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Фиг. 1. Макс Планк – ученият,  
1901 г.

 предишната хроника ви 
разказахме за Александър 
фон Хумболт, който пре-
ди 200 години заложил 

основите на научния възход на Гер-
мания. Добре, ще кажете, а кой е па-
триархът на съвременната германска 
наука. Кой е този, чиито научни по-
стижения и административен талант 
са допринесли изключително много 
тази наука днес да бъде това, което 
е? А-ха, ще кажете, ние може и сами 
да се сетим. Чие име носи най – титу-
луваната система германски научни 

институти? – ще зададете контра-въ-
прос. На Макс Планк – фиг. 1, нали? 
Е, познахте, днес ще ви разкажем за 
Макс Планк – фиг.2.
Едно нещо е твърде характерно за 
Макс Планк – той е живял дълго вре-
ме. Толкова дълго, че е видял възхода 
на Германия и падението и през две-
те световни войни. Той е въвел рево-
люционни идеи в науката, познавал 
е светила на науката, помагал е на 
светила на науката и така е движил 
административните дела на герман-
ската наука, че тя е сред най-силните 
в света. За този интересен човек ис-
каме да ви разкажем.

Фиг. 2. Макс Планк – действи-
телен член и пожизнен секре-
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тар на Пруската академия 
на науките, председател на 
обществото от институти 
на кайзер Вилхелм за подпома-
гане на науката в Германия, 
почетен президент на Макс 
Планк обществото за разви-
тие на науката в Германия, 
идеолог на квантовата тео-
рия и организатор на науката 
в Германия от времената на 
германския райх до времената 
на Германия след Втората све-
товна война.

През втората половина на 19-ти век 
Германия се развива по възходяща 
линия. Времената на Александър 
фон Хумболт отминават полека и с 
тях си отива и неговият покровител 
– Фридрих Вилхелм IV. На сцената 
и на престола се появява „картечни-
ят кайзер” –(тогава все още крал на 
Прусия) – Вилхелм I – фиг. 3. 

Фиг. 3.  Вилхелм I, крал на Пру-
сия, кайзер на Германия след 

победата на Прусия над Фран-
ция във Френско-пруската вой-
на от 1870 г. Не си е поплювал 
хич. След като сменя брат си 
на престола, решението му за 
канцлер е просто и ясно – Бис-
марк.

 

Фиг. 4.  Ото фон Бисмарк. За да 
го сравните със сегашните „по-
литици” ето ви няколко фрази 
от него:

1. Хората лъжат най-много 
след лов, по време на война и 
преди избори.
2. Всеки, който е гледал изцъ-
клените очи на войник, уми-
ращ на бойното поле, ще си по-
мисли много сериозно, преди да 
започне война.
3. Никога не вярвай на нещо 
в политиката, докато то не 
бъде официално опровергано.
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4. Ако обичате законите и 
кренвиршите, никога не гле-
дайте как се правят.
5. Питате ме за тайната на 
правилната политика ли? На-
правете добър договор с Русия

По-важно е обаче какво става зад ку-
лисите, а там властва Ото фон Бис-
марк (фиг. 4, 5) – човек с голям прак-
тически ум и роден човек на делата 
(тази последваната хвалебствена ха-
рактеристика не е от кого да е, а от 
Фридрих Енгелс. По-младите от вас 
ще запитат – а кой беше Енгелс? По-
добре не питайте, защото това ще ви 
отведе до тъмната страна на Силата. 
А тя е за избрани). Та, Бисмарк става 
шеф на правителството но крал Вил-
хелм през 1862 г.  (на 47 години)

Фиг. 5.   Още малко от Ото фон 
Бисмарк – за да получите пред-
става за епохата, свързана с 
младостта на Макс Планк

Вилхем I и Бисмарк мечтаят да обе-
динят Германия под командването 
на Прусия. А средствата за постигане 
на това според тях са прости – желязо 
и кръв. Времето е интересно – падат 

монархии, тях ги сменят републики, 
появяват се диктатури, още нямало 
нито радио, нито грамофон, нито ве-
лосипеди, да не говорим пък за ав-
томобили.  И в това време се ражда 
Макс (фон) Планк.  Той произхож-
да от стар дворянски род, от който 
са произлезли и много юристи, све-
щеници и учени. Корените на рода 
стигат до 15 век, когато живее Йохан 
Вант. Този Йохан Вант е предтеча не 
само на Планк, но и на други много 
известни германски интелектуалци 
като философите Хегел и Шелинг 
или пък поетът Шилер.

Фиг. 6. Град Кил през 19-ти век 
(доста дълго е бил част от Да-
ния, дори и в първите детски 
години на Макс Планк)

На 24 април 1858 г. в севернопруски-
ят град Кил в  семейството на Вил-
хелм фон Планк и Ема Патц се раж-
да Макс Карл Ернст Лудвиг (това е 
пълното име на Макс Планк).  Инте-
ресното е, че Кил става пруски едва в 
1864, а дотогава е бил в Дания. Сами-
ят Макс Планк в старите си години си 
спомня, как като дете е наблюдавал 
влизането на пруските и австрийски-
те войски в Кил.  Бащата на Планк е 
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професор по право и през 1867 г. по-
лучава предложение да преподава в 
Мюнхенския университет. Предло-
жението било не само изгодно, но и 
почетно и Вилхелм Планк. Тихото 
детство на Макс Планк в Кил се за-
меня от юношество от кипящия от 
енергия Мюнхен.  

Фиг. 7. Мюнхен – 19-ти век

В това време да си професор в Герма-
ния било много почетно – уважение-
то било почти толкова голямо, кол-
кото и към висшата аристокрация. А 
бащата на Планк бързо се превърнал 
в един от най-влиятелните професо-
ри в Мюнхен.  Планк си спомня, че 
когато майка му (която също имала 
титла – фрау Професор или съпруга-
та на професора) отивала на пазар, 
продавачите в магазините оставяли 
другите си клиенти и обслужвали 
нея, а когато фрау Професор отивала 
да похапне някое лакомство с при-
ятелки, дори по-възрастните жени, 
чиито мъже заемали длъжност, по-
малка ценена от професорската (то-
ест почти всички)  ставали и отстъп-
вали стола си. Да направим тук едно 

отклонение – ето някои неща, кои-
то са направили Германия могъща.  
Нали се сещате, къде ще стигнем ние 
с всеобщото преклонение пред недо-
учили бекове и кифлите им, а да, и с 
производството на професори, които 
на запад няма да вземат и за миячи 
на колбите.  Но да се върнем в Герма-
ния преди 150 години. 

Ученето се удавало на Планк. Осо-
бено му харесвала математика и той 
напреднал толкова, че го накарали 
да замества заболелите учители по 
математика в часовете по матевма-
тика в горните класове на гимнази-
ята.  Особено влияние върху младия 
Планк имал учителят му по матема-
тика Херман Мюлер и до голяма сте-
пен неговото влияние довело да ре-
шението на Макс Планк да започне 
да учи физика и математика в Мюн-
хенския университет.  Имало и ал-
тернативна възможност за решение 
– да учи филология и музика. Обаче 
филологията го разочаровала, а му-
зиката не могла да надделее над же-
ланието и възможността за участие 
в разкриването на тайните на света 
чрез прилагане на методите на ма-
тематиката и физиката.  Макс Планк 
обичал музиката и дори се опитвал 
сам да композира. Скоро обаче стиг-
нал до трезвото заключение, че няма 
да стигне нивото на Бах, Моцарт или 
Бетховен.  И трезво отчитайки всич-
ки за и против, постепенно идеята 
за музиканта Планк отстъпила пред 
идеята за физика Планк. И послед-
ната идея започнала да се реализира.
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Фиг. 8. Макс Планк – 1874 г.

Разбира се, реализацията не запо-
чнала гладко. През 1874 г. Планк 
става студент в Мюнхенския универ-
ситет – фиг. 8. Германия вече е им-
перия, Бисмарк е в зенита на славата 
си. Стратегията желязо и кръв рабо-

ти успешно. Прусия прегазва Дания 
през 1864 г., Австро-Унгария през 
1866 г и Франция през 1870 г.  Шлез-
виг – Холщайн е отнет от Дания, а 
Елзас и Лотарингия – от Франция. 
Създадена е германска империя, в 
чиито граници е и Бавария (значи и 
Мюнхен).   Появяват се Шопенхауер, 
Ницше и култът към силната лич-
ност (а силната личност е Ото фон 
Бисмарк – железният канцлер). 

Фиг. 9. Пруско – датската вой-
на от 1864 г.
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Фиг. 10. Прокламация на гер-
манската империя, Версай, 
1870 г.

А Макс Планк търси съвет. И баща 
му му урежда среща с професор фон 
Жоли, декан на факултета по естест-
вени науки. И когато Макс Планк му 
казва, че иска да се занимава с теоре-
тична физика…. фон Жоли започва да 
го уговаря да се откаже от тая работа!  
И му казва, че физиката е почти за-
вършена наука и след откриването на 
закона за запазването на енергията, 
едва ли нещо съществено ще може да 
се открие в тази област в следващи-
те столетия!!! Потресаващо, но факт. 
И… продължавал фон Жоли – не си 
струва човек да си посвещава живо-
та да работи в тази област на наука-
та, която е почти толкова завършена, 
колкото и геометрията.  Макс Планк 
обаче бил честолюбив. Той не се е от-
казал от кариерата на музикант, за 
да се задоволи с живота на учения 
– средняк.  Младият бунтар просто 
забравил какво му е казал фон Жоли. 
И ето как квантовата физика полу-
чила своя шанс. А пък професор фон 
Жоли чете курса по експериментална 

физика на Макс Планк. Планк обаче 
бързо се отказва от експериментал-
ната физика.  Обаче  в Мюнхенкия 
университет тогава нямало катедра 
по теоретична физика.  И за да за-
пълни празнината, Планк изучавал 
усилено математика.

Фиг. 11. Херман фон Хелмхолмц

В лабораторията на фон Жоли Планк 
се запознал с Херман Хелмхолмц – 
най-известният германски учен по 
това време и най-прославеният чо-
век в германския райх след Бисмарк 
и кайзера. След като поговорил и по-
работил заедно с Хелмхолмц, Планк 
твърдо решил, че трябва да продъл-
жи обучението си в Берлинския уни-
верситет, където Хелмхолмц бил 
професор и който бил два пъти по-
голям от Мюнхенкия университет.  
В Берлинския университет по онова 
време работели много от топ-учени-
те  на Германия. Такива като Кирхоф 
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и Хелмхолмц, които четели някои 
от лекционните курсове, слушани 
от Макс Планк.  С такива учители 
Планк бързо разширил научния си 
кръгозор, още повече, че препода-
вател по математика му бил самият 
Вайерщрас.  И професорите от Мюн-
хенския университет започнали да 
му изглеждат ограничени в научно 
отношение.  Въпреки, че лекциите 
на Хелмхолмц не били много цвете 
за мирисане, а тези на Кирхов били 
съпроводени с превъзходни експе-
риментални демонстрации, които 
Планк много много не забелязвал, 
тъй като повече го влечала теория-
та, а експериментът той недолюбвал 
още от мюнхенските си години.  Виж 
друга работа били статиите на Хелм-
холмц и Кирхоф. Те били вдъхнове-
нието за Макс Планк.  

Фиг. 12. Рудолф Клаузиус
И още статиите на Рудолф Клаузиус 
за запазването на енергията и термо-
динамиката. Впечатлението от тези 
статии било толкова силно, че мла-
дият Планк решил да се посвети на 

http://nauka.bg/products
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изследователска дейност в областта 
на термодинамиката. 
През лятото на 1878 г. (когато Бълга-
рия е свободна вече няколко месеца 
от вековното подтисничество) Макс 
Планк се връща в Мюнхен и полага 
държавен изпит за да получи право-
то да преподава физика и математи-
ка във висши учебни заведения – фиг 
13. Това добре, но за да прави научна 
кариера трябвало да се занимава и с 
наука, а нямало, така да кажем, мас-
тит професор, който да се интересува 
от него.  И Планк започнал да се са-
мообучава и като барон Мюнхаузен 
започнал полека за косата да се из-
дърпва от блатото на научното сред-
нячество.  

Фиг. 13. Макс Планк – 1878 г.

И започнал да работи над доктор-

ска дисертация под заглавие  “От-
носно втория закон на механичната 
теория на топлината”.  С други думи 
докторската дисертация на Планк 
била посветена на втория закон на 
термодинамиката.  Планк високо це-
нял статиите на Клаузиус, но не му 
харесвало, как Клаузиус дефинира 
необратимостта. Определението на 
Клаузиус все пак допускало непряка 
обратимост на необратимите проце-
си, което според Планк трябвало да 
бъде изключено. И той предложил 
един процес да се нариче необра-
тим (или естествен процес) ако той 
не може да бъде направен напълно 
обратим без някаква компенсация. 
Ентропията, казвал Планк е мярка 
на предпочитанието, което Приро-
дата дава на крайното състояние на 
един процес. И при всички естестве-
ни процеси ентропията нараства. 
Планк не бил съгласен с фон Жоли и 
с другите учени, които твърдели, че 
дори и в областта на термодинами-
ката всичко вече е направено и няма 
място за нови открития. В дисерта-
цията си Планк разглеждал въпро-
са за необратимостта на процеса на 
топлопренос и там била формулира-
на първата обща форма на закона за 
ентропията, а именно: По никакъв 
начин процесът на топлопренос не 
може да бъде направен напълно об-
ратим.  Иначе казано – дали един 
процес е обратим или необратим, 
не зависи от това как той протича, а 
от началното и крайното състояние. 
При необратимите процеси, пише 
Планк, Природата отдава предпо-
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читание на крайното състояние. И 
мярка за това предпочитание е ен-
тропията на Клаузиус.  С което горе-
доле ви разказахме докторантска-
та дисертация на Планк, която хич 
не била голяма – само 61 страници. 
Плак защитил дисертацията  си на 
28 юни 1879 година и получил про-
чутата германска докторска степен с 
подобаващи почести – както си му е 
редът деканът на факултета държал 
дълга реч на латински в чест на но-
вия  22-годишен доктор Макс Планк. 
Зад кулисите на тържествата обаче на 
младия Планк му било ясно, че коле-
гите му от Мюнхенския университет 
не разбират същността на докторска-
та му дисертация. Имало даже един 
професор, който считал, че теоретич-
ната физика е празно занимание. И 
това не бил кой да е а Адолф Байер 
– професор по химия и по-късно Но-
белов лауреат и известен специалист 
в химията на оцветителите – фиг. 14.
  

Фиг. 14. Адолф фон Байер

И Планк решил да прати резюме на 
дисертацията си на тези, които раз-
бирали от проблематиката. Резулта-
тите от тая работа били отчайващи. 
Хелмхолмц изобщо не прочел ди-
сертацията, Кирхоф изобщо не бил 
съгласен с изводите в нея – фиг. 15, 
Клаузиус не отговорил нищо, а и не 
бил в къщи, когато Планк го потър-
сил в Бон. 

Фиг. 15. Густав Кирхоф.  По 
ирония на съдбата Планк ще 
наследи Кирхоф като профе-
сор, въпреки, че Кирхоф не е съ-
гласен с изводите в докторска-
та дисертация на Планк. Но 
последната дума имал Хелм-
холмц. А Хемлхолмц бил науч-
ното величие на райха. 



ФИЗИКА

63

Та, впечатлението, което дисертаци-
ята на Планк произвела върху тога-
вашната научна общност било рав-
но на нула. А дисертацията му била 
много добра.

Но Планк не бил от тези, които се от-
казват лесно.  Той продължил изуча-
ването на ентропията, която заедно 
с енергията смятал за най-важните 
свойства на физичното състояние.  
След една година Планк представил 
в Мюнхенския университет статия 
пад името “Равновесно състояние на 
изотропни тела при различни темпе-
ратури”. Младият Планк имал нужда 
от научно признание (иначе нямало 
да стане нито професор, нито дори 
приват – доцент).  Представянето на 
статията било полууспешно – все пак 
му дали длъжността приват – доцент 
(нещатен доцент, често даже без за-

плащане, който трябвало да чете 
предмети, които обикновено не вли-
зат в учебната програма).  Лекциите 
на приват-доцентите били слабо по-
сещавани, а пък често – и въобще не 
посещавани. И Планк прекарал на 
тая длъжност 5 години. Както виж-
дате драги млади читатели – хич не 
му било леко. Но, нека да го кажем 
така – без страдания патриарх в на-
уката не се става.  Та в тия 5 години 
особени успехи в научната работа на 
Планк нямало. Нещата май тръгнали 
да отиват към среднячество. Планк 
търпеливо си вършел работата, коя-
то останалите членове на факултета 
считали за ненужна. И студентите се 
появявали на лекциите на леко заве-
яния теоретик по-скоро от любопит-
ство за да видят що за птица е този 
приват – доцент.  До края на 19-ти 
век на мода в Германия била експе-

http://nauka.bg/products
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рименталната физика. Теоретична-
та физика станала модна през 20-ти 
век. И ще да видим по-долу кой до-
принесъл за това.  Но засега същият 
този изстрадвал младите си години 
като ненужен теоретик. Тъй де, ама 
това бил първият чист теоретик в ис-
торията на науката. 

Планк живеел при родителите си. 
Старците го обичали и се грижели 
за него, но не разбирали от това, с 
което той се занимавал. Нямало и с 
кого другиго да сподели научните си 
идеи и занимания. Колкото и добри 
да били идеите му, научният му глас 
бил твърде слаб, за да му обърнат 
внимание.  И Планк полека започ-
нал да се завръща към музиката, за 
да компенсира липсата на успехи и 
престиж на физика Планк.  Въпреки 
това, Планк не се огъвал пред нес-
годите, а смело ги посрещал.  И ни-
кой него канил за професор.  Е, след 
5 години дошла една покана -… от 
Висшето лесотехническо училище в 
Ашафенбург (лесотехническо учили-
ще, ама там първи осъзнали, че дос-
та хляб има в този младеж Планк).  
Чисто преподаване без никаква въз-
можност за занимание с теоретична 
физика. Планк не бил доволен, но 

преди да откаже, решил да иде в Бер-
лин и да се посъветва с Хелмхолмц. 
Хелмхолмц не бил забравил младия 
студент и  смятал, че има хляб в него. 
Затова го посъветвал да чака търпе-
ливо и да не приема професорската 
позиция. Което Планк и направил. И 
докато чакал, решил да напише мо-
нография на тема “Принципът за за-
пазване на енергията” – тема, пред-
ложена ог философския факултет на 
Гьотингенския университет за при-
съждане на наградата на името на Бе-
неке за 1887 година. В монографията 
трябвало да се разкаже за историята 
на закона за запазване на енергията, 
да се опише по какво се различават 
видовете енергии, как се определят 
те и как се доказва валидността на 
закона за запазване на енергията.  И 
тъй Планк пишел и чакал. Никой не 
знаел колко ще чака – това с покани-
те за професор било както се казва – 
я камилата, я камиларя…

И изведнъж чудото станало – Планк 
получил покана за място за извънре-
ден професор по теоретична физика 
в университета в Кил. Тогава извън-
редният професор бил позиция из-
вънщатна и помощническа към по-
зицията на щатния професор. Планк 
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чувствал, че връзките на баща му 
имат пръст в тая работа с получава-
нето на позиция в родния му град, но 
бил доволен, че най – накрая ще ста-
не независим от родителите си и бил 
преизпълнен с желание да покаже, 
че оказаното му доверие не е напраз-
но.  И тъй 28-годишният Планк на-
пуснал кипящия от живот Мюнхен и 
отишъл в сивия северен Кил.  И там, 
в сивата и водниста северна Герма-
ния започва възходящата му научна 
кариера. Е, както ще видим, пак има 
и малко късмет тук-таме, но пък то 
не може човек само да страда. 

Планк заварил Кил доста по-индус-
триализиран и по-голям, отколкото 
бил градът, когато семейство Планк 
потеглило към Мюнхен.  Бисмарк от-
давал важно значение на Кил в пла-
новете си за постигане на германско 
икономическо могъщество.  Универ-
ситетът бил солиден пък и Планк бил 
топло посрещнат от началника си 
професор Кирстен (приятел на баща 
му от старите времена).  И късметът 
на Планк сработил – той получил 
мястото за извънреден професор, 
тъй дълго чакано от приват-доцен-
та в Килския университет Хайнрих 

Херц (тъй де, тъй, същия оня Херц, 
дето единицата за честота е наре-
чена на него) – фиг. 16. Херц обаче 
получил място за редовен професор 
в Карлсруе и напуснал Кил, та мяс-
тото остананало свободно (за късмет 
на Планк).  Между другото Херц и 
Планк се познавали още от студент-
ските си години и били добри прия-
тели до края на жизнения си път. 

Фиг. 16. Хайнрих Херц
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Планк бил окрилен от професорска-
та позиция. Била тя и извънредна, 
все пак статусът бил доста по-висок 
(заплатата също) от статуса на при-
ват – доц.  Планк завършил моногра-
фията си и я изпратил на конкурса в 
Гьотинген. Там я приели относител-
но добре и й присъдили втора награ-
да. Поради интересна причина – в 
нея Планк отделял доста внимание 
на закона на Вебер – фиг. 17. 

Фиг. 17. Вилхелм Вебер

Вебер бил професор по физика в 
Гьотинген и бил люто скаран с Хел-
мхолмц, към чиито кръг принадле-
жал Планк. Вебер бил недоволен от 
трактовката на идеите му от Планк и 
като така – второ място. Е, първото 
място не било присъдено на никого, 
а третата място пак не могъл да за-
еме никой. Така, че Планк излязъл 
победител в конкурса (с едно насине-
но научно око от местния мастодонт 
Вебер).  Историята се поразчула и в 
Берлин (крепостта на Хелмхолмц) 
започнали да се отнасят със симпатия 
към младия професор от Кил.  А това, 
както ще видим, се оказало много ва-
жно.  В допълнение Планк изпратил 
книгата за печат без да я доработва. 

След като изпратил книгата за печат, 
през 1886 г. Планк започнал да пише 
нова – “Относно принципа за нара-
стване на ентропията”. В статиите, 
съставляващи основата на книгата 
Планк давал термодинамична обо-
сновка на теорията на Сванте Арени-
ус  за дисоциация на електролитите. 

http://nauka.bg/products
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Това му спечелило приятелството на 
Вилхелм Оствалд – основоположни-
кън на физическата химия в Герма-
ния. Оствалд се радвал, че теорията 
на Арениус била подкрепена от физик 
и радушно приел изпратената му за 
публикуване статия на Макс Планк.   
След години Анщайн ще нарече ста-
тията на Планк със същото име като 
книгата му – първото голямо научно 
постижение на Макс Планк. 

Фиг. 18. Вилхелм Оствалд – ос-
нователят на германската 
физическа химия

1887 година била доста успешна за 
Планк. Най-напред той се оженил 
за приятелката си от детските годи-
ни Мария Мерк (дъщеря на банкер, 
стар приятел на баща му) и като така 

самостоятелността към която тъй 
много се стремил, станала реалност. 
След това излязла и книгата му, коя-
то получила награда в Гьотинген.  И 
тогава дошъл големият скок в кари-
ерата – е, пак с известна доза къс-
мет.  В Берлинския университет се 
открива институт по теоретична фи-
зика и в него – катедра по  физика. 
Ще кажете, че Хелмхолмц помогнал 
на Планк да заеме мястото на щатен 
професор. Не, нe, не-е-е, нещата с 
избора на професори в Германия не 
функционират съвсем така. Най-на-
пред поканата била отправена към 
най-крупния специалист по онова 
време. И това бил… Лудвиг Болцман 
разбира се – фиг. 19.  

Фиг. 19. Лудвиг Болцман

Болцман по това време бил професор 
по физика в Грац и по същото време 
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получил покана да стане професор 
в Мюнхен. Която и приел, защото 
Мюнхен бил по-близък до любима-
та му Виена, а казарменият вид на 
Бисмарковия Берлин не му понасял. 
А-ха, ще кажете, те сега мястото било 
предложено на Планк. Не, не-е-е-е, 
вторият кандидат бил любимият уче-
ник на Хелмхолмц – Хайнрих Херц.  
Херц обече предпочел да наследи Ру-
долф Клаузиус в университета на Бон 
и не пожелал да се премести да рабо-
ти в многолюдния Берлин. И тогава 
Хелмхолц настоял да се покани Макс 
Планк. Та така – втората резерва из-
веднъж станал титуляр и то не къде 
да е, а в столицата на райха.  

Фиг. 20. Кайзер Вилхелм II

А в райха настъпвали промени. През 
1888 г. на трона се възкачил кай-
зер Вилхелм II. Милитаристичните 
му настроения дошли твърде много 
дори на Бисмарк и през 1890 желез-
ният канцлер подал оставка. Бис-
марк смятал, че Германия не може да 
победи във война с френско-руския 
блок. Кайзерът мислел друго и си на-
значил канцлер – Лео фон Каприви, 
който ще поддържа новия курс на 
политиката на германската империя 
към ускорена милитаризация. 

Планк започнал работа в Берлин 
в 1889 г. И се считал за наследник 
на Кирхов. Въпреки това той още 
3 години бил на място на извънре-
ден професор, тъй като редовното 
професорско място било отпуснато 
едва през 1892 г. (за да не се чудите 
защо Болцман и Херц се мусели на 
тази професура – тя в началото не 
била свързана с щатна бройка, ами 
с извънщатна такава). Хелмхолмц 
помогнал на младия професор да 
разшири още повече научния си кръ-
гозор (по принцип Хелмхолмц се от-
насят бащински към по-младите си 
колеги).  И тъй младежът Планк се 
оказал сред маститите (в пряк и пре-
носен смисъл) величия на науката в 
Берлинския университет. Започнали 
да се разказват и вицове за него. Един 
път Планк забравил, в коя аудитория 
трябвало да чете лекцията си. Решил 
да попита в канцеларията. Секрета-
рят – възрастен човек, го потупал по 
рамото и казал: „Младежо, съветвам 
Ви да не отивате там. Вие сте твърде 
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млад за да разберете лекциите на на-
шия мъдър професор Планк”. 

Фиг. 21. Валтер Нернст – Нобе-
лов лауреат по химия за 1920 г. 

Планк продължавал да работи върху 
термодинамичната теория на елек-
тролитните разтвори и с проблеми-
те на термодинамиката. Теорията 
на електролитите довела до обтег-
нати отношения с талантливия и 
преуспяващ гьотингенски професор 
Валтер Нернст – фиг. 21, а покрай 
берлинската си професура той запо-
чнал полека да се запознава с бер-
линските величия в световната нау-
ка. Полека, защото те имали навика 
да не посещават често заседанията 
на многобройните комисии и да ги 

срещнеш не било лесна работа.  Та 
полека Планк се запознал например 
с историка Теодор Момсен (носител 
на Нобелова награда), а авторитетът 
му се издигнал дотолкова, че Нернст, 
Оствалд, Болцман и Херц започнали 
да отговарят на писмата му.  В 1892 
Планк станал редовен професор, а в 
1894 г. Го избрали за редовен член 
на Пруската академия на науките. 
Въпреки научните му постижения и 
репутацията му 6 от 20-те гласували 
членове на академията, гласували 
против. Но и това не минало гладко. 
Наближавала обаче преломната за 
кариерата на Планк 1900-на годи-
на.  Преди това обаче знаменитите 
колеги на Планк си отиват от този 
свят един по един. През 1894 г. На 37 
години си отива Хайнрих Херц, след 
него почива приятелят на Планк и 
директор на Физическия институт 
на Берлинския университет Август 
Кунд, а на 8-ми септември си отива 
и менторът на всички тях – Херман 
Хермхолмц. И така най-големият 
авторитет сред берлинските физици 
останал Макс Планк. Но до истин-
ската световна известност известност 
го довели работите му в следващите 
6 години и особено тези от тях, които 
били посветени на квантовата хипо-
теза. 

През 1896 г. Планк се заел да изуча-
ва „най-безперспективната област от 
безперспективната теоретична фи-
зика” – теорията на топлинното из-
лъчване.  Във физико-техническия 
институт на Берлинския универси-
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тет две групи експериментатори се 
занимавали с излъчването на абсо-
лютно черното тяло – излъчване в 
област между две абсолютно отра-
зяващи стени, която област била за-
пълнена с произволно излъчващи и 
поглъщащи светлината тела.  Планк 
се занимавал с теорията зад тези екс-
перименти и показал, че с течение на 
времето се установява равновесие, 
при което всичките тела имат една и 
съща температура, а пък излъчването 
не зависи от свойствата на телата, а 
само от температурата. С други думи, 
установеният спектър на излъчване-
то се явявал нещо абсолютно и Планк 
много се чудел, защо е така. Отнача-
ло Планк решил да използва уравне-
нието на Максуел за електромагне-
тизма за да обясни наблюдаваното 
в експериментите. Тези опити обаче 
претърпели неуспех.  Освен това, от 
1884 г. бил известен тъй нареченият 
закон на Стефан – Болцман, според 
който налягането на излъчването на 
черното тяло било пропорционално 
на една трета от енергията на излъч-
ването за единица обем. Тая енергия 
пък било пропорционална на чет-
въртата степен на абсолютната тем-
пература на черното тяло и този кое-
фициент бил универсална константа. 
Законът на Стефан – Болцман казвал 
нещо за цялата енергия на спектъра 
на излъчването на черното тяло. Ами 
как била разпределена енергията въ-
тре в спектъра?  Един прива-доцент 
от Берлинския университет – Вили 
Вин – фиг. 22  извел закон, позволя-
ващ да се изчисли разпределението 

на енергията в спектъра на излъчва-
нето при всякаква  възможна темпе-
ратура, ако то е известно при някаква 
температура.  

Фиг. 22. Вили Вин по времето, 
когато е приват - доцент в 
Берлин

Законът за отместването на Вин обяс-
нява защо при увеличаване на темпе-
ратурата максимумът на интензив-
ността на излъчването се премества 
към късите вълни – при ниски тем-
ператури излъчването е невидимо, а 
при 6000 градуса по Целзий (колко-
то е температурата на повърхността 
на Слънцето) максимума на интен-
зивността вече става видим. Остава-
ло да се изчисли интензивността на 
излъчването като функция на темпе-
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ратурата и на честотата на  вълната. 
Над тая задача си блъскали главата и 
Рейли и Джинс и Лоренц – все голе-
ми имена във физиката по онова вре-
ме. Това до което стигали на основата 
на класическата теория на светлина-
та станало известно като „ултравио-
летовата катастрофа” – независимо 
от температурата, всяко нагрято тяло 
трябвало да излъчва  безкрайно го-
ляма енергия в ултравиолетовата 
част на спектъра. Това явно не било 
така. Във физиката предстоели го-
леми промени.  И първият който ос-
ъзнал катастрофата на класическата 
физика в теорията на излъчването, а 
също и нуждата от прилагане на нов 
подход, бил Макс Планк.

Вече казахме, че и Планк катастро-
фирал, като се опитал да обясни те-
орията на излъчването на основа-
та на уравненията на класическата 

електродинамика. И тогава решил да 
опита обяснение на основата на тер-
модинамиката – област, която била 
коронната му дисциплина.
Планк осъзнавал значението на тези 
свои опити. При една от разход-
ките със сина си край къщата им в 
Грюнeвалд покрай Берлин, Планк 
казал: “Това, с което се занимавам 
сега, или е пълна безсмислица или 
ще доведе до най-голямото откри-
тие от времената на Нютон”. Така и 
било. Както пише самият Планк в 
едно писмо да Роберт Ууд, неуспе-
хите му да обясни особеностите на 
излъчването на абсолютно черното 
тяло и да се оправи с „ултравиоле-
товата катастрофа” на основата на 
класическата физика, довели него, 
миролюбивият и подреден Планк, до 
акт на отчаяние. На Планк му било 
ясно, че съгласно законите на класи-
ческата физика, с течение на време-

http://nauka.bg/products
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то цялата енергия на черното тяло 
трябвало да премине от черното тяло 
към излъчването. Понеже, пише 
Планк, енергията не щяла да прави 
това, трябва да съществува някаква 
нова универсална константа, която 
да пречи на това цялостно премина-
ване.  Но законите на теорията на то-
плината могат да останат верни само 
тогава, ако се предположи, че при 
равновесието между материята и из-
лъчването енергията от самото нача-
ло е длъжна да пребивава в някакви 
определени количества (Quanten). И 
тъй, твърдо вярвайки в законите на 
термодинамиката и статистичеста-
та теория на топлопреноса, Планк 
стигнал до фундаменталната идея за 
квантуването на енергията. В „без-
перспективната” физика се родила 
цяла една нова огромна област на 
изследване – физиката на кванто-
вите явления. И на 18 май 1899 г. на 
заседание на Пруската академия на 

науките Планк изнесъл доклад за не-
обходимостта от въвеждане във фи-
зиката на нова фундаментална кон-
станта – това, което днес наричаме 
константата на Планк.  Раждането 
на квантовата теория станало обаче 
през 1900-та година,  когато на 19-
ти октомври Планк публикувал една 
статия относно подобряване на зако-
на за излъчване на Вин, за да обясни 
несъответствието на закона на Вин с 
експериментите на Курлбаум и Ру-
бенс за инфрачервеното остатъчно 
излъчване на образци от каменна 
сол. Там на 3 страници Планк дал 
формула на излъчването, която обяс-
нявала аномалията при излъчването 
в областта на дългите вълни и пре-
минавала в закона на Вин при излъч-
ване в областта на късите вълни.  Ру-
бенс веднага проверил формулата на 
Планк и установил поразително съв-
падение на теорията с експеримента. 
Планк пък от своя страна веднага се 

http://nauka.bg/content/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%93-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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заел да постави стабилни теоретич-
ни основи под новата формула и това 
била окончателната стъпка, която 
довела до раждането на квантовата 
теория.  Защото за да обоснове фор-
мулата си, Планк трябвало да пред-
положи, че поглъщането и изпуска-
нето на електромагнитна енергия от 
атомите и молекулите ставало не на 
произволни порции (както се смята-
ло дотогава), а на определени по го-
лемина порции, наричани от Планк 
кванти. В допълнение Планк предпо-
ложил, че характеристиките на кван-
тите енергия могат да бъдат изме-
рени.   Та значи, ако във веществото 
има електрони, които се колебаят с 
някаква честота около положението 
на равновесие, то тези електрони мо-
гат да отдават енергия само на пор-
ции, равни на тази честота, умноже-
на по константата на Планк. 

Формулата на Планк, че енергията 
на излъчване е равна на честотата, 
умножена по константата на Планк, 
предизвикала недоумение. Че как 
тъй това ще е вярно! Че нали често-
тата е непрекъсната величина, пък 
съгласно формулата на Планк енер-
гията ставала дискретна величина!!!! 
На 14 декември 1900 г. Планк докла-
двал резултатите си на заседание на 
Германското физическо общество. 
И това се счита за рождената дата на 

квантовата физика.

Фигура 23. Бернхард фон Бюлов

Революцията във физиката вървяла 
ръка за ръка със световните промени. 
В началото на 20-ти век Германия е 
вече могъща империалистическа 
държава, с промишлено производ-
ство, по-голямо от това на Англия 
или Франция.  През октомври 1900 
г. Бил назначен нов канцлер – Берн-
хард фон Бюлов – фиг. 23, който за-
почнал да строи голям флот, не за-
бравяйки да укрепва и германските 



ФИЗИКА

74

сухопътни сили.  Германската наука 
била разглеждана като инструмент 
за укрепване на германската иконо-
мическа, политическа и военна мощ. 
Имало огромна нужда от осветител-
ни тела и затова експериментите по 
излъчване били силно подпомага-
ни. Та, в известен смисъл, появата на 
квантовата теория била подпомогна-
та от нуждите на германската лампо-
ва индустрия.  И не само квантовата 
теория се появила в резултат на нуж-
дите на промишлеността. Около края 
на 19-ти век и в началото на 20-ти 
век били направени и други крупни 
открития, като например откриване-
то на рентгеновите лъчи. 

Квантовата хипотеза на Планк била 
игнорирана от повечето физици в 
следващите 5 години. Нобеловите 
награди тогава се давали за експери-
ментални открития с изключително 
важно приложно значение (напри-
мер за откриването на рентгеновите 
лъчи).  Тая работа започнала да се 
променя, когато трябвало да връчват 
Нобеловата награда на Хендрик Ло-
ренц за неговата електронна теория. 
Тогава правилата били попромене-
ни и се появила надежда, че и тео-
ретици биха могли да получат Но-
белова награда по физика. Но това 
бил детайл. Един основен принцип 
във физиката,че Природата не пра-
ви скокове (Natura non facit saltus) си 
отивал като общовалиден принцип. 
Идвало времето на „странните и не-
понятни теории” - квантовата теория 
и теорията на относителността. 

Фиг. 24. Алберт Айнщайн

Планк намерил един поддръжник в 
лицето на младия Алберт Айнщайн 
– фиг. 24, който също не бил считан 
за много перспективен и от времето 
на завършването на прочутото ETH 
в Цюрих през 1900 г до 1905 г. бил 
принуден да работи като “техниче-
ски експерт трети клас” в патентното 
бюро в Берн. В 1905 г. имаме взрив в 
творчеството на Айнщайн – той пуб-
ликува 5 статии в едно най-известни-
те физически списания по онова вре-
ме и една от тях е по квантова теория 
на светлината, в която се дава обяс-
нение на фотоефекта. Тази статия 
използва (и разширява) квантовата 
идеология на Планк. Аинщайн каз-
ва, че светлината не само се излъчва 
и поглъща на кванти. Не, не е само 
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това – казва Айнщайн – и самата 
светлина се състои от кванти. И тъй 
започнали да се полагат основите на 
това, което днес е известно като кор-
пускулярно – вълнов дуализъм. 

Фиг. 25. Макс Планк и Алберт 
Айнщайн

 Не закъснели и други потвърждения 
на правотата на идеите на Планк – 
пак през 1905 г. Паул Еренфест (док-
торант на Лудвиг Болцман) – фиг. 
26, показал, че квантовата хипотеза 
не е следствие от класическата тео-
рия, а си е нова теория по същество.  
Освен това експериментите един по 
един доказвали правотата на форму-
лите на Планк.
 Обаче има и един, дето е доста смутен 
от квантовата теория и това е … са-
мият Планк. Квантовият характер на 
светлината показва, че тя има и свой-
ствата на частици. Какво става тогава 
с вълновите теория на светлината от 
Хюйгенс до Максуел. Вай, вай, ва-а-
а-й! Дълго време Планк се опитва да 
развие теория на излъчването без да 
използва квантовата хипотеза. Опи-
тите му са неуспешни и след 1910 г. 

Той постепенно ги изоставя. 

Фиг. 26. Паул Еренфест

Гигантът Нютон се оказва прав за 
корпускулярния характер на свет-
лината. Но и вълновите теории за 
светлината не са грешни. Изобщо по-
гледнато, светлината се оказва доста 
странно нещо.  Квантовата теория за-
почнала победно да шества из науч-
ния свят, а Планк започнали да счи-
тат за жив класик в науката и за глава 
на германската наука. А тайнствена-
та константа на Планк не е разкрила 
напълно тайните си и до ден днешен. 
От една страна нейната стойност е 
толкова малка, че тя не подрива ос-
новните постижения на класическа-
та физика. Но както казва дьо Бройл, 
въпреки, че стойността и е малка, тая 
константа води до появата на съвър-
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шено чуждо тяло в структурата на 
класическата физика.  

Планк  продължил работата си по 
квантовата теория. В 1906 г. Той пуб-
ликувал книгата „Лекции по теория-
та на топлинното излъчване”. В съща-
та година Нернст формулира третия 
принцип на термодинамиката, който 
показва, че не само процесите на из-
лъчване, а и молекулярните процеси 
имат скокообразен характер, опреде-
лян от крайни елементарни кванти.  
В допълнение Планк решително под-
крепил (и като учен, но и като адми-
нистратор на науката от доста висок 
ранг) теорията на относителността 
на младия Айнщайн и тази подкрепа 
изиграла доста значителна роля за 
приемането на тази „странна” теория 
от страна на физическата колегия в 
Германия и по света. 

В същото време нараствали и ад-
министративните ангажименти на 
Макс Планк. Германската политика 
предполагала силно увеличаване на 
научни изследвания с двойно пре-
назначение. За целта кайзер Вилхем 
II създал специално общество за по-
ощрение на науката (Keiser Wilchelm 
Gesellschaft) – фиг. 27, което обеди-
нявало научни институти, предоста-
вящи нечувани дотогава условия за 
работа на учените – големи запла-
ти, освобождаване от задължение да 
преподават и право да правят научни 
изследвания по свое усмотрение.

Фиг. 27. В един от институт-
тите на обществото на кайзер 
Вилхелм. Забележете – това е 
преди Първата световна война 
– време, в което при нас госпо-
дар на нравите е бай ви Ганю. 
Пък после – що германците 
така, а ние – иначе.  Това про-
дължава и до днес. Днес герман-
ците имат Макс Планк инсти-
тутите, а ганювци с позиции 
и без позиции, с научни титли 
и без научни титли, гледат да 
съсипят БАН. Далеко ще стиг-
нем така – да знаете – точно 
в помията при прасетата.  И 
оттам периодично ще изска-
ча някой да се бие в косматите 
гърди и ще вика – булгаа-а-аар, 
булга-а-а-ар!

Начело на тази система от институ-
ти кайзерът поставил Макс Планк. В 
институтите се подбирали най- перс-
пективните учени, а за помощник на 
Планк в този подбор бил назначен 
Валтер Нернст. В допълнение Планк 
в 1911 г. Бил избран за пожизнен се-
кретар на Пруската академия на нау-



ФИЗИКА

77

ките и станал един от реалните и ръ-
ководители (номинален президент 
на академията бил самият кайзер, но 
той общо взето, не се бъркал в дела-
та и). Така Планк съсредоточил в ръ-
цете и значителна административна 
власт по отношение на  науката в рай-
ха.  По коридорите на университети и 
в академията тихичко започнали да 
го наричат райхканцлер на науката.  
Едно от първите дела на Планк било 
да привлече Айнщайн от Цюрих в 
Берлин.  Предложението било потре-
саващо – Айнщайн ще бъде избран 
за член на Пруската академия на 
науките, за редовен професор в Бер-
линския университет и за директор  
на института по физика в обществото 
институти на кайзер Вилхелм.  Айн-
щайн приел и заменил тихия Цюрих 
с многолюдния Берлин.  В допъл-
нение в 1913 г. Планк станал ректор 
на Берлинския университет. Едно 
от делата му там било до привлече 

в Берлин Макс Борн, който да го по-
освободи от задълженията му за че-
тене на лекции. За това в Берлинския 
университет била създадена позиция 
за извънреден професор и тя била 
предложена на Макс Борн – фиг. 28.  

Фиг. 28. Макс Борн

http://nauka.bg/a/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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В тези години квантовата теория 
продължила славното си шекствие. 
В 1913 г. се появила статията на мла-
дия Нилс Бор „За строежа на атомите 
и молекулите”, която още повече за-
силила интереса към квантовата тео-
рия, тъй като Бор приложил кванто-
вата идея на Планк към планетарния 
модел на атома на Ръдърфорд – фиг. 
29. Бор писал, че приемайки идеите 
на Планк в областта на изследвани-
ята по строежа на атома означава, че 
открито се признава недостатъчност-
та на класическата електродинами-
ка. 

Фиг. 29. Нилс Бор

Светът обаче бил на прага на голя-
мата война в дотогавашната си ис-
тория. През 1916 г. Планк губи сина 
си Карл в битката при Вердюн. Две-
те му дъщери починали в 1917 и 1918 
г., оставяйки по едно внуче и грижи-
те за тези две внучета били поети от 
семейството на дядо им Макс Планк.  

В допълнение Планк бягал от ко-
шмарната действителност чрез уси-
лена работа в областта на науката и 
в изпълнение на административните 
си задължения в Пруската академия 
на науките. Един от младите учени 
по това време си спомня, че Планк и 
Нернст били важни пруско-герман-
ски тайни съветници и че Планк не 
се изказвал много по научните семи-
нари, но доста често взимал думата 
в общество на равни по ранг на него 
членове на Пруската академия на 
науките. В 1918 г. дошло и голямата 
признание – Макс Планк получил 
Нобеловата награда по физика. 

Германия обаче загубила войната. 
Икономическото положение вътре в 
страната не било добро, а в чужбина 
германските учени били подложе-
ни на изолация.  Планк започнал да 
възстановява потенциала на герман-
ската наука. В Берлин бил привлечен 
Нобеловия лауреат Макс Лауе (полу-
чил Нобеловата си награда дори пре-
ди Планк и Айнщайн).  Така тримата 
най-известни физици теоретици за 
времето си – Планк, Айнщайн и Лауе, 
се събрали в Берлин. Появили се оба-
че допълнителни проблеми – засил-
ващите се антиеврейски настроения 
в Германия започнали да избиват 
в натиск срещу Айнщайн.  Планк 
защитавал Айнщайн от нападките 
срещу него и теорията му на относи-
телността, водени от гьотингенския 
професор и крупен експериментатор 
Ленард. Айнщайн обещал на Планк 
да не напуска Берлин, докато по-
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ложението не стане толкова лошо, 
че сам Планк да реши, че Айнщайн 
трябва да напусне Берлин.  Битката 
с несгодите течала, а в науката на-
зрявала нова революция, свързана с 
квантовата теория – появата на кван-
товата механика., в развитието на 
която голяма роля изиграли двама 
от учениците на професора по физи-
ка от Мюнхенския университет Зо-
мерфелд. Имената на тези ученици 
били Вернер Хайзенберг и Волфганг 
Паули – фиг. 30, 31.

Фиг. 30. Вернер Хайзенберг

През 1925 г. Хайзенберг написал 
първата статия по квантова механи-
ка, а Паули  формулирал знамени-
тия принцип на Паули, който казвал, 
че в определено квантово състояние 
може да се намира не повече от един 
електрон.  Нилс Бор бързо оценил 
качествата на двамата младежи и ги 
поканил при себе си в Копенхаген.  

Фиг. 31. Волфганг Паули

Хайзенберг бил подпомагнат от Макс 
Борн и Паул Йордан в развитието на 
формализма на квантовата механи-
ка.  Съществени приноси направили 
и Пол Дирак и Ервин Шрьодингер – 
фиг. 32, който направил апарата на 
квантовата механика достъпен и за 
студенти (всеки, който е учил физи-
ка, знае за прочутото вълново урав-
нение на Шрьодингер в квантовата 
механика). Нека да отбележим тук и 
идеите на Луи дьо Бройл, който раз-
глеждал частиците като своего рода 
вълни.

Планк следял развитието на кванто-
вата механика с жив интерес, без да 
участва в това развитие.   По на душа 
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му били идеите на Шрьодингер, от-
колкото тези на Хайзенберг. Ето 
защо, когато Планк се пенсионирал 
като професор в Берлинския уни-
верситет в 1926, той избрал за свой 
наследник там Ервин Шрьодингер 
(нали виждате как талантливият ад-
министратор Планк с внимателен 
подбор допринесъл за възстановя-
ването на германската наука след 
Първата световна война).  През 1929 
г. Шрьодингер станал и член на Пру-
ската академия на науките.
Славата на Планк растяла. Той бил 
чуждестранен член на много акаде-
мии на науките по света и бил затру-
пан с ордени и медали. През 1927 г. 
Той станал първият лауреат на злат-
ния медал на името на Лоренц, при-
съждан от Холандската академия на 
науките. През 1929 г. Бил учреден 
златен медал на името на Планк от 
Немското физическо общество. Пръв 
лауреат на медала станал самият 
Планк, а вторият медал бил връчен 
на Айнщайн. 

Фиг. 32. Ервин Шрьодингер – 
наследникът на Планк в Бер-
линския университет

http://nauka.bg/a/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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И когато изглеждало, че ситуацията 
в германката наука е стабилизирана, 
дошла 1933 година.  На 4-ти август  
Хитлер станал президент, райхканц-
лер и фюрер на германския народ. 
Макс Планк възприемал случващо-
то се като тежък кошмарен сън.  Той 
се надявал, че всичко това ще спре и 
даже съветвал преподавателите, кои-
то се канели да бягат от Германия, 
да си вземат само  1-годишен отпуск, 
защото до 1 година нещата ще се уре-
дят. Планк – пожизненият секретар 
на обществото Кайзер Вилхелм с не-
говите 35 института нямало за кога 
да бяга – той бил вече на 75 години.  
Илюзиите му, че всичко ще се оп-
рави обаче се разсеяли доста бързо. 
Учените, които били евреи, трябвало 
бърза да напуснат Германия. Един 
от тях бил Айнщайн. Част от видни-
те немски учени, като Ленард, Щарк 
и Йордан, застанали на страната на 
Хитлер. Други, които не искали да 
подкрепят новия режим – като Планк 
и Хайзенберг, постепенно били изти-
кани встрани от събитията. Планк, 
като секретар на Пруската академия 
на науките, получил аудиенция при 
Хитлер, на която се застъпил за уче-
ния от еврейски произход Фриц Ха-
бер. Хитлер се ядосал и срещата им 
скоро приключила. Планк разбрал, 
че няма да може по никакъв начин 
да влияе на събитията. Той тихомъл-
ком позволил на Айнщайн да напус-
не Германия.  Когато изключвали 
Айнщайн от Пруската академия на 
науките, Планк си позволил да каже, 
че постиженията на Айнщайн могат 

да се сравняват само с постижения-
та на Йохан Кеплер и Исак Нютон. 
Старият прусак, който помнел Бис-
марк, нямало да се огъне пред Хит-
лер. Фриц Хабер починал в изгнание 
през 1934 г. И през 1935 г. Планк (въ-
преки забраната) организирал въз-
поминателно честване на неговата 
памет.  Гьобелс отбелязал със съжа-
ление в дневника си, че такива хора 
като Планк не са били привлечени в 
подкрепа на режима на Хитлер. 

Режимът внимавал със световно из-
вестния старец Макс Планк. В 1938 
г. Дори чествали 80-тата му годиш-
нина.  Скоро започнала Втората све-
товна война. През 1944 г. при една 
американска бомбардировка била 
унищожена къщата на Планк в Грю-
невалд. Той оцелял, но всичките му 
ръкописи и книги били унищоже-
ни.  Вторият му син участвал в не-
успешния заговор срещу Хитлер и 
бил екзекутиран в началото на 1945 
г.  Планк посрещнал края на война-
та близо до Магдебург, като му се на-
ложило 2 седмици да се крие в гора-
та от ожесточените боеве. След като 
боевете утихнали, Планк заедно със 
семейството си тръгнал към родни-
ни в Гьотинген, като по пътя мароде-
ри ограбили и малкото багаж, който 
старецът имал. В Гьотинген Планк се 
посъвзел и започнал да пише мемоа-
рите си. И старият прусак за последен 
път решил да помогне на Германия 
да възстанови научния си потенциал.  
Той дал съгласието си обществото 
на кайзер Вилхелм за подпомагане 
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на науката да бъде преименувано на 
Макс Планк общество за развитие на 
науката в Германия и известно време 
бил почетен президент на това ново 
общество, след което си избрал дос-
тоен и именит наследник – Ото Хан. 

На 4 октомври 1947 г. Макс Планк 
починал в Гьотинген. Но името и де-
лото на този колос на германската 
и световната наука не са забравени. 
Днес институти на Макс Планк обще-
ството за развитие на науката са во-
дещи в световната наука и това един 
от нас, авторите на статията, го каз-
ва и от практически опит. Освен това 
същият този автор може спокойно да 
твърди, че в тези институти се под-
готвят не само много добри учени, но 
и висококачествени администратори 
на науката – лица, които са твърде 
много много кът по нашите земи, да 
не кажем по-силна дума. 

Но да се върнем към Макс Планк. 

Патриархът на съвременната гер-
манска наука, видял победи, пораже-
ния и погроми, много страдал, но и 
много постигнал. Един от нас имаше 
възможност да види запис на този 
удивителен човек, прожектиран ни 
от професор Фулде в един от дрез-
денските институти на Макс-Планк 
обществото. Въпреки, че записът е 
правен насред Втората световна вой-
на, Планк не беше унил – напротив, 
бяха го накарали да прочете отново 
поздравителната си реч във връзка с 
връчването на германска награда на 
Луи дьо Бройл и на стареца това че-
тене явно му доставяше удоволствия. 
Такъв ще го запомним – весел, но 
с горчиво чувство за хумор. И за да 
завършим подобаващо, ето ви  един 
цитат от този горчив хумор

Противниците на една идея ни-
кога не се убеждават. Те изми-
рат.

http://nauka.bg/forum/

