и биологията, е 
експериментирал „свръхинтелект“, и че в природата няма сле-
пи сили, заслужаващи доверие”

Фред Хойл

„По-рано ми се струваше, че ще получим сигнали от Космоса 
след година или две, три... Годините минават и аз изпитвам все 
по-големи съмнения, почва да ми се струва, че тук се крие някак-
ва голяма тайна...” 

Станислав Лем

„Вечното мълчание на тези безкрайни пространства ме ужася-
ва.” 

Блез Паскал

Най-голямата загадка на 
науката или Парадоксът на 

Ферми
доц. Валери Голев, 
катедра „Астрономия“, 
Зам. декан на Физическия факултет
при СУ „Св. Климент Охридски“
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доц. Валери Голев, 
катедра „Астрономия“, 
Зам. декан на Физическия факултет
при СУ „Св. Климент Охридски“

През 2009 г., годината на ас-
трономията, тихомълком 
се навършиха 50 години 

от началото на научното изследване 
на проблема за извънземните циви-
лизации – през 1959 г. в най-престиж-
ното научно списание „Нейчър“ е 
отпечатана историческата статия на 
ядрените физици Дж. Кокони и Ф. 
Морисън „Търсене на междузвездни 
съобщения“ („Searching for Interstellar 
Communication“). В нея за първи път 
се разглежда от научна гледна точка 
възможността за търсене на радиосиг-
нали от извънземни цивилизации.

А сега, през 2012 г., отбелязваме 
половинвековния юбилей на книга-
та на известния астрофизик от СССР 
Йосиф Шкловски „Вселена, живот, 
разум” („Вселенная, жизнь, разум“). 
Тя изиграва изключителна роля в раз-
витието на SETI (съкращение от Search 
for Exstraterrestrial Intelligence или 
„търсене на извънземен разум“) в це-
лия свят. В разширен вариант и в съав-
торство с великия американски астро-
ном Карл Сейгън книгата се появява 
през 1966 г. и на английски език под 
името „Разумният живот във Вселена-
та” („Intelligent Life in the Universe“). 
Тези класически текстове са библията 
на специалистите по SETI и досега.

Преди половин век в Национал-
ната радиоастрономическа обсервато-
рия на САЩ се подготвят за прием на 
радиосигнали, изпратени от извънзе-
мен разум (Exstraterrestrial Intelligence 
или ETI). Проектът бил наречен OZMA 
по името на принцесата от една детска 
книжка за вълшебната Страна Оз. Към 
пролетта на 1960 г. група под ръко-
водството на радиоастронома Френ-
сиз Дрейк започва да търси изкуствен 
радиосигнал от две звезди от слънчев 

тип –  τ от Кит и ε от Еридан, които се 
намират на разстояние около 11 свет-
линни години от Слънцето.  Наблю-
денията на тези звезди продължили 
четири месеца и, както е добре извест-
но, резултатът бил отрицателен. Каз-
ват, че готвейки се за среща с колегите 
си, за да обсъди с тях вероятността за 
съществуване на извънземен разум, 
Дрейк извежда прословутата форму-
ла, носеща неговото име, която ще го 
направи знаменит.

Телескопът на националната радиообсер-
ватория в Грийн Банк, САЩ, използван за 
проекта OZMA. Приемникът му бил на-
строен на дължина на вълната 1.42 GHz 
(или 21 cm), съответстваща на излъчва-
нето на междузвездния водород. Тогава се 
е предполагало, че тази честота би тряб-
вало да е универсален стандарт и ориен-
тир за ETI, които се опитват да уста-
новят междузвездна връзка. В същата об-
серватория от 1973 до 1976 г. се провежда 
и втори експеримент, наречен OZMA II. 
Изследвани били над 650 от най-близките 
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до Слънцето звезди, норезултатът отно-
во бил отрицателен.

Тя дава оценка на броя N на раз-
витите цивилизации в нашата Галак-
тика:

,L
p e l r c

G

TN N f f f f f
T∗=

Където N*е броят на звездите в Млеч-
ния път, fp е частта от звездите, които 
имат планетни системи, fe е частта от 
планетите, на които съществуват при-
емливи физични условия за съществу-
ване на живот, flе вероятността на една 
планета с благоприятни условия да 
възникне живот, fr е вероятността въз-
никналият живот да развие в рамките 
на еволюцията си видове, надарени 
с разум, fc е вероятността разумът да 
развие цивилизация с напреднала тех-
нология, която е в състояние да търси 
връзка с други цивилизации, TL е вре-
мето на активен живот на цивилиза-
цията, и TGе продължителността на 
съществуване на нашата Галактика.
Тук нямаме за задача да дискутираме 
това уравнение по-подробно. Ще спо-
менем само, че оценките на N от фор-
мулата на Дрейк варират от „една“ 
(само нашата Земя) до милиарди ETI в 
зависимост от оптимизма на изследо-
вателя. 

Пак през 1960 г. друго голямо 
име във физиката – Фриймън Дай-
сън, се включва „в играта“. Дайсън по 
право се смята за един от създателите 
на съвременната квантова електроди-

намика заедно с нобеловите лауреати 
Швингер, Фaйнман и Томонагa. Из-
вестни са достиженията му във фи-
зиката на твърдото тяло, ядрената 
техника и астрофизиката. Той пише 
кратка статия в другото най-прес-
тижно научно списание „Сайънс“, 
озаглавена „Търсене на изкуствени 
звездни източници на инфрачервено 
излъчване“(„Search for Artificial Stellar 
Sources of Infrared Radiation“), в която 
се излага концепцията за т.нар. „сфе-
ра на Дайсън“.

Тя представлява хипотетично 
астро инженерно съоръжение – тънка 
сферична обвивка с голям радиус (от 

Френсиз Дрейк(р. 1930) с една от 
формите на своето уравнение.

Сфера на Дайсън
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порядъка на радиусите на планетните 
орбити), като звездата е в нейния цен-
тър. Идеята за такава сфера той взима 
от книгата „Създателят на звезди“ на 
фантаста Олаф Степълдън, написана 
още през 1937 г. Предполага се, че една 
развита ETI може да използва сфера на 
Дайсън за пълна утилизация на енер-
гията на своята  централна звезда и/
или за решаване на евентуални про-
блеми със жизненото си пространство. 
За построяването на такава тънка сфе-
ра ще е необходимо вещество, колкото 
има в Юпитер. 

Търсенето на сфери на Дайсън е 
перспективно направление в SETI. Съ-
оръжения с такива мащаби могат да се 
засекат със съществуващите в момента 
инструменти по тяхното инфрачерве-
но излъчване с нетипично спектрално 
разпределение. Но до момента на чо-
вечеството не са известни такива из-
точници, нито пък способи за практи-
ческа реализация на  сфера на Дайсън 
около нашето Слънце.

Но още през 1950 г.един от гени-
ите на физиката формулира това, кое-
то мнозина смятат за най-голямата 
загадка на науката. Тогава от пробле-
ма за разума във Вселената се заинте-
ресувал знаменитият нобелов лауреат 
Енрико Ферми. Той някак мимоходом 
формулирал идеята, наречена впо-
следствие „парадокс на Ферми”.Той 
звучи така:

Ако във Вселената има много 
цивилизации, някои от тях трябва 
да са много развити и да са колони-
зирали вече нашата Галактика, как-
то и Земята в частност. Тогава къде 
са те и защо не виждаме следи от 
тяхната дейност?

Наистина, само за няколко ми-
лиона години за ВСЯКА цивилизация, 
която се развива технологично с НА-
ШИЯ днешен темп, ще стане достъпна 
ЦЯЛАТА Галактика. Благодарение на 
„дифузията” на една развита цивили-
зация от звезда към звезда, тя би се раз-
пространявала от своята родителска 
планета навън подобно на сферична 
вълна. Ако най-близките до родител-
ската планета звезди (разположени, 
да кажем, на разстояние 10 светлинни 
години от нея), се колонизират напри-
мер за 10 000 години (т.е скоростта на 
„дифузията” е 0.001 с, където с е ско-
ростта на светлината), то за десетина 
милиона години цялата Галактика ще 
бъде усвоена от въпросната цивилиза-
ция. Това всъщност е КРАТКО време 
– ако възрастта на Вселената е еквива-
лентна на 24 часа, то 10 милиона годи-
ни ще са еквивалентни само на ЕДНА 
МИНУТА. А в Млечния път има сто-
тици милиарди звезди,които са по-
стари от Слънцето ...

Тъй като възрастта на нашата Га-
лактика е над 1000 пъти по-голяма, не-
избежно възниква въпросът „Къде са 
Те?”. Защо не наблюдаваме следи от 
тази експанзия на въпросната високо-
развита извънземна цивилизация тук 
на Земята? А ако в Галактиката има не 
една, а много високоразвити ETI, то 
процесът на колонизация трябва да е 
значително по-интензивен... 

Така се сблъскваме с „парадокса 
на Ферми” и в неговата основа лежи 
отсъствието на следи от извънземни 
цивилизации на Земята. Ако ETI наис-
тина съществуват, то даже в границите 
на нашата Слънчева система ТРЯБВА 
да има явни признаци на присъстви-
ето им. Е, къде са ТЕ тогава? Мълвата 
говори,  че въпросът „Къде са Те тога-
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ва?” бил зададен от Ферми по време 
на закуска с колеги от лабораторията 
Лос Аламос през  лятото на 1950 г. и 
така се появил парадоксът,  носещ не-
говото име. 

Оттогава насам в различни стра-
ни са извършени стотици наблюдения 
в радиодиапазона и в другите диапа-
зони на електромагнитния спектър, 
използвани са многообразни страте-
гии и методи за търсене, но резулта-
ти продължава да няма – липсват ка-
квито и да са признаци за активност 
от  ETI. Всички наблюдавани явления 
и обекти на небето сякаш по опреде-
ление имат естествена природа.

Единственият за момента досто-
верен факт в проблематиката на SETI 
е фактът за НАШЕТО собствено съ-
ществуване. Този прост и очевиден за 
всеки факт има обаче огромно значе-
ние – по същия начин, както най-голя-
мата тайна на атомната бомба е била 
просто в това, че тя МОЖЕ да бъде на-
правена... Разумът МОЖЕ да същест-
вува във Вселената. Нека да отворим 
скоба и без да даваме дефиниции, да 
отбележим, че тук разбираме поняти-
ето „разум“ като СОЦИАЛНО явле-
ние. Един напълно откъснат от соци-
ума индивид НЕ СЕ ДЪРЖИ като раз-
умно существо и това е добре известно 
от многобройните факти около фено-
мена „Маугли“. Затова като единич-
на проява на разум тук ще разбираме 
действията на цивилизацията КАТО 
ЦЯЛО.

Е, възможен е и контра приме-
рът, разгледан във великолепния ро-
ман на Станислав Лем „Соларис“, но 
нека не се задълбаваме... Защото НЕ 
ПО_МАЛКО достоверен е и фактът, 
че признаци за съществуването на из-
вънземен разум в момента ОТСЪСТ-
ВАТ. Този факт наричаме „Мълчание-
то на Вселената”. 

Мълчанието на Вселената е 
централният въпрос на SETI. 

Възможностите на съвременната 
радиоастрономия са такива, че чове-
чеството и сега е способно по принцип 
да  регистрира сигнали от цивилиза-
ции, намиращи се на същото техноло-
гично ниво като нашата, в пределите 
на почти цялата Галактика с нейните 
стотици милиарди звезди. По силата 
на парадокса на Ферми, ако ETI съ-
ществуват, то огромното мнозинство 
от тях трябва да са хиляди пъти по-

Енрико Ферми (1901–1954), виден италиан-
ски физик с огромен принос в развитието 
на съвременната теоретична и експеримен-
тална физика, един от основоположниците 
на квантовата физика, лауреат на Нобело-
ва награда за физика през 1938 г. 
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стари от човечеството и неимоверно 
по-развити от нас. Защо не регистри-
раме никакви сигнали?

Предложени са над 20 възможни 
обяснения на парадокса на Ферми и 
на свързаното с него мълчание на Все-
лената и вероятно е трудно да се из-
мислят нови. Ето някои от тях, триви-
ални и нечак толкова.

1) Човечеството е уникално във 
Вселената.Най-простото обяснение 
е това, че ТЯХ просто ги няма. Оба-
че това обяснение нито е достатъчно 
строго, нито достатъчно естествено. 
То противоречи на наблюдаемата 
еднородност и изотропност на Все-
лената, която сега е извън съмнение. 
Невероятно е възникването само на 
една цивилизация в една еднородна 
и изотропна като цяло Вселена, в една 
с нищо незабележима галактика, око-
ло една най-обикновена жълта звезда 
(в Млечния път има поне 1 млрд. та-
кива звезди, а галактиките са поне 100 
млрд.). Към края на живота си обаче 
Шкловски става защитник именно на 
тази хипотеза.

2) Нашата цивилизация не е 
единствена, но е най-развитата във 
Вселената.Това в известен смисъл е 
вариант на предната хипотеза и по-
добна гледна точка представлява кра-
ен израз на антропоцентризъм.

3) Не виждаме следи от ETI, за-
щото възможностите на нашите 
съвременни наблюдателни инстру-
менти са недостатъчни.  Мощността 
на сигналите на ETI може би е малка,  
може би те излъчват сигнали от насо-
чен тип и Земята просто не попада по 
техния път, може би технологиите на 
ETI за връзка са други, и пр. Тази хи-

потеза е достатъчно оптимистична за 
бъдещето на SETI и е защитавана ак-
тивно от Сейгън до края на живота му.

Карл Сейгън (1934–1996), световно извес-
тен американски астроном и популяри-
затор на науката. Пионер на астробиоло-
гията и на SETI.

4) Небето все още не е достатъч-
но добре изучено  и трябва просто да 
се наблюдава повече и по-дълго. Това е 
вариант на оптимистичната хипотеза, 
описана по-горе.

5) Извънземните цивилизации 
са много, но те не са „дълготрайни” 
(имат кратко време на живот). На-
истина, отсъствието на видими проя-
ви на дейност от ETI  не е еквивалент-
но на отсъствие на самите ETI. 
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Ако извънземните цивилизации 
са много, но са недълговечни, те най-
вероятно не достигат такова ниво на 
развитие, при което тяхната актив-
ност би се наблюдавала от Земята.

6)Технологично развити свръх-
цивилизации просто не се появяват 
(„Задънената улица” на Шкловски). 
Това е „силен” вариант на предната 
хипотеза.

Йосиф Шкловски (1916–1985), астрофи-
зик от СССР с фундаментален принос 
както в SETI, така и в множество други 
направления на съвременната астрофи-
зика.

В последната преди смъртта си 
статия Шкловски се отказва от идеята 
за уникалност на земната цивилиза-

ция и предлага нещо още по-неуте-
шително – хипотезата за „задънената 
улица”.

Известно е, че нашата Земя всъщ-
ност е „гробище на видовете“. Имало 
е поне две масови екстинкции (т.е. из-
чезвания) на видовете и животът на 
планетата е висял на косъм. По оцен-
ки на биолозите и палеонтолозите от 
възникването на живота на Земята до-
сега са се изредили около един мили-
ард биологични видове, а в момента 
те са само два милиона. 

Възможно е разумът (който е би-
ологически най-мощният приспосо-
бителен механизъм на вида, наречен 
„homo sapiens”, т.е. на човека) да е хи-
пертрофирана функция, водеща до 
неизбежна гибел (като голямото тегло 
при динозаврите или големите зъби 
на саблезъбия тигър). Тогава разумът 
е всъщност е поредното неудачно из-
обретение на природата или поредна-
та “задънена улица” в еволюцията.

7) ETI имат кратко време на жи-
вот, защото причина за гибелта на 
разума може да бъде загубата на ос-
новната му функция – функцията на 
познанието. Това е още един „силен” 
и нетривиален вариант на хипотеза 5. 

Както споменахме вече, не сме в 
състояние да дефинираме добре по-
нятието „разум”, но тук е достатъчно 
е да се ограничим с простия тезис, че 
разумният живот се характеризира 
със стремеж да разбере и обясни про-
тичащите наоколо явления. Възниква-
щите при това интерес и любопитство 
са крайно неустойчиви. Интересът 
към разбраното вече явление пропа-
да практически мигновено. Никакви 
„интересни практически приложе-
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ния” на стари закони не могат да за-
менят търсенето на нови.

Загубата на интерес към изслед-
ване на новото ще доведе не само до 
невъзможност да се развиват нови тех-
нологии (които биха спасили нашите 
потомци от предизвикателствата на 
бъдещето), но рано или късно и до не-
възможност да се поддържат и възпро-
извеждат вече съществуващите техно-
логии, което води до неизбежна гибел. 

Разумът „вехне” без принципно 
нови и още необяснени явления. Как-
то казва видният французин Анри 
Поанкаре, „В съдбата на всяка научна 
истина има само един миг на търже-
ство, попадащ между безкрая, когато 
я смятат за невярна, и безкрая, когато 
я възприемат като тривиална”. Без-
крайно сложен обект е непознаваем 
по принцип (това е следствие от вели-
ката теоремата на Гьодел). 

Разумът просто не би могъл да 
възникне в една безкрайно сложна 
Вселена. Наблюдаваното отсъствие на 
свръхцивилизации свидетелства, че 
нашата Вселена е “прекалено проста” 
за разума. Бързо опознавайки нейни-
те закони (напр.за няколко хилядоле-
тия), разумният живот изчерпва всич-
ки свои възможности и изчезва.

Парадоксално, но факт: разумът 
възниква и загива по една и съща при-
чина – поради простотата на устрой-
ството на нашия свят.

8) „Неортоеволюционно” разви-
тие на ETI.Великият полски писател-
фантаст и мислител Станислав Лем 
предлага друго нетривиално решение 
на парадокса. 

Може би цивилизациите са мно-

го и живеят дълго, но се развиват не-
ортоеволюционно. „Може би,- пише 
той,- високоорганизираната цивили-
зация въобще не се характеризира с 
огромни енергии на потребление, а с 
най-добро регулиране”. 

Ако това е така, нямаме основа-
ния да очакваме, че ще можем да на-
блюдаваме проявите на такава циви-
лизация. 

Станислав Лем (1921—2006), 
световно известен полски пи-
сател-фантаст и мислител. 

9) Космическият разум се държи 
не така, както ние очакваме.Разу-
мът, който се опитваме да открием във 
Вселената,  най-вероятно много силно 
се различава от нашите представи за 
него. Не можем да забележим него-
вото присъствие не защото го няма, а 
защото той не се държи така, както оч-
акваме.

10) „Зоохипотеза”. Съгласно 
тази доста популярна хипотеза на 
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Дж. Бол от Харвардския университета 
ние се намираме в нещо като резер-
ват, поддържан от високоразвити ETI, 
които не се намесват в нашето разви-
тие и ни изучават незабележимо, като 
умишлено крият от нас  съществува-
нето си.

11) Разумът като междинно 
звено в еволюцията на Вселената. 
Ядреният физик А. Д. Панов от Мос-
ковския университет разглежда и тази 
възможност.  Наистина, нашето Слън-
це с нищо особено не се отличава от 
други като него милиарди звезди в на-
шия Млечен път и в милиардите дру-
ги галактики. Естествено е да пред-
положим, че планетите от земен тип 
също са достатъчно разпространени 
във Вселената. 

Тогава животът, както и разумът, 
са ОБИКНОВЕНИ ФОРМИ на струк-
турната организация на материята във 
Вселената. Ако това е така, пред нас се 
открива впечатляващата картина на 
прехода на Вселената през поредица 
от качествено различни стъпала (напр. 
термоядреният синтез на елементи-
те в звездните ядра, до биологичната 
еволюция на органичните молекули в 
междузвездните молекулярни газово-
прахови комплекси и пр.) към все по-
високо ниво на самоорганизация. 

Засега ни се струва, че върхът на 
тази самоорганизация е разумът. А 
ако екстраполираме тази тенденция 
в бъдещето? Ще се яви ли СЛЕД разу-
ма някаква структура, качествено раз-
лична от него, която да го превъзхож-
да по нивото си на организация? Така, 
както  живата материя се отличава от 
неживата и така, както разумният жи-
вот се отличава от „просто“ живота? 
Нямаме в момента никакви логични 

причини да отхвърлим тази възмож-
ност, защото бихме изпаднали в по-
редната клопка на антропоцентризма 
(„човекът е най-висшето същество“ 
едва ли звучи по-разумно от „Земята е 
център на Вселената“). Нищо не пре-
чи да се разгледа явлението „разум“ 
като междинно, а не завършващо зве-
но в процеса на самоорганизацията на 
Вселената.

12) Сигналите от ETI отдавна 
„заливат” Земята, но мощността 
на културната традиция, в рамките 
на която ние ги интерпретираме,  и 
нашият „познавателен хоризонт”, 
не са достатъчни за осъзнаването на 
изкуствената им природа. Станислав 
Лем смята, че съществува явление, 
което можем да наречем ПОЗНАВА-
ТЕЛЕН ХОРИЗОНТ за всяка цивили-
зация. В рамките на този хоризонт се 
намира всичко, което цивилизацията 
е опознала и което умее да прави, в 
това число и такива явления, за които 
тя е в състояние поне да построи тео-
ретичен модел (както ние сега строим 
модели например на„черни дупки“). 

Отвъд този хоризонт се намира 
всичко, което цивилизацията не знае 
и за което даже не може да се досети 
на основата на сумата от всичките си 
знания и умения. Как би изглеждало 
пред дадена цивилизация някое гран-
диозно явление, което тя може да на-
блюдава, но което се намира ОТВЪД 
нейния познавателен хоризонт? Ами 
– ще й изглежда като ЕСТЕСТВЕНО 
ЯВЛЕНИЕ, макар и загадъчно. Напри-
мер, всеки сериозен учен от средата на 
XIX век би възприел гъбата на печално 
добре познатия на нашето поколение 
ядрен взрив като резултат от действи-
ето на неизвестни и необясними при-
родни сили.
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Лем се придържа към мнението, 
че способността да се установи  разли-
ка между някакво естествено и изкуст-
вено явление е функция от знанията 
на този, който установява тази разли-
ка. Затова нашите шансове да откри-
ем някое „космическо чудо“ще нара-
стват, даже ако не отделяме специал-
но внимание на неговото търсене. Как 
би изглеждала евентуална енергетика 
на ETI с мощността на Слънцето, на 
какви разстояния бихме забелязали 
нейните ефекти и какви варианти са 
възможни — всичко това ще узнаем, 
когато НИЕ САМИТЕ овладеем енер-
гетика със звездна мощност. А сега за-
сега, разширявайки познавателния си 
хоризонт, можем само да дискутираме 
темата „братя по разум“, напипвайки 
бавно същината на проблема.

Мълчанието на Космоса поставя 
пред нас принципния въпрос за пре-
делите на земното знание. Поредна-
та революция в науката свидетелства 
по-скоро за това, че от върха на всеки 
връх, превзет от науката, ще виждаме 
следващия – още по-висок и още не-
превзет връх. В полза на това говори 
и следствието от теоремата на Гьодел, 
че решението на всяка нетривиал-
на научна задача води до появата на 
не по-малко от две нови задачи. Така 
евентуалната космическа експанзия 
на цивилизациите, проникването във 
Вселената и нейното „засяване” с раз-
умен живот ще дава безгранични въз-
можности за развитие на познанието. 

Тогава просто е трудно и даже 
невъзможно да си представим какви 
биха били възможностите на по-ста-
рите, например със стотина милиона 
години, цивилизации.Те биха могли 
да управляват движението на звезди-
те, да сътворяват нови галактики и 

даже нови вселени... И защо не, след 
като дори в рамките на нашата съвре-
менна физика можем вече да кажем 
каква трябва да е енергията на две 
сблъскващи се елементарни частици, 
за да може резултантната черна дуп-
ка да започне да се разширява в дру-
го пространство като НОВА вселена. 
Kакто казва американският космолог 
Харисън, възможността да се създа-
ват вселени (и нашата в частност), би 
могла да обясни антропния принцип, 
т.е. че параметрите на нашата Вселена 
са изключително подходящи за наше-
то съществуване. Вселената от следва-
щото поколение се създава от наши 
предшественици именно с такива па-
раметри и в крайна сметка протича 
нещо като естествен подбор на  вселе-
ни. Тогава можем да приемем, че мно-
жество явления, които ние смятаме за 
естествени, в действителност са резул-
тат (или отпадък...) от дейността на 
свръх могъщи стари цивилизации. 

Трудно е да се каже къде именно 
се намира сега постоянно отдалеча-
ващият се хоризонт на знанието и на 
какво ниво е „културната традиция” 
на нашата цивилизация. Затова сваля-
нето на проблема с мълчанието на Все-
лената не е никак просто и така или 
иначе, парадоксът на Ферми и досега 
си остава нерешен. Видяхме, че това е 
проблем не само на астрономията, но 
и въобще на науката като цяло. При 
всички случаи от самия факт затова 
мълчание вече следват важниизводи 
за съдбата на човешката цивилизация 
и за степента на нашата способност 
даси обясняваме мирозданието.

В същото време става все по-ясно, 
че самият живот на Земята е възник-
нал от Космоса. Старата (от началото 
на миналия век) и дълго отхвърляна 
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хипотеза на шведския учен Сванте 
Арениус за панспермията, получава 
все повече подкрепа от съвременни-
те наблюдения. Търсенето на „братя“ 
не само по разум, но и по биохимия и 
физическа организация изглеждат все 
по-обосновани. На фона на казаното 
по-горе само такова търсене в момента 
би имало шансове за успех в обозри-
мото бъдеще. 

Без да влизаме в големи подроб-

ности, астрономията през последните 
двадесетина години ни позволява да 
направим  важен извод. Наблюдаваме 
молекулите на водата навсякъде във 
Вселената, включително и на разстоя-
ние 11 милиарда светлинни години, 
когато Вселената е била много млада. 

Възникването на доста сложни 
ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ в Кос-
моса е закономерна и неотменна част 
от самия процес на раждане на звезди-

Спектрален отпечатък на най-далечната вода във Вселената. Вижда се радиоемисията от 
водни мазери в далечния квазар MG J0414+0534. Като фон служи инфрачервеното изображе-
ние на самия квазар. Квазарът изглежда разкъсан на 4 компонента от сивия дифузен обект в 
центъра. Това е по-близка галактика, действаща като гравитационна леща, която е усили-
ла сигнала от квазара 35 пъти. Вложеното долу вдясно изображение на огромната активна 
галактика M87 в съзвездието Дева илюстрира как би изглеждал квазарът от по-близко раз-
стояние.
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те и планетите. Наблюдаваме въгле-
родни съединения в газовите облаци 
навсякъде във Вселената. Към август 
2012 са известни общо около 170 мо-
лекули в нашия Млечен път, и те са 
главно органични. Най-големи от тях 
(с повече от 12 атома) са антраценът 
и пиренът, 60- и 70-фулерените С60 
и С70 (C60 напомня футболна топка, 
а С70 - топка за ръгби).Макар все още 
непотвърдена, има информация и за 
откриването на такива сложни съе-
динения в междузвездната среда като 
аминокиселината H2NCH2COOH (т.е. 
глицина) и дихидроксиацетона.

       Фулерен С60

Има всички условия тези молекули да 
дадат начало на най-простите биоло-
гични структури, а кометите и мете-
оритите са способни да доставят тези 
структури и на вече образуваните пла-
нети. Има всички основания навсякъ-
де във Вселената да съществува живот, 
построен на основата на въглерода. 

Носителят на земния живот и 
на нашия разум – въглеродът.

Главният носител на земния жи-
вот и на нашия разум – въглеродът, 
има изключителни свойства. Химици-
те знаят още от миналия век, че спо-
собността на въглерода да се съединя-
ва в дълги вериги и пръстени с атоми-
те на други елементи му дава възмож-
ност да формира СТОТИЦИ ХИЛЯДИ 
различни съединения, докато броят 
на съединенията на ВСИЧКИ ДРУГИ 
елементи, взети заедно (включително 
силиция, който е другият кандидат за 
основа на извънземен живот), не над-
вишава 20 000. Така че НЕ Е НЕВЪЗ-
МОЖНО една част от извънземните 
разумни същества да не се отличават 
и биологически чак толкова много от 
нас...

Трябва да си дадем истинска 
сметка за тясната връзка между нас и 
Космоса. Вселената – тази единна и 
много сложна система от най-различ-
ни компоненти, връзки и взаимодейст-
вия, се управлява от родените заедно 
с нея природни закони. В процеса на 
дългата си еволюция тя е породила в 
себе си живата материя. А на опреде-
лен и все още неясен етап от нейното 
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развитие се появява и разумът. Дъл-
боко съм убеден, че разумът било то 
тук на Земята, било то някъде другаде 
сред звездите, играе ролята на инстру-
мент, с който самата Вселена опознава 
себе си. 

Средата, която ще обитава чове-
чеството в бъдеще неминуемо ще се 
разшири далеч извън пределите на 
Земята. Кой знае, може да е прав спо-
менатият по-горе физик и първопро-
ходец на SETI Фриймън Дайсън, който 
казва: „Възможно е нашата съдба като 
цивилизация да се състои именно в 
това – да направим жизнеспособните 
планети обитаеми. Веднъж да се раз-
пространи животът извън пределите 

на нашата малка планета, нищо няма 
да е в състояние да спре неговото раз-
витие”. Дайсън смята, че същността 
на живота е свързана с организация-
та, а не със субстанцията и за доста-
тъчно време животът би се приспо-
собил към всякаква околна среда. 
Необходим е само достатъчен запас 
вещество и енергия, което в Галакти-
ката не е проблем. Може би в далечно-
то бъдеще, когато се научат свободно 
да пътешестват сред звездите, наши-
те потомци ще започнат да гледат не 
само на Земята, но и на Млечния път 
като на естествена среда за обитаване 
на човешкия род. 

Не е невъзможно извънземните разумни същества да не се отличават и 
биологически чак толкова много от нас.
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