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Политиците мъчат да редят прави-
телство пък аз пиша книга за риска

Октомври е един такъв странен 
месец, в който оборотите на 
служебната дейност нарастват 

бързо. И снове човек насам натам, 
пазейки се от грипа колкото може. А 
работата край няма и повечето от нея 
– безсмислици, характерни за българ-
ския административен гений, борещ 
се да запази канцеларското си местеце 
чрез създаване на формуляри, които 
другите да попълват.  Но да не приказ-
вам много, че и аз съм заместник-ди-
ректор. Странен заместник-директор, 
който никак не изпълнява нормата за 
измислени нови формуляри, ама ка-
рай да върви. 
И още политическите процеси в тат-
ковината си вървят без изненади. Без 
изненади за кого – ще попитате. Ами 

преди някое време невзрачният Ви-
танов беше на гости в предаването на 
Гарелов по TV 7 (докато предаването 
съществуваше) и каза 3 кощунствени 
неща. Най-напред – че в България има 
мегдан за повече от една лява партия, 
ако и за момента да има само една 
(много кощунствена мисъл тогава, ама 
я вижте каква е ситуацията днес). По-
сле Витанов каза, че той бил този дето 
давал 20% на партиите издигащи на-
ционалистически идие. Заради което 
известни „политолози” разправяха 
наляво и надясно, че Витанов нищо не 
разбира. Ама я вижте, колко процен-
та събраха на парламентарните из-
бори Атака, Патриотичния фронт и 
ББЦ. И накрая Витанов каза, че Волен 
Сидеров все го плюят и социологиче-
ските агенции все го изкарват вън от 
парламента, пък той все влиза. И пак 
стана така. Та сега пак някои юнаци и 
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юнакини се питат ще има ли прави-
телство. Ще има бе, не се кахърете. Ще 
го нагласят, друг е въпроса какви ще 
ги върши туй правителство. И догато 
политиците си редят пасиансите, аз 
(с моите верни съавтори) пиша книга 
за риска в три тома и попривършвам 
първия. Няма как – имам си докторант 
по анализ на риска и съм му обещал 
на момчето да му напиша книга, по 
която да изучава риска тъй, както аз го 
разбирам. Пък аз разбирам риска тъй, 
че за мен КТБ беше пирамида и като 
така нямам влог там (за разлика от 
други мно-о-о-го компетентни анали-
затори на риска). Но то, компетентен 
в България е май този, дето вика най-
много, а не този, дето знае най-много.  
Та така, след като направихме сводка 
на текущите събития, да ви разкажа 
как моят зелен приятел и мениджър 
ме прати да се разправям с админи-
стративни каши в дълбокия космос.

Социалният експеримент, който 
тръгна да отива не там, където си ми-
слеха авторите му
И тъй, седя си аз както винаги късно 

вечерта и си пиша книгата за риска. 
Домочадието спи, а аз обяснявам ли, 
обяснявам на потенциалния читател 
как се прави мениджмънт на риска 
(и-ха-а-а, че чуждоземска фраза сгло-
бих). По едно време, от тавана  изник-
на един зелен крак, после още един и 
след две секунди на земята тупна веж-
ливото зелено човече.
-Какви са тия изпълнения друже? – 
позачудих се аз.
-Абе калибровката на телепортатора 
нещо се е разместила – каза зеленото 
човече – Имаш ли нещо за ядене, че 
днес цял ден тичам по задачи.
-Ела в кухната да хапнеш някое мезе 
и да пием по една бира – предложих 
аз и след две минути вече седяхма на 
масата и си бърборехме. Явно прево-
даческите микроби добре си живееха 
в мене, защото никак нямах проблеми 
да разбирам, какво ми говори човече-
то.
-Слушай сега – каза с пълна уста то 
– Имам спешна поръчка за тебе. Ти 
нали беше писал една книга за орга-
низацията и динамиката на науката.
-Ами, дааа... – започнах аз

БГ Наука може да се използва като учебно помагало по история, физика, би-
ология и т.н. Материалите в списанието са поднесени по приятен и удобен за 
възприемане начин. 

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.
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-Едно нещо се е объркало на другия 
край на Галактиката и трябва да хо-
дим да помагаш да се оправи. Или 
както казват тук при вас – давай сега 
да дадеш – весело рече човечето и за-
хапа поредното парче суджук.
-Какво е това нещо, дето се е объркало 
– поинтересувах се аз и взех и аз едно 
парче суджук, че парчетата в чинията 
бързо почнаха да намаляват (май зеле-
ният ми приятел беше доста гладен). 
-Миии, виж сега – почна човечето. – 
Има една горда раса на другия край 
на Галактиката, дето се е развила до 
толкова, че да прави огромни стан-
ции в дълбокия космос.  И на стан-
ция номер 42 един  изследовател на 
име Карак прави социален експери-
мент с представители на една друга 
по-неразвита раса. Та, събрал е по-
интелигентни представители от тази, 
неразвитата раса и ги кара да вършат 
научно-иновационна работа и да се 
самоуправляват, та дано се научат как 
става и да напреднат. Ама нещо се е 
закучила работата и не върви. Тия 
само се карат как да разпределят пари 
и други ресурси и Карак се е видял в 
чудо. Та, обажда се и казва: нямаш ли 
някой човек, дето да може да оправя 
такива каши? Лесна работа, рекох му, 
имам човек дето оправя точно такива 
ситуации. И ето ме тук – доволно каза 
човечето и понеже суджука свърши, 
премина към унищожение на пастър-
мата.
- Туй 42 мого съмнителен номер ми се 
вижда – казах аз – пък и този Карак не 
беше ле шивач, пък и нещо друго на 
станция Дълбок космос 9 ?
-Е, сега – каза с пълна уста човечето – 

да не мислиш, че само при тебе идвам 
на тази планета. А пък Карак вярно 
беше шивач, ама си свърши работата 
и го повишиха. Иначе много хубаво 
ядене имате тук в България. Дай да 
врътнем малко експорт, аз знам две-
три местенца, където доста ще спе-
челим. Ама хайде това после, че сега 
трябва да ходим на станцията.
-Добре, давай да го видим тоя Карак – 
отвърнах аз – и не забравяй да изкри-
виш времето, че утре и друга работа 
имам.
-Не бой се – каза човечето – При нас не 
е като при вас. При нас правилниците 
за ползване на технологиите винаги 
имат процедури, които са автоматич-
ни. Та настройката е направена да те 
няма тук 3 минути колкото и да се мо-
таш из Галактиката.
И човечето щракна с пръст.

Карак, социалният експериментатор
След миг бяхме на станция номер 42. 
Огромна станция, батка, свят да ти се 
завие! Нашите молове ряпа да ядат - 
гигантско количество желязо и никой 
не го краде. 
-Брей – рекох – тия тука не знаят какво 
е берач на желязо.
-Берач на желязо ли? – учуди се чове-
чето – нещо не схващам. То желязото 
не расте по дърветата, че да се бере. 
Нещо преводаческите ми микроби 
май са се повредили.
-А, не се притеснявай – успокоих го аз 
– наред са ти микробите. Просто има 
някои неща за моята планета, които 
не знаеш.  И по-добре да ги не знаеш.  
Че ако няколко берача на желязо по-
паднат тука, все ще намерят и пункт 
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за вторични суровини.
И весело бърборейки си тъй, стигнах-
ме да Карак, който  беше доста добре 
облечен (май в историята за шивача 
имаше нещо вярно).
-Здравейте – каза той – заповядайте в 
офиса ми.
И ни заведе там. Офисът му беше една 
голяма зала, натъпкана с терминали, 
на които се виждаха различни групи 
от същества (на вид почти хора) които 
вършеха нещо.
-Заповядайте по едно алкохолно же-
ленце – покани ни Карак.
-М,м,м, - алкохолни желенца – нах-
върли се зеленото човече и ми подаде 
едно – опитай, много са хубави и раз-
движват мисловната дейност.
-Какво става тук господин Карак – по-
питах аз, дъвчейки желенцето –дочух, 
че сте имали някакви проблеми.
-Имам, вярно е – усмихна се Карак – 
Преди време открихме една поизоста-
нала раса. Решихме да им налеем мал-
ко мозък в главата и затова избрахме 
най-интелигентните им учени хора и 
ги докарахме на тази станция. Нашата 
холографна технология е много добра 
и те не знаят, че не са на планетата си. 
Та изхолографирахме   тук няколко 
университета и научни институти и 
народа си бачка по научни въпроси. 
От време на време, като заспят, вкарва-
ме в главата на някой от тях по някоя 
идея за нова технология или откритие. 
Та като се събудят, все едно са осенени 
от гениална идея и ги оставяме да я 
разработват. Технологията ни работи 
добре и те си мислят, че сами ги из-
мислят нещата.  И разработват. Обаче  
по едно време се скараха затова, как 

да си оценяват научните постижения. 
И настана ад. И работата не върви. А 
пък аз срокове гоня. Трябва да им вди-
гна интелектуалното ниво скоро, че 
станцията и за друго ни трябва. Зато-
ва те повикахме, да оправиш тая каша 
с оценяването.
-Хм – подхванах – Дай да я видим как-
ва е тая каша, пък после и ще видим 
как ще я оправим. 
-Има и още –каза Карак – имам про-
блеми с някои кръгове от правител-
ството на моята планета Гардасия. 
Ако можеш да измислиш нещо и по 
тях, ще е добре както за нас, така и за 
тебе. 
„Интересен анонс” – помислих си, 
но реших да не коментирам нищо на 
глас. Вместо това попитах:
-А кои сте това вие и какви са ви про-
блемите с вашето правителство?
 -Е – поусмихна се Карак – ние сме 
тези, които провеждат  експеримента 
на тази станция. А проблемите с пра-
вителството са най-различни, но най-
големите от тях са свързани с различ-
ните ни разбирания за науката.
-А – поусмихнах се и аз – това май ми е 
познато отнякъде. И като че ли и в тоя 
край на Галактиката и в другия, неща-
та  са доста подобни.
Карак си взе едно алкохолно желенце, 
седна на един хубав въртящ се стол (по 
направата на стола си личеше, че тоя, 
дето беше седнал на него е началник 
доста над средното ниво) и започна да 
разказва:
-Както може би знаете, природните 
закони в тази Галактика, а както ня-
кои от нас знаем – и природните зако-
ни в съседните галактики са горе долу 
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едни и същи. И тук и там, много от 
структурите са  свързани с отворени 
системи и развитието им минава през 
поредица от състояния. За някои от 
тия системи поредицата от състояния 
е с намаляваща ентропия – с други 
думи с развитието се увеличава ниво-
то на организация на системата. А пък 
прехода от едно състояние към друго 
става чрез промени в параметрите на 
системите, предизвикани я от околна-
та среда, я от нещо друго. И тези про-
мени в параметрите могат да запратят 
нашата структура и нейната система 
в ново състояние с по-високо ниво на 
организация. А пък преходът между 
двете състояния става по един особен 
начин, наречен дестабилизация на 
старото състояние и стабилизация на 
новото...
-Драги Карак – рече зеленото човече 
– ти имаш склонност много да фило-
софстващ. Дай да го кажем направо 
на господина от Земята, че става дума 
за научната структура и система, пък 
била тя на нивото на земна държа-
ва или пък на нивото на Гардасиан-
ската звездна империя. Та научните 
структура и система би трябвало да 
се развиват чрез поредица от състоя-
ния с намаляваща ентропия или ина-

че казано, с увеличаваща се степен на 
организация. Би трябвало, драги ми 
Карак, би трябвало. Защото на прак-
тика често не става така. И причината 
може да я открием в едно нещо, което 
на планетата на господин, ъ-ъ-ъ, Кро-
кодилът Гена (зеленото човече ме из-
гледа дяволито и излезе извън обсега 
на шамарите ми), се нарича принцип 
на Питър: по високите управленски 
позиции обикновено се намират хора, 
които нямат компетентност за тази 
позиция. Та затова, драги ми Карак, 
идват много и от проблемите – щом 
научните система и структура си имат 
работа с управленец, който няма ком-
петентност, много по-вероятно е той 
да не улучи правилната поредица от 
състояния и системата вместо по-под-
редена да вземе да стане по-хаотична 
и неефективна. А пък ние двамата с 
тебе друже Карак знаем, че един не-
кадърник може да дестабилизира и 
най-добрата структура и най-подхо-
дящото състояние и да се опита да ста-
билизира някакво най-тъпунгерско 
състояние свързано с още по-тъпанар-
ска система. И всичко това – по идео-
логически причини – щото някой му 
набил някоя фалшива теория в глава-
та. Нали така!

БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област Со-
фия-град“. 

www.monuments.bg

БГ Наука  участва в „XXXIX Национална Конференция по Въпросите на обу-
чението по Физика”, организирана от „Съюза на физиците в България”
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-О, да, прав си зелени приятелю – в 
очите на Карак пробляснаха пламъче-
та – дай на некадърника власт и той 
ще ти дестабилизира и черната дупка 
в основата на Галактиката!
-Е, чак пък дотам.... – захили се човече-
то – Но хайде да заключим, че систе-
мите, свързани с научните структури, 
са отворени и взаимодействат с доста 
сложна околна среда. Сложна напри-
мер във финансово отношение – а, гос-
подин Крокодиле Гена – ти живееш в 
една страна, дето средата за наука е 
много сложна финансово. И непре-
къснато ходиш по други страни, дето 
средата е благоприятна, хранителна, 
тъй да го кажем. И виждаш разликата 
– в твоята страна науката загнива и за-
гива, пък в страните с хранителна сре-
да – се развива. Но таз мисъл е твърде 
сложна за управленци, селектирани 
на основата на принципа на Питър. 
Такива не само задълбочават естест-
вените кризи, ами и изкуствено създа-
ват нови. И така науката като система 
и структура  вместо да отива към по-
подредени състояния, отива към все 
по-голям хаос. Това е толкоз просто и 
логично, какво тук значи някаква си 

личност, а , господин Крокодиле?
 Читателят вече знае от предиш-
ните пътешествия, че зеленото чове-
че беше вежливо само на теория. На 
практика доста добре ми опъваше 
нервите. Добре беше, че все пак не ме 
нарече Чибурашка, но пък ме кроко-
диляса. Е, друго си е да ме бе нарекъл 
поне Дънди крокодила. Но Карак едва 
ли знаеше разликата между Дънди  
крокодила и Крокодила Гена. Та тък-
мо бях решил да му отговоря нещо, 
в контролната зала на Карак запищя 
нещо като сигнал за опасност и цен-
тралният компютър на станцията каза 
с глас на недоволна тъща:
-Внимание, опасност първа степен. 
Тия от министерството на науката и 
образованието на Гардасия идват пак. 
Тревога, тревога, тревога!
-О-хо-зеленото човеше гледаше ек-
рана на отсрещната стена – този път 
корабчето, с което шефчетата идват е 
доста големичко. Значи трябва да ча-
каме голямо шефче. Не смея да го ком-
бинирам това с принципа на Питър, 
обаче, Карак, друже, май си загазил. 
Но няма страшно, моят човек е тука, 
той може да наддума всеки рапър на 

БГ Наука взима участие в Международна научно-приложна конферен-
ция по Информационни технологии (International Conference on Information 
Technologies – InfoTech)

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука продуцира документалният филм „Трагедия и слава“ посветен на 

100 годишнината от Междусъюзническата война.
www.1913.nauka.bg 
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неговата планета.
-Рапър ли? Какво е пък това? – зачуди 
се Карак, докато набираше някакъв 
номер. На един по-малък екран се по-
яви някакъв гардасианец.
-Нула, нула, нула – каза Карак
-Ей, не се спряха тия от това минис-
терство – отговори човекът от екрана. 
– Добре, позадръж ги малко, докато 
видя кой идиот си вре носа, където не 
му е работата.
И връзката прекъсна.
-Е – рече Карак – да ходим да посреща-
ме началниците. Господа консултан-
ти, насам – и ни посочи един коридор.

Генералният директор и неговите 
разбирания
На края на коридора беше вратата, 
през която в станцията щеше да влезе 
височайшата делегация. И тя влезе.
-Заместник-директор Думбарак, как-
во приятна изненада – Карак се опит-
ваше да бъде учтив, но нещо не му се 
получаваше, защото отвътре май го 
напушваше на смях.
-Генерален директор Думбарак, гене-
рален директор Думбарак, драги ми 
Карак – отвърна ниският дебел гар-
дасианец, който хич не приличаше 
на високия и строен Карак. Всъщност 
стройността на Карак изглеждаше 
странна, но за всичко си имаше обяс-
нение. Та Думбарак продължи:
-Много стоиш на тази станция Карак, 
много стоиш. И изтърваш важни нови-
ни от столицата. Като тази, че минис-
тър Човчарък ме повиши в длъжност 
генерален директор на дирекцията, 
към която се води това проектче тук. 
И понеже проектчето гълта доста ре-

сурси, реших да го навестя. И като от-
крия нещо нередно, да му намаля фи-
нансирането. Иначе, от мене да мине, 
вместо генерален директор може да 
ми викате директор за по-кратко.
„Ах, все същата песен” – помислих си 
аз „и в тоя край на Галактиката, че и в 
другия. На Карак май ще трябва да му 
се помогне. И то с понятия от механи-
ката на флуидите.”
А Думбарак продължаваше:
-Карак, докладваха ми, че си си изпи-
сал някакъв съветник чак от другия 
край на Галактиката. 
-А, да, ето го –Карак ме посочи – да ви 
представя господин, ъ,ъ,господин....
-Крокодилът Гена, професор Гена 
крокодилът – каза зеленото човече и 
отново ме изгледа с дяволит поглед. 
Разстоянието помежду ни пак беше 
към метър и половина, тоест извън об-
хвата ми, иначе с удоволствие бих го 
посъветвал зад врата.
-А,а,а, господин Крокодил, приятно 
ми е – каза с блажен глас директор 
Думбарак и попита:
-Ей Карак, не трябваше ли да обявиш 
обществена поръчка и търг за тоя съ-
ветник?  Май нещо държавни пари 
пилееш, а?
-Уважаеми директор Думбарак – от-
говори Гарак - Параграф 22 на алинея 
12 на член 4 на закона за научните из-
следвания ни насочва към параграф 
22А на алинея 5 на член 334 от Закона 
за обществените поръчки, който влиза 
в сила от началото на следващия ме-
сец. Така, че всичко е наред.
Усмивката на Думбарак позамръзна. 
Той се обърна към един от придру-
жаващите го чантаджии. Чантаджия-

НАУКА



 http://nauka.bg 29

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

73

та кимна с глава, че Карак не лъже и 
така тоз патрон на Думбарак пропус-
на целта. Но Думбарак си беше Дум-
барак и нямаше да се откаже лесно. И 
реши да нападне мен.
-Съветнико Крокодил, нека да прове-
рим качеството на съветите ти. Я ми 
кажи как виждаш ти развитието на 
науката, пък после може и де си пого-
ворим и за ставащото на тази станция. 
Всъщност знаеш ли, мисля си, че този 
проект тук е безсмислен, а станцията 
трябва да я превърнем в пазар. Ако от-
крием два три големи магазина и ня-
колко кафенета с ония там, ушатите, 
как им беше името...
-Перенгита – подсказа един от чантад-
жиите зад Думбарак.
-А, да, перенгита. Та така доста пари 
ще спечелим. А сега само даваме пари 
за научни изследвания. Къде ще ни 
излезе сметката бе Крокодиле?
„Тоя вярно са го назначавали на осно-
вата на принципа на Питър” – поми-
слих си и казах:
-Е, директор Думбарак. Науката води 
до развитие на технологии. А с по-
добрите технологии като гледам, из-
вличате ресурси от тази планета, дето 
сте събрали тук някои от жителите и 
за обучение. Ако изостанете с наука-
та, току виж те попаднали на вашето 
положение, а вие на тяхното. Та сега 
ресурсите текат към Гардасия, а тога-
ва биха текли в обратна посока. Значи 
има полза от науката на Гардасия.
Думбарак беше неприятно изненадан.
-Гена, професор Крокодиле, ти мно-
го знаеш бе. Ще взема да ти прекъсна 
контракта!
Карак се позасмя.

-Директор Думбарак, моля да отбеле-
жите, че контрактът на професор Кро-
кодил Гена не е по линия на финанси-
рането от вашето министерство.
-Тъй ли, че ти още финансиране ли 
имаш бе Карак? Я какъв си чевръст. А 
ти,  Крокодиле, професор Крокодиле 
или както там беше, като знаеш мно-
го за науката, я ми кажи какво е туй 
нещо науката?
-Науката, директор Думбарак- почнах 
аз – е дисипативна структура...
-Кво, квооооо!!!- учуди се Думбарак – 
за какви дисип..., дисипивни структу-
ри ми плещиш бе Крокодиле!
В ъгъла зеленото човече се бе хванало 
за главата, изумено от височайшата 
простотия. Карак лапна една алкохол-
но кубче, та да има нещо в устата му и 
да не се обажда. А аз продължих:
-Когато едно нещо вземе че умре, то 
отива към едно равновесно състояние, 
от което излизане няма...
-А-а-а! Ти недей така, има... – понечи 
да каже нещо зеленото човече, но се 
спря, защото се сети, че другите сме 
твърде назад в технологичното си раз-
витие, за да научаваме неща от рода 
на това, което се бе засилило да ни каз-
ва. А аз продължих:
-Та докато една система е далеч от това 
равновесно състояние, от което изли-
зане няма, тя обикновено е подложе-
на на въздействие от околната среда. 
И докато системата получава потоци 
от енергия, материя и информация, 
тя може да преминава от едно със-
тояние към друго състояние и всич-
ките тези състояния да са различни 
от онова вечното състояние, в което я 
поставя смъртта. Та и науката е нещо 
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такова, само че там потоците са пото-
ци от пари, потоци от кадри и потоци 
от информация. Тези три потока, ако 
са в достатъчно количество, осигуря-
ват възможност за организация или 
самоорганизация на научната систе-
ма. Като под организация уважаеми 
директор Думбарак аз разбирам пре-
ход в състояние с по-малка ентропия 
или ако щете – в състояние с по-малък 
хаос в системата и по-високо ниво на 
организация. Та такива са дисипатив-
ните системи и системата, свързана с 
науката е една от тях. Научната систе-
ма, както и останалите дисипативни 
системи, трябва да взаимодейства ин-
тензивно с околната среда и само така 
тя може да съществува. Ако това взаи-
модействие се прекрати и потоците, за 
които споменах преди малко спрат, то 
системата на науката ще умре. И като 
умре, там организацията е нула, а ха-
осът е максимален.
-Какво, какво било? – Думбарак нещо 
не беше доволен – откъде го изкопа 
тая бе Карак? Какви ми ги разправя, че 
трябвало да има потоци от пари, пото-

ци от кадри и потоци от информация, 
че да не умряла системата. Модерни-
те теории на Гардасия друго казват. 
А именно, че науката не трябва да се 
финансира, а мързеливците учени 
сами трябва да си търсят пари и ако 
може от други планети, че средствата 
на Гардасия са кът....
-Е, драги ми директор Думбарак – 
вметна една забележка Карак – пари 
има. Я виж, съвсем наскоро фалира 
Гардасианската корпоративна бан-
ка. Що милиарди изчезнаха по нечии 
джобчета. А ти ни разправяш, че ми-
лионите за наука били кът. Нещо ни 
будалкаш май или пък тия, дето са ти 
наприказвали тези глупости, толкава 
са те излъгали, че тръгваш да ставаш 
за посмешище и на децата.
-Ти да млъкваш – ядоса се Думбарак- 
ще режем финансирането и толкоз. 
Науката щяла да умре. Ами като умре, 
ще ида в друго министерство.
Тримата слушатели онемяхме от по-
следния съкрушителен аргумент. А 
Думбарак продължи:
-И още потоци от кадри трябвало да 

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
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НАУКА



 http://nauka.bg 31

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

73

има. Че нали това е ефективен начин 
да задушим една система от институти 
например! Бдим да не би тази система 
от институти да си направи универси-
тет, че да може да си произвежда сама 
кадри. Държим там заплатите смешно 
ниски в сравнение с университетите, 
че да не ходят млади хора там. И не-
прекъснато питаме – къде ви е младе-
жта, а,а,а-а-а!
Тук ми хрумна нещо и се обадих:
-Директор Думбарак, завъртя ми се 
един въпрос в главата, та не мога да 
се стърпя и ще го задам. Щом като 
системата за отблъскване на кадри от 
системата институти за която говори-
те действа, то въпросът е КОЙ, КОЙ, 
КОЙ я е задействал и я поддържа в 
действие. Защото спирането на кадро-
вите потоци води до смърт на оная сис-

тема институти. Във всяка уважаваща 
себе си държава и на всяка уважаваща 
себе си планета, да не говорим за им-
перия като вашата, такива хора, кои-
то се опитват да унищожават нацио-
налната система от научни институти 
чрез спиране на кадровите потоци ще 
ги разстрелят до първия трафопост...
-А какво е разстрел и какво е трафо-
пост – вежливо попита Карак.
-Разстрел е прекъсване на живота чрез 
примитивна технология, основана на 
разширяване на газове и вкарване на 
що годе бързолетящи метални парче-
та в  тялото на съответното същество. 
А пък трафопост на тяхната планета е 
структура, свързана с осигуряване на 
електричество по сградите.
-Аха – рече Думбарак, като се обърна 
към мен – не сте напреднали много. 

Ако списанието ви харесва, помогнете!

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин навсякъде 
по света да има достъп до него.

DONATE
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Но я да се върнем на потоците. Ин-
формация значи казваш трябвала на 
учените. Глупости. Добрият учен сам 
си измисля теми за работа. Защо да 
харчим пари да му доставяме инфор-
мация. Тази мода много се разпростра-
ни из Гардасия – всичкото учен реве, 
че му трябвали достъпи до разни бази 
от книги и списания. Ами че то всичко 
пари струва. А пари няма. Значи уче-
ните трябва да действат без пари.
-Уважаеми директор Думбарак – ос-
мелих се да кажа аз – господин Карак 
доста на място каза преди малко, че 
пари всъщност има, но много се кра-
де. И вместо да се краде, аз бих пред-
ложил да се осигурят потоци от пари, 
кадри и информация, тъй щото науч-
ната система на Гардасия да еволюира 
към състояния с все по-високо ниво на 
организация и ефективност, а не да се 
режат парите, да се демотивира мла-
дежта и да се икономисва от необхо-
димата информация. Така научната 
система на Гардасия само ще минава 
през поледица от състояния с все по-
голям хаос и управляващите я ще се 
чудят ли чудят, защо става така. А то 
всъщност не е кой знае каква сложно-
тия, само трябва човек малко да поназ-
найва закономерностите на нелиней-
ната динамика на сложните системи и 
да има малко практически опит..
-Абе ти да не искаш да кажеш, че ня-
мам опи.... – тръгна да ми се кара Дум-
барак и изведнъж бе обгърнат от стра-
нен лъч синя светлина и изчезна.
-Я, някой го телепортира – зяпна от 
учудване Карак.
-Някой ли – подсмихна се зеленото 
човече – ако се съди по технологията, 

това трябва да са съществата 7485 по 
класификацията на киборгите. Да, но 
те си живеят в паралелната Вселена, 
че тук в нашата не им понасят закони-
те на физиката. Значи ще да е някой, 
който е откраднал тази технология от 
тях. И с голяма вероятност този някой 
е...
-Перенгито Корк, кой друг – замисле-
но каза Карак.
-Е, значи Директор Думбарак е в до-
бри ръце. Сега ще го оберат до шушка 
– каза зеленото човече – Перенгитата 
са крадци и търговци и си имат мето-
дология да разберат всички тайни на 
Думбарак.
-Ако има какво да им каже – рече Ка-
рак – елате да опитаме да засечем къде 
е корабът на Корк и да опитаме да из-
мъкнем Думбарак, че ще опищи всич-
ки комисии долу из Гардасия как му се 
е случило нещо и никой не е измъкнал 
ценното му тяло от неприятностите. 
Насам – и Карак ни посочи най-левия 
коридор.
Докато стигнем до залата, в която се 
намираше нужната техника мина из-
вестно време. Апаратурата не засича-
ше нищо. Явно Корк бе поодкраднал 
доста технологии и успешно скриваше 
кораба си от Гардасианската империя. 
И изведнъж Думбарак се появи също 
тъй внезапно, както и изчезна. Появи 
се и припадна. Персоналът веднага се 
разтича и след минута Думбарак го 
возеха към лечебницата. И в това вре-
ме на централния екран в залата се 
появи едно същество с голяма глава и 
още по-големи уши.
-Здрасти Корк – поздрави го зеленото 
човече – Защо тъй бързо ни върна скъ-
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поценния директор Думбарак?
-Слушай зеленушко – каза Корк – от-
кровените глупаци си ги дръжте за 
вас. Какво искаш да направя като от 
този ни пари, ни знания мога да из-
мъкна. Чиста загуба на време и ресур-
си. Нека ви поуправлява още малко и 
като поотслабнете, тогава по-лесно ще 
се добера до вашите нови технологии 
и ще изкарам някоя пара като ги про-
давам на черно.
-Ама съвсем нищо ли не ти каза Дум-
барак – поинтересува се Карак
-Не, нищо не ми каза, освен типичните 
глупости на философското направле-
ние на тези, дето само дрънкат за сво-
бодата, пък от свобода хабер си нямат. 
Виж файл 122226754 в централния ви 
компютър, там е записан нашия раз-
говор. Малък подарък от мене Карак, 
в случай че имаш проблеми с Ордена.
Карак се намръщи, а Корк изчезна от 
екрана. 
-Много технологии е откраднал – каза 
зеленото човече – разкодирал е апара-
турата на тая станция. Добре, че е ста-
ричка, та има надежда да не е открад-
нал най-новите ви технологии.
Карак не отговори нищо и пусна 
файл 122226754 на екрана. В началото 
се виждаше силно изненаданият Дум-
барак и доволният Корк. И Корк каза:
-Брей, как добре работела тази теле-
портационна технология. Значи спо-
койно мога да прониквам през защити 

клас 2. А я да видим какво имаме тук! 
А-хаа! Гардасианец. Богат гардасиан-
ец, ако се съди по дрехите му. Кой си 
ти драги?
-Какво те интересува – Думбарак се 
правеше на смел, въпреки, че беше 
още твърде уплашен.
-Всъщност, защо ли те питам – рече 
Корк – отиваме в централния компю-
тър на станцията и виждаме, че оно-
ва хубаво държавно корабче, което е 
закачено ей там на страничния док е 
докарало ценното тяло на Думбарак, 
генерален директор в Министерство-
то на науката и образованието. Дос-
тъп до секретна информация – пето 
ниво. Хм, че ти нищо не знаеш бе дра-
ги. Дано поне имаш пари, инак ще из-
лезе, че нахалост съм те отвлякъл.
-Как нищо не знам – възмути се Дум-
барак – ти хабер си нямаш, колко неща 
за науката знам. 
-Е кажи тогава нещо на нещастното 
перенги, може пък и да е ценна ин-
формация и да те пусна да си ходиш.
-Ами да ти кажа. Ти знаеш ли, че като 
намалиш финансирането на науката, 
като спреш кадровото обновление и 
като изключиш информационните 
потоци, научната система почва да 
преминава от състояния с високо ниво 
на организация и ефективност към 
състояния с високо ниво на хаос и ни-
ска ефективност – Думбарак май въз-
произвеждаше нашия разговор, взи-

БГ Наука взе участие в проекта „Различните лица на европейската култура” 
в Полша

БГ Наука  взе участие в проекта „Citizenship can be fun!“ в Унгария 
www.ngo.nauka.bg 
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майки някои от мислите ми за свои. 
Нещо, което беше типично за гардаси-
ансите чиновници, достигнали своето 
място съгласно принципа на Питър. 
Чуеш нещо, отидеш на друго място и 
фръъъц – изтърсиш го като току що 
родена твоя дълбока мисъл. Стандар-
тен трик, който работи пред други та-
кива като тебе. Само, че Корк не беше 
като Думбарак. Корк беше крадец на 
технологии от класа и си разбираше 
от работата. Затова каза:
-Хе, че то това всеки, които що годе 
разбира от научни структури и систе-
ми и от тяхното управление, го знае. 
Който не го знае и си мисли, че без 
пари, с ниски заплати и без достъп до 
информация ще прави наука или е от-
кровен олигофрен или нарочно иска 
да разбие научните структури и сис-
теми.
Това за откровения олигофрен не се 
хареса на Думбарак, тъй като пре-
ди половин час той не знаеше нищо 
за тези неща, които сега се опитваше 
да пробута за ценна информация на 
Корк. И понеже усещаше, че при Корк 
тактиката: да се приснишим докато 
бурята отмине, пък после пак по ста-
рому, май няма да мине, Думбарак 

реши да мине в интелектуално на-
стъпление. Получи се нещо съвсем по 
думбарашки:
-Да, ама – започна Думбарак – може 
би ще е ценна информация за тебе да 
знаеш, че един учен трябва непрекъс-
нато да попълня формуляри за туй и 
за онуй таз работа непрекъснато да 
расте. Пък в края на годината пак да 
му се иска отчет каква научна работа 
е свършил, въпреки че три четвърти 
от времето му е попиляна да попълва 
разни бумажки. Тъй се държат учени 
под контрол, мхм! – Думбарак май за-
почна да си вярва. Но тутакси бе инте-
лектуално зашлевен:
-Абе тебе наистина ли са те назначили 
за генерален директор в това Гарда-
сианско министерство? – много се за-
чуди Корк – Като те гледам, ти хабер 
си нямаш, що е учен и как функцио-
нира той. Учените, Думбарак, трябва 
да произвеждат, ама не постни пици 
или нокторезачки, а знания. Вземи си 
го набий това в главата – знания!  Така 
те намаляват ентропията в структу-
рите на съществуващото знание като 
допринасят за по-доброто му подреж-
дане и организация и за по-голямата 
ефективност от използването на зна-
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нията. Всъщност, Думбарак, ти знаеш 
ли какво е ентропия и ефективност от 
използването на знанията?
-Ъ-ъ-, ами-и-и – почна Думбарак
-Леле, леле, леле – продължи Корк – 
явно са те назначили с връзки. Гние 
Гардасия, гние, а какво беше едно 
време – баща ми пазеше поне поло-
вин парсек дистанция до най-близкия 
стражеви кораб. Ама ти сигурно не 
знаеш и парсек какво е.
-А-ми-и-и – опитваше се да каже нещо 
Думбарак
-А я ми кажи тогава, колко са нивата 
на научната структура и колко са ней-
ните характеристики?
Думбарак онемя съвсем. И едвам на-
мери сили да попита:
-Ама ти откъде знаеш тия работи?
-Ей, момче – отговори Корк – аз съм 
крадец на технологии. За да живея 
и за да печеля, непрекъснато трябва 
да съм в най-добра форма. А то не е 
като да си седиш в кресленцето и да 
си пиеш кафенцето и да си мъчиш 
учените без финансиране за научни 
разработки, без заплати и без достъп 
до информация. Всъщност знаеш ли, 
ти си безкрайно ценен. Ще взема да 
те върна обратно, та да продължаваш 
да разбиваш гардасиянските научни 
системи и структури. Тъй по-лесно ще 
крада новите технологии, че и по ня-
кой талантлив учен ще открадвам та 
да го продавам на места, където нау-
ката е на почит. Ти знаеш ли, що пари 
и технологии струва един читав учен? 
Не знаеш, щото ако знаеше, щеше да 
си ги пазиш като зеницата на окото и 
нямаше да ми дрънкаш тук тези глу-
пости. Хайде ореле мой, тайно оръжие 

мое, отивай да разбиваш Гардасия.
И Корк включи телепорта. С което за-
писът свърши.
-Хм – каза Карак – пробивът на защит-
ните системи е сериозен. Трябва да 
напиша доклад до Ордена да вдигне 
нивото на опасност в досието на Корк.
-Този Корк трябва да е доста опитен – 
подхванах аз
-О и още как – усмихна се Карак. По 
времето когато аз бях шивач, той беше 
барман и въртеше контрабанда с де-
сетки планети извън Гардасианската 
империя. И има нюх – видя ли, като 
усети глупака, веднага ни го върна, за-
щото знае, че Думбарак ще ги върши 
същите като раходахор в стъкларски 
магазин...
-А какво е раходахор – попитах аз.
-Ами нещо като вашите слонове – от-
говори зеленото човече – Но я вижте 
кой идва! Директор Думбарак, радвам 
се да ви видя отново! Какво стана?
-Ох, мани, мани – почна Думбарак – 
попаднах на кораб с тежковъоръжени 
терористи, които искаха да изкопчат 
от мене важна информация за отбра-
нителните способности на Гардасия. 
Аз обаче успях да поваля двама-трима 
и да избягам.
-Тъй ще да е било-рече Карак и в до-
бавка вероятно са били натръшкани 
и четвърти и пети, дето са охранявали 
телепорта и дето са го експоатирали.
-Да, точно така беше – възторжено 
каза Думбарак.
Останалите трима се спогледахме. 
Думбарак имаше някои качества да 
заема висок държавен пост – лъжеше 
безогледно, наред и по всички въпро-
си. И като ни видя, че се умълчахме, 
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продължи.
-А ти съветнико Крокодил, знаеш ли 
за трите нива и за четирите характе-
ристики на научната структура?
-Знам директор Думбарак, знам – 
трудно ми беше, както и на другите 
двама, да се сдържим да не прихнем от 
смях – радвам се, че и Вие сте чували 
за тях.
-Е, чувал съм, ами как. Но я ми при-
помни, какво беше то?
Явно Думбарак беше недостатъчно 
умен, но никак не беше прост. И аз ре-
ших да му кажа това, което Корк не му 
каза.
-Първото ниво на структурата на нау-
ката е материалното ниво.  То включ-
ва научните организации, условията 
за научна работа....
-О-о-о, пак ли почваш с това, писна ми 
да го слушам – Думбарак почна да се 
дразни.
-Е, питате ме и ви отговарям. Ако сте 
знаели какво ще ви кажа, защо ме пи-
тате, само за да ми се карате ли?
Думбарак млъкна, защото невежество-
то му бе на път да лъсне за пореден 
път. Горкият той, не знаеше, че това 
невежество огряваше като слънце зе-
леното човече, Карак и мен.
-Та когато първото ниво на структу-
рата не е стабилно и не е осигурена, 
цялата структура е калпава. То е като 
да седиш на покрива на полуразруше-
на къща и да мислиш, че ще ти върши 
работа като небостъргач.
-Давай нататък – навъси се Думбарак
-Добре – рекох аз и продължих – вто-
рото ниво на структурата на науката 
е нейната социална структура. Соци-
алната структура на науката включ-

ва учените и персоналът, осигуряващ 
дейността им, както и социалните 
мрежи, свързани с научните органи-
зации. Мислите ли, директор Думба-
рак, че една национална наука или 
една планетарна наука, каквато е ва-
шата Гардасианската, ще се развива 
добре, ако управляващите мачкат не-
прекъснато социалната структура на 
науката. И не говоря само за заплати, 
а и за престиж. Как ще спомага за раз-
витието на социалната структура ня-
кой, който нарича учените феодални 
старци и им показва постни пици, а в 
същото време собствената му дисер-
тация върху приватизацията в една 
малка държавица е, хайде така да го 
кажем, твърде посредствена.
-Че има ли такива в Гардасия – учуди 
се Думбарак.
-Не в Гардасия такива няма, но по дру-
ги краища на Галактиката има – отго-
ворих аз.
-Е, социална структура на науката, со-
циална структура на науката. В голе-
ми подробности влизаш бе Крокоди-
ле – Думбарак се опитваше да отклони 
разговора на тая тема, която явно по-
чваше да му става неприятна. – Ми 
като няма пари, как да поддържам 
социалната структура на науката. То 
трябва да се поддържа, ама няма пари.
-Хе, нека тук и аз да кажа нещо – на-
меси се зеленото човече. – Директор 
Думбарак, слушай сега. Не може с те-
лешки възторг да се блее например как 
данъчната система била тъй направе-
на, че да се преразпределяли под 40% 
от брутния вътрешен продукт през 
държавния бюджет. И в същото вре-
ме да се излиза с номера на пръча: ми 
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то няма пари и за да покриваме раз-
ходите, трябва даже външни кредити 
да взимаме. Ами ще взимате, като ви 
е толкова акъла да слушате пропад-
нали мантри и да не си туряте в ред 
приходната част на бюджета. И по-
сле като се набълбукате с дългове, кой 
ще ги плаща. Това се случи и при нас 
преди десетина хиляди години, а ако 
искаш по-пресни примери – ей ти го 
Крокодила Гена, питай го при тях как-
во става с държави, където се слушат 
неолиберални и либертариански ре-
вачи без покритие. Държавите се на-
бълбукват с дългове, включително по-
емат и дългове, за да спасят клиентите 
на „супер успешни” и многократно 
награждавани като банкери на годи-
ната частни банкови бизнеси и други 
частни бизнеси. То много хубаво така 
– държавата губи милиарди да сменя 
памперса на частни бизнеси и после 
от телевизионните екрани ревачите 
реват ли реват как частното било мно-
го по-ефективно от държавното. И как 
като нямало пари, държавата трябва-
ло да се свива. Нали ти казах, Думба-
рак, това в нашата планета се нарича 
номерът на пръча. Защото при нас 
пръчовете ги храним на хранилка. И в 
хранилката има нещо зелено.
„Брей и тия имали кози и пръчове” 
– помислих си аз, научавайки за този 
неочакван за мене детайл от планета-
та на зеленото човече.
-А стига с тоя номер на пръча, де – 
Думбарак беше видимо ядосан – хай-
де Крокодиле, кажи ми третото нива 
на научната структура.
-Третото ниво на научната структура 
е интелектуалното ниво на научната 

структура – почнах да обяснявам аз 
– то включва структурите, свързани с 
научното знание в дадена научна об-
ласт както и структурите, свързани със 
съответното поле на научни изследва-
ния. Та като се погледне от тази гледна 
точка, интелектуалното ниво на науч-
ната структура на естествените науки 
се отличава от интелектуалното ниво 
на научната структура на науките за 
човека и обществото.
-Добре, добре, има разлики и не ми се 
вдълбочава в тях – Думбарак беше за-
почнал да съжалява, че започна да ме 
пита за тия неща, но нямаше как да 
спре по средата – Ами за четирите ха-
рактеристики на научната структура 
какво ще ми кажеш?
-А, това е лесно – започнах аз – чети-
рите характеристики на научната 
структура са: зависимост на структу-
рата от материални, финансови и ин-
формационни потоци, циклично по-
ведение на научната продуктивност, 
хомеостатачно свойство на научната 
структура и накрая – ограничителни 
за ефективната работа на научната 
структура фактори.
-Я, че сложни думи – каза Думбарак 
– туй за потоците не го ли говорихме 
вече.
-Говорихме го, но има и още – продъл-
жих аз – освен потоците за които гово-
рихме, нека да кажа за още два, които 
могат и да свършат работа, когато ня-
кой най-сетне тръгне да оправя съси-
пана научна структура в една държава 
или планета. Първият поток е потокът 
на психологическата мотивация. Той 
е свързан със социалното ниво на на-
учната структура. Заливайки учения 
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с психологическа мотивация е най-до-
брия след увеличаването на заплатата 
му начин той да бъда направен акти-
вен член на научните мрежи в негова-
та област, както и да стане експерт в 
своята научна област.
-Да, учените трябва да се обливат с ви-
соки заплати и да се заливат с психоло-
гическа мотивация – намеси се Карак 
– а аз съм чувал и за поток на интелек-
туалната мотивация, който се числял 
към интелектуалното ниво на науч-
ната структура. Този поток трябва да 
интензивно до мокри учените и да ги 
стимулира да абсорбират най-новата 
научна информация в съответното си 
научно направление. Ако този поток 
го няма, учените скоро ще имат в гла-
вите си само остаряла информация. И 
какви нови открития ще правят на ос-
новата на остаряла информация?
-Така е – потвърдих аз, доста учуден от 
знанията на Карак.
-А какво беше това с цикличността на 
научната продуктивност – поинтере-
сува се Думбарак.
-Цикличността в научната продук-
тивност е подобна на цикличността 
при разработка на находище на цен-
ни суровини. Имаме учени, които са 
попаднали на интересна нова научна 
област и започват да я разработват. 
Отначало областта е пълна със задачи 
за решаване и учените (ако са подхо-
дящо материално, психологично е ин-
телектуално мотивирани) започват с 
ентусиазъм да се занимават с тях. Об-
ластта става известна и в нея започват 
да работят още учени. И продукцията 
расте. Но като при всяко находище, с 
течение на времето броят на остава-

щите за решаване задачи намалява, 
научната област не е вече модна, зада-
чите, които са останали са по-трудни 
и започва отлив на учени от тази об-
ласт и намаляване на научната про-
дукция. В това време на друго място 
из широкото научно поле се открива 
друга перспективна област и цикълът 
започва отново. И като погледне човек 
– в една национална или в една пла-
нетарна наука едновременно са в ход 
много цикли, които са на различен 
стадий на развитие. 
-Аха – каза Думбарак – това май го 
разбрах. – А какво беше хомест.., ху-
меост...
-Хомеостатичното свойство на науч-
ната структура – ами това е свойството 
и така да регулира параметрите си, че 
функционирането и да остава отно-
сително стабилно при променящи се 
външни условия.
-Аха-а-а-а-а- изригна Думбарак – ето 
– значи аз мога да свивам финансира-
нето и да ги обиждам колкото си ис-
кам учените, пък те ще се под строят 
и ще си функционират пак горе долу 
по същия начин! Паре нема, действай-
те, паре нема – действайте – Думбарак 
затанцува нещо, което ми заприлича 
на български шкембелия, танцуващ 
ръченица.
-Спри с тая буйна радост – каза зелено-
то човече – всяка нелинейна система 
си има прагови стойности за всичко. И 
хомеостатичното свойство не може да 
съществува при произволно свиване 
на финансирането и малтретиране на 
учените.   И като стигнеш прага, на-
учната система почва да се разрушава, 
учените бягат по чужбина, бъркаш се 

НАУКА



 http://nauka.bg 39

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

73

по джоба да плащаш за технологич-
ни джаджи, развити другаде. Там, по 
тези други места отива и печалбата и 
добрият живот, а на тебе парите не ти 
стигат, живота се стъжва и почваш да 
псуваш. Обаче псуваш всичко друго 
но не и това, което трябва – собствена-
та си тъпа глава.
-А, де – засегна се Думбарак – сега 
Гена крокодилът остава да ми каже, че 
има и фактори, ограничаващи ефек-
тивността на научните структури и 
некадърността на управлението им на 
национално ниво е много силен такъв 
фактор.
-Не само това – възползвах се от случая 
отново да взема думата аз – да оставим 
настрана намаляването на финанси-
рането, което намалява интензивност-
та на работата на научните органи-
зации. И само един кръгъл идиот би 
могъл да си мисли обратното. Има и 
още намаляване на скоростта на про-
цеса на обмен на научна информация. 
В някои страни например учените с 
години нямаха достъп до бази данни 
с научна информация. И от тях са ис-
каше да са конкурентноспособни на 
учени от други страни с много по-ви-
соки заплати и много по-добър достъп 
да информация. Още веднъж да кажа 
– само кръгли идиоти могат да си ми-
слят, че така националните им учени 
ще станат конкурентоспособни. И кол-
кото и да е чудно, такива кръгли иди-
оти съществуват и доста от тях са на 
високи управленски позиции. Накрая 
нека спомена и за факторите, които 
водят до намаляване на скоростта на 
получаване на нови научни резултати. 
Карате учените да попълват все пове-

че формуляри и все повече формуля-
ри. Така разни чиновници си оправда-
ват работните места – я колко хартия 
има да се обработва! Но резултати от 
обработката никакви, а учените имат 
по-малко време за научна работа. И 
тъй нататък и тъй нататък. Аз често 
казвам на управленците на науката от 
моята страна – като сте се вторачили в 
резултатите на американската научна 
система и искате такива резултати и у 
нас, трябва да осигурите обаче и огро-
мното американското финансиране 
на науката. И да знаете, че американ-
ските структури работят в рамките на 
грамадната по размери американска 
организация на науката, която работи 
добре. Но не може да я копирате едно 
към едно. Не може вместо рева на мо-
торите на американските структури, 
осигуряващи иновацията и научните 
постижения да слагате пръцкането на 
некадърните калинки, напъплили на-
рочно разбиваната национална науч-
но-иновационна система и да чакате 
резултати. Ако я карате така, резулта-
тът ще е само един – смърт на систе-
мата. Така им говоря, а те не ме слу-
шат. Слушайте ме поне вие. Гардасия 
е велика звездна империя. И нека си 
остане такава.
 След като произнесох тези думи, 
в стаята настъпи мълчание. Което бе 
нарушено от звуковата сигнализация 
за искане за комуникация. Карак на-
тисна един бутон и на видеостената се 
появи един стар гардасианец. Думба-
рак облещи очи
-Не може да бъде – каза той – съветник 
99 степен Раин, какво става?
„Шефът на Ордена – разузнавателно-
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то и контра разузнавателното упра-
вление на Гардасия” – подшушна ми 
зеленото човече – „най-опасният чо-
век в цялата Гардасианска империя”.
-О-о, директор Думбарак, радвам се да 
ви видя – каза Раин с привидно благ 
глас, но една лека металическа нотка 
подсказваше, че радост няма и май се 
задават неприятности.  Раин продъл-
жи:
-Директор Думбарак, този проект е 
под директното ръководство на Орде-
на. Какво правите на станцията? – не-
приятностите дойдоха много по-бър-
зо отколкото очаквах.
-Ама финансирането идва от минис-
терството на науката и образованието. 
И понеже парите са много, реших да 
инспектирам... – започна да се опра-
вдава Думбарак.
-Директор Думбарак, отнемам ви пра-
вото на достъп до каквато и да е ин-
формация за прокта. Авторизационен 
код 22228765-кард-001 – каза Раин на 
някого зад екрана. След половин се-
кунда на електронната карта, коато 
Думбарак носеше на верижка на врата 
си, зеленият диод угасна и светна чер-
вен. Карак подскочи
-Директор Думбарак, ще ви помоля 
веднага да напуснете станцията – каза 
той
 – оттук моля.
Думбарак изгледа Карак, но Карак 
хич нямаше типичната фигура на на-
учен работник. Та размяната на по-
гледи скърши мерака на Думбарак да 
каже нещо и Карак тръгна да показва 
на Думбарак пътя към кораба му. Бях 
втрещен от бързото развитие на съби-
тията. Раин погледна към мен

-Господин Витанов или ако предпочи-
тате господин Крокодил Гена, както 
ви нарича нашият зелен приятел – за-
почна Раин – повикахме ви за да под-
помогнете с вашия опит успеха на този 
проект, който е важен за нас. Знаем, че 
на вашата планета и във вашата дър-
жава уменията ви не се ценят. Но ние 
сме империя и можем да намираме 
ценните хора дори и в западащи дър-
жавици. Между другото, много ме за-
интересуваха вашите думи за прехода 
от една състояние към друго, по-под-
редено състояние чрез нестабилност. 
Предполагам, че това не се отнася 
само за научните системи, нали така?
-Да, съветник Раин – посмутено запо-
чнах аз – преходите между състояния 
през междинно състояние на неста-
билност са често срещани в социал-
ните системи. И при тях трябва да се 
внимава. Не бива нестабилността да 
води до унищожаване на структура-
та в преход, че после пак да се започва 
да се изгражда наново.  Трябва да има 
запазване на всички полезни характе-
ристики на старото състояние...
-Което умниците при вас май много 
много не умеят, а – подсмихна се Раин
-Амиии..- посмутих се още аз, защото 
Раин май беше доста запознат с про-
блемите земни и български.
-Е, управлението на социални систе-
ми, пък и на научни системи е наука 
и изкуство едновременно. И в него не 
трябва да се допускат тъпаци, които 
не разбират нищо от науката, а в из-
куството са, как го казвате вие – като 
слонове в стъкларски магазин. 
В това време Карак се върна
-Съветник Карак, настанихте ли удоб-
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но генера-а-а-лния директор Думба-
рак в лъскавия му служебен кораб? – 
попита Раин
-Да, и му бих шута в посока Гардасия 
– отговори Карак – не мога да разбера 
само кой го сложи на този пост.
-Ние, Карак, ние – отговори Раин – 
Няма нищо по-добро от това да назна-
чиш един неамбициозен некадърник 
на пост, който е важен. Некадърникът 
си кротува, а Орденът си върши рабо-
тата. Но генералният директор Дум-
барак, след като зае поста, се амбици-
ра и реши май да раздава правосъдие, 
та трябваше да му се покаже кой ко-
мандва парада в тази империя. Между 
другото, искам пълен отчет за това, как 
нашият приятел Корк успя да пробие 
защитите на станцията. Трябва да взе-
мем мерки.
-Добре е да го хванете и да го тикнете 
в затвора – каза Карак
-Е, има да учиш още – усмихна се 
Раин – Корк е старо куче. А едно ста-
ро куче винаги ще ти намери слабото 
място като се отпуснеш. И по-добре да 
е кадърен крадец на технологии като 
Корк, отколкото някоя голяма вража 
сила. Но стига за това. Не се притесня-
вайте, Думбарак, пък и който и да е от 
Гардасия няма да ви се бърка повече. 
Започвайте работа по същество.
-Благодаря – поклони се Карак. Връз-
ката прекъсна. Карак помълча малко 
и каза:
-Е, да се залавяме за работа. Елате гос-
подин Крокодил – подсмихна се той – 
да ви покажа вашият апартамент.
-Добре, аз ще тръгвам – каза зелено-
то човече – Като свършите работа, ще 
мина да го прибера.

И човечето изчезна. 
-Какво е това Орденът – осмелих се да 
попитам.
Карак се усмихна
-Структура, която чисти позиции от 
хората, които ги заемат на основата на 
принципа на Питър, както му викате 
вие.
-Да, но Думбарак не е почистен – въз-
разих аз
-Да де, но от друга страна няма нищо 
вечно поне в тази Галактика – отгово-
ри Карак, радостен, че администра-
тивните му проблеми с Гардасиан-
ската бюрокрация приключиха. Но 
проблемите ни едва сега започваха. 
В залите пред нас вървеше борба за 
разпределение на средства и се пред-
лагаха какви ли не система за оценка 
на научната продуктивност. Админи-
стративният хаос на Дълбок космос 42 
продължаваше.
Искате да разберете как свърши всич-
ко ли? Е, не бързайте. Нека най-напред 
си почина в прекрасния апартамент с 
панорамна гледка към центъра на Га-
лактиката. И там, нейде в другия край 
на Галактиката, на една малка синя 
точка, кипи борба. Борба за това, кой 
е по- по- и най-велик в национален и 
световен мащаб. Но като сравни човек 
точицата с величието на Галактиката, 
го напушва смях. А сега, лека нощ. Че 
утре ме чака работа. За славата на Гар-
дасия.
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