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Няколко

думи от първия автор

елите хроники имаха успех,
много по-голям, отколкото
очаквах. Честно да ви кажа,
не знам, защо се получи
така. Може би е назряла нуждата от
нещо такова. Когато разговарям с хората за хрониките, те ме питат обикновено за две неща. Едното е – кога
ще започна да пиша черните хроники. Хората предполагат, че те също
ще бъдат много интересни. Така е,
но няма да бързам да ги пиша засега. Всяко нещо с времето си. Другото,
което ме питат хората е ще разширя
ли белите хроники с информация за
чуждестранни учени. Като си помисля, тази идея е много добра, защото ще мога да разкажа интересни и
вероятно малко известни у нас факти за живота на учени, допринесли много за развитието на науката.
Разширяването на обхвата на белите
хроники обаче поражда проблеми,
тъй като работата става повече, а денят не става по-дълъг. Затова реша-

„

Белите хроники имаха успех, много
по-голям, отколкото очаквах. Честно
да ви кажа, не знам, защо се получи
така. Може би е назряла нуждата от
нещо такова.
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вам този проблем по стандартния начин – за хрониките, които отразяват
живота на чуждестранни учени ще
имам съавтор и то този, който е посочен по-горе. Този съавтор се захвана
за работа с желанието и жарта, които
само младостта може да даде на човека. И тъй – напред към Александър
фон Хумболт.

Фигура 1. Хензел и Гретел.
Защо започваме с Хумболт?
Германската наука често се дава за
пример в наши дни. Прекрасно организирана и високо ефективна. Но
как е станало това? Откъде започва
съвременната германска наука? И
КОЙ е поставил началото? Ето ги въпросите които ни водят към отговора
– Александър фон Хумболт. Може би
не знаете, но приносът на този човек
е толкова голям, че когато през1862
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г. в Берлин се обсъжда идеята за издигане на паметник на Гьоте, Шилер
и Лесинг, един изтъкнат германски
филолог – Якоб Грим (фамилията не
ви ли напомня на нещо – Хензел и
Гретел, бременските музиканти, вълкът и седемте козлета, Пепеляшка и
други такива – фиг. 1) разпалено възкликва – „Само един може да стои до
Гьоте и това е Александър фон Хумболт!” .

Фигура 2. Александър фон
Хумболт.

яло на неговия живот и на появата на
„Произхода на видовете”.
Хумболт си поставя за задача
да изследва всестранно един от неизследваните тогава райони на Земята
– западната част на южна Америка и
централна Америка както и да даде
единно описание на „Земята и небето”. Решавайки таза задача Хумболт
поставя началото на географията на
растенията, хидрогеографията, сравнителната климатология и т. н.

Фигура 3. Страница от „Космос”-а
на Александър фон Хумболт.
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Хумболт укрепва позицията на
естествените науки в Германия и ги
поставя наравно с теологията и философията, заемащи господстващо
положение дотогава. Могъществото
на германските естествени науки в

„

Като се поогледате в географската
карта на света, ще видите Хумболтовото течение, ледник с такова име в
Гренландия, планински хребети с такова име в Америка и Азия, че даже и
блато в Северна Америка е кръстено
на Хумболт. „Искаме да видим Хумболт”, крещели в лицето на пруския
крал революционерите на 21 март
1848 година. Какъв е този човек?
Защо за него казват, че ако Гьоте е
крупната фигура на класическата
немска поезия, то Хумболт е крупната фигура в класическата немска
наука? Дарвин се е възхищавал на
пътешествията на Хумболт в тропическите страни и това силно е повли-

Като

се поогледате в географската

карта на света, ще видите

Хумболто-

вото течение, ледник с такова име в

Гренландия, планински хребети с такова име в Америка и Азия, че даже и
блато в Северна Америка е кръстено
на Хумболт.
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следващите 100 години произтича С т а р и я т Ф р и ц и м а л к и я т
и от делата на Александър фон Хум- а п т е к а р
болт.
В началото но втората половина на 18
век Прусия (Германия още я няма) е
управлявана от Фридрих II, наричан
още стария Фриц.

Фигура 4. Логото на Хумболтовия
университет в Берлин.
Хумболт полага основите на популяризацията на науката чрез серия
от публични лекции в берлинския
университет. Изданията на Хумболт
„Космос” - фиг. 3 и „Картини от природата” спомагат много за образоването на широки слоеве на германското общество и през това подпомага
последвалия скок в развитието на естествените науки в Германия. А сега
– напред към детството на Хумболт

Фигура 5. Фридрих II.
Фридрих успява да разшири територията на Прусия и да опази това разширение. Но в културно отношение
Старият Фриц не се доверява много
много на националната интелигенция. Гьоте го нарича духовен васал
на Волтер и под силното влияние на
Волтер (който прекарва доста време
в пруския кралски двор). Фридрих
даже пише литературните си произведения на френски език.

„

Хумболт полага основите на популяризацията на науката чрез серия от
публични лекции в берлинския
университет.
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Хумболт бил доста приближен на семейството на новия крал, тъй като
известно време служил като камериер на първата му жена – принцеса
Елизабет фон Брауншвайг. След това
се оттеглил от този пост и се посветил на имението, което придобил
вследствие женитбата си за вдовицата на барон Холведе през 1766 година
– фиг. 8.

Фигура 6. Франсоа Волтер.
Берлин при управлението на стария
Фриц не бил място, особено привлекателно от гледна точка на науката
и културата – във всеки случай не
можел да се мери с Париж или Лондон. Старият Фриц бил недоверчив,
но след като починал през 1786 г.,
нещата се влошили. Наследникът –
Фридрих Вилхелм II бил твърде без- Фигура 8. Мари Елизабет фон Хумволев и управлението на държавните болт – майката на Александър фон
дела полека почнало да преминава в Хумболт.
ръцете на фаворити (и любовници).
По-големият брат на Александър Вилхелм фон Хумболт се родил на
22 юни 1767 г. в Потсдам в близост
до пруския кралски двор, където все
още живеело семейството му. Александър се ражда две години по-късно
– на 14 септември 1769 година в БерФигура 7. Берлин – XVIII век.
лин в наследствената къща на майка
си на Егерщрасе 22. Кръстник му стаНо имало и нещо положител- ва самият бъдещ крал, което показва,
но в цялата история, поне от гладна че баща му запазва добри отношения
точка на нашия разказ. Бащата на със семейството на Фридрих ВилХумболт – Александър Георг фон хелм II дори и след като се оттегля от
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камериерската позиция.
Бащата на Хумболт оказва силно влияние върху синовете си, но почива сравнително млад и те остават
под опеката на майка си. Мали Елизабет фон Хумболт била сурова жена
и изисквала дисциплина и спазване
на дворцовия етикет и силно желаела синовете и да направят държавна
кариера. Но Александър фон Хумболт така и не можал да придобие
чувството за принадлежност към
пруската аристократична прослойка. Това, което го вълнувало, била
например новоизлязлата книга на
Даниел Дефо – „Робинзон Крузо”.
Оттам полека започва да се формира
мечтата на Хумболт за пътешествия
в далечни и екзотични страни.

решава да даде добро образование на
синовете си. И ето ги в 1883 отново
в Берлин, където мастити педагози
срещу добро заплащане започнали
до обучават братята фон Хумболт. И
тук проличали разликите между двамата братя. Големият – Вилхем се увличал по философия и логика, докато на Александър му била интересна
живата природа и особено природата
в далечните страни. Той си събирал
листа и буболечки, заради което му
викали „малкият аптекар” и се изказвал доста нетактично, че му е по-интересно в гората при растенията, отколкото в кралския двор в Потсдам.
Възрастните не обръщали внимание
на тия думи на едно дете, но в детската душа вече се формирал бъдещият естествоизпитател.

Фигура 9. Замъкът Тегел.
Още повече, че голяма част от детските си години Хумболт прекарва
така да се каже на село – в замъка
Тегел край Берлин (когато пътувате
с влак от Дрезден за Берлин например и стигнете до гарата Берлин-Тегел, сещайте се, че замъкът Тегел е
бил фамилна собственост на фамилията фон Хумболт). Това не трае
дълго обаче, защото строгата майка
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Фигура 10. Младият Хумболт.
Дошла 1787 година. Госпожа
фон Хумболт решила да изпрати синовете си в университет. И понеже
в Берлин нямало университет (с неговото основаване по-късно щял да
се занимава Вилхелм фон Хумболт),
майката изпратила двамата братя
в университета във Франкфурт на
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Одер. Изборът не бил особено добър, защото университетът бил далеч от добрите си дни и единственото му предимство било, че там човек
сравнително лесно могъл да получи
докторска степен. Братята Хумболт
усетили тая работа, изкарали първия
семестър и решили да не продължават обучението си в този университет. И изборът им бил да продължат
в университета на Гьотинген, където
първо отишъл Вилхелм, а след него и
Александър. По това време Гьотингенският университет бил на около
50 години и понеже бил млад като
възраст, естествените науки не били
толкова изтласкани от философията
и теологията. Напротив – на тях се
гледало като на нещо ново и твърде
интересно.

Фигура 11. Университетът в Гьотинген.
Тук Александър фон Хумболт се запознава с Георг Форстер. Като оставим настрана това, че Форстер е писател с убеждения, близки до тези на
Френската революция, то нека отбележим, че Форстер участвал като естествоизпитател във втората експе-
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диция на легендарния Джеймс Кук,
заедно с баща си.

Фигура 12. Георг Форстер.
Това не била първата експедиция на
Форстер. През 1765 г. той също придружавал баща си при неговата експедиция из Русия. Форстер разказвал
интересни истории от своите пътувания из Русия и от околосветското си
пътешествие с Джеймс Кук. Срещата
и разговорите с Форстер окончателно
затвърдили убеждението у Хумболт,
че кариерата на държавен чиновник
не е за него. Повече му се нравела кариерата на пътешественик и учен.
Желанието да пътува в далечни страни отвежда младия Александър фон Хумболт в Хамбург, но скоро
съдбата ще реши друго. Госпожа фон
Хумболт иска от синовете си да започнат да се подготвят за бъдещите си
професии. Здравето и не е стабилно,
но тя все още командва парада. Александър фон Хумболт трябва някак да
съвмести желанието си за пътешествия и наука с желанието на майка
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си за кариера на държавна служба.
Компромисът се оказва подготовка
за кариера на чиновник в министерството на промишлеността и минните на Прусия. Така Хумболт попада
в знаменитата минна академия във
Фрайберг.

вземе Александър фон Хумболт на
държавна служба. И ето (на 29-ти
февруари! 1792 г) се появява министерска заповед, с която придобитите
знания на Александър фон Хумболт в
областта на математиката, физиката,
химията и минното дело се оценяват
високо и той се назначава в министерството на металургията и мините
на негово величество краля на Прусия.
Но министърът на мините и
металургията не бил единственият,
който забелязал талантите на Александър фон Хумболт. Още един човек
с голямо бъдеще се намесил в битката за привличане на Хумболт – Карл
Август фон Харденберг, бъдещият
канцлер на Прусия.

Фигура 13. Фрайберг.
И до днес хората от Фрайберг с гордост показват мините и минната си
академия. По времето на Хумболт
тази академия е световно известна
и всяка сутрин Хумболт прекарва 5
часа в шахтите, изучавайки геология, кристали и организация на минното дело. След обяд следват занятия
в минната академия, а вечер Хумболт
събирал любимите си мъхове. За талантливия студент не било проблем
да завърши минната академия.
А за пруския крал не било проблем да се сети, че бащата на Хумболт бил камериер в кралския двор и
че престолонаследникът бил кръстник на младия геолог. Ето защо министърът на минната промешленост
не трябвало много да го убеждава да
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Фигура 14. Карл Август фон Харденберг – канцлер на Прусия.
Умен и ловък политик, Харденнберг
гледал да се обгражда с талантливи
сътрудници.
Хумболт привлякъл
вниманието на Харденберг с качест-

НАУКА

Фигура 15. Байройт.
Тези успехи на Хумболт били внимателно наблюдавани от министъра на
минното дело и металургията и той
решава да подготви Хумболт за поотговорни задачи. За целта Хумболт
е командирован да изучава минното
дело в баварските Алпи и по-специално в австрийските рудници. На 20
юли 1793 г. Хумболт става член на
Императорската академия на естествоизпитателите. След завършването на австрийската командировка
през май 1794 г. на Хумболт е поръчано да внедри австрийския опит в
северогерманските мини. Министърът на мините фон Хайниц се бори
да задържи младия специалист, на
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когото е хвърлил око и все по-могъщият фон Харденберг, занимаващ
се вече и с външнополитическите
проблеми на Прусия, които са големи вследствие на събития в съседна
Франция. Фон Хайниц наддава и на
Хумболт е предложено да бъде назначен за управляващ мините и металургичните предприятия в Силезия
и Източна Прусия. Хумболт отказва,
но не защото възнамерява да работи
за Харденберг, а защото възнамерява да не продължава кариерата си на
държавен служител. И така Хумболт
остава на старата си служба в прекрасния малък град Байройт (където
първият автор на статията също прекара няколко прекрасни години от
своята младост, попивайки мъдростта на германската наука), увеличава
14 пъти добива в севернобаварските
рудници и планира да посети Швейцария. В това време обаче армията
на френския генерал Моро навлиза в
Германия и Харденберг има нужда от
умния млад Хумболт, които разбира
добре французите (поради френското си потекло по майчина линия).

„

вата си и това повлияло светкавична
на кариерата му – след 6 месеца той
бил назначен за началник на минното дело във франкските княжества
(днешна северна Бавария). Хумболт
бързо въвел порядък във франкското минно дело и при това не изоставял писането. През 1793 година (на
латински език) излиза книгата му
„Флората на Фрайберг”, която била
наградена с големия златен медал на
курфюрста на Саксония.

И

така

Хумболт

остава на старата си

Байройт (където първият автор на статислужба в прекрасния малък град

ята също прекара няколко прекрасни
години от своята младост, попивай-

ки мъдростта на германската наука),
увеличава

14

пъти добива в северно-

баварските рудници и планира да посети

Швейцария.
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Фигура 18. Среща на братята Хумболт
с Гьоте и Шилер.

Фигура 16. Генерал Моро.
И го праща да преговаря с французите да спрат настъплението. Мисията е успешна, Харденберг бил много доволен и се опитал да привлече
Хумболт. Но Хумболт бил твърдо
решен да се откаже от кариерата на
държавен служител. Още повече, че
през ноември 1796 г. починала майка
му – основният поддръжник на идеята за държавна кариера на Александър фон Хумболт. И в края на 1796 г.
Хумболт подава оставка от държавната чиновническа длъжност и отива
при брат си в Йена. Там се осъществява среща на двамата братя с Гьоте
и Шилер.
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Следва подготовка за пътешествие
в Египет, но Наполеон изпреварва
намеренията на Хумболт и дебаркира с армията си там. Започва война с
мамелюците и с турците и Египет за
някое време тава място, неудобно за
научни експедиции.
И като не става с Египет, Хумболт решава да опита късмета си в
Америка. Но за целта трябва да се
добере до Испания, а това никак не е
лесно в края на 18-ти век при наличие
на бушуваща революция по на север
във Франция. През февруари 1799 г.
Хумболт успява да се стигне до Мадрид. Късметът му работи – фрегата
„Писаро” заминава към Каракас и
успява де се изплъзне на английския
флот, след което тръгва по курса си.
Непосредствено преди достигането
на южноамериканския бряг, на борда на кораба възниква епидемия и
той не стига до Каракас, а спира в
град Куман.

НАУКА

Фигура 19. Хумболт по време на
американското пътешествие.

цето на Южна Америка. Територия,
покрита с девствени гори – пише
Хумболт – съкровищница, пълна с
чудесни растения и невиждани животински видове. „Не мога да събера
и 1/10 от това, което ми попада пред
очите” – пише по-натам той – „загубих бройката само на новите видове
маймуни, които срещнахме”.
Следващата цел на Хумболт е
Колумбия, но преди да замине за Богота, той прекарва около 2 месеца на
остров Куба. През септември 1801 г.
Хумболт и Бонплан потеглят за Колумбия по долините на реките Каука
и Магдалена. Отнема им 4 месеца да
стигнат до Кито, столицата на днешен Еквадор. В Кито Хумболт започва да изучава езика на инките, който
ще му е от полза при по-нататъшното
му пътешествие към Перу. От Перу
Хумболт и Бонплан поемат към Мексико по море. Месецът е декември
1802 г. и Хумболт използва възможността да изучава студеното течение,
което днес носи неговото име.

И оттам започва продължителната
експедиция на Александър фон Хумболт из испанската част на Южна
Америка. С приятеля си Бонплан те
започват да правят колекция от растения, насекоми, ракообразни и т. н.
Бонплан подреждал експонатите, а
Хумболт записвал наблюденията си
върху географското разпространение
на съответните растения и животни
и тяхната зависимост от характера
на климата и почвата и прозрял, че
заедно с горещината, съществува и
друг фактор за промяна на коефициента на пречупване на светлината на
тропиците и това е влажността.
Движейки се полека, през ноември 1979 година експедицията
достига Каракас. Поради дъждовете,
Хумболт и Бонплан посрещат там новата 1800 година. Пътешествието им
продължава чак след преминаването
на дъждовете, а това става през февруари 1800 година. Но пък какво пъФигура 20. Хумболтов калмар.
тешествие – на пирога по река Ориноко за да се изследва територията
Това течение влияе съществено върмежду Ориноко и Амазонка – неизху климата, почвите и растителносследвана дотогава територия в съртта между океана и Кордилерите.
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В Мексико Хумболт се интересувал персона. Даже му минава пред ума да
от природните условия, рудите, бла- вземе и да го екстрадира от Франция.
городните метали, но също и от вулканите (да не забравяме, че Хумболт
по образование бил геолог). А в Мексико бил Попокапепетъл и близкият
до него и с 200 метра по-нисък вулкан Истаксиуатъл.

Фигура 21. Рисунка на вулкан от
Александър фон Хумболт.
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Мъдрият вътрешен министър Фуше
го спрял, като му казал, че ако изгони Хумболт, само ще признае, че
Хумболт наистина е по-популярен
от него. Наполеон не обичал и Бонплан, които станал отговорник за
градините в Мармезон и през Жозефина имал възможност да влияе върху Наполеон за доставката например
на редки растения за тези градини.
Доставките били скъпи и Наполеон
мърморел, но Жозефина настоявала
и постигала своето.

„

Хумболт установил, че съставът на
планинските скали е същият като в
Европа. В допълнение двамата с Бонплан продължили да събират растения и още в допълнение Хумболт
провел едно от първите статистически изследвания на Нова Испания,
а изследванията му на атмосферата,
магнитните явления и астрономическите му наблюдения в Новия свят
постепенно свързали Новия свят и
Стария свят в едно единно цяло.
Триумфалното завръщане на Хумболт в Стария свят става през 1804
г. Париж го посреща радушно, даже
твърде радушно. Наполеон не е доволен, че градът се занимава с този
германец, вместо със собствената му

Фигура 22. Наполеон

Хумболт

установил, че съставът на

планинските скали е същият като в

Европа.
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Фигура 23. Хумболт и Бонплан по
време на експедицията по река Ориноко.
Отнасял го Бонплан, а неговият приятел Хумболт бил считан от Наполеон за пруски шпионин. В Париж
Хумболт започнал да издава многотомното описание на своите пътешествия. Това пък предизвикало
брожения из пруската интелигенция,
която смятала Хумболт за недостатъчен патриот. Въпреки това пруският крал отбелязал постиженията на
Хумболт и му дал титлата придворен
камериер, която му осигурявала достъп до величеството почти по всяко
време на денонощието. Освен това
имало и материална страна на наградата – на съответния човек се изплащала някаква годишна сума. Но на
Хумболт му било скучно в Берлин и
по му понасяло в Париж. Освен това
му се искало да направи пътешествие
в Русия. Това желание отново било
провалено от действията на Наполеон, който нападнал Русия. Хумболт
си стоял в Париж и на това не било
гледано с добро око в щаба на армиите на монарсите-съюзници срещу
Наполеон, където бил и братът на
Хумболт, който също не одобрявал
стоенето на брат си в лагера на врага.
Въпреки всичко, когато на 31 март
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1814 г. пруският крал стигнал до Париж, той повикал Александър фон
Хумболт за да му покаже забележителностите на френската столица, а
по-късно го взел със себе си и при посещението си в Англия.
Хумболт бил много добре посрещнат
в Англия. Бил избран за член на Английското кралско общество на мястото на починалия Хенри Кавендиш.
А в Прусия неговият стар познайник
Харденберг, вече канцлер на Прусия,
му предложил поста на посланик в
Париж. Който Хумболт отказал. И
вместо това се заел с организация
на германската наука, като използвал славата си, за да постави научното съсловие на подобаваща позиция
в пруското общество. Не случайно
Хумболт е много почитан в германската наука, а на негово име е кръстена една много известна фондация.
Хумболт особено се грижил за Берлинския университет, с чието основаване се занимавал брат му. Там той
се опитал да привлече Гаус или пък
забелязал таланта на младия химик
Юстус Либих. Постепенно университетът започнал да набира скорост,
особено след 1818 г., когато в него започнал да чете лекции самият Хегел.
Консервативната част от аристокрацията недолюбвала Хумболт и се
страхувала, че след като брат му станал посланик в Лондон, то Хумболт
бързо ще прогресира до ниво министър на културата. Хумболт обаче не
се блазнел от държавните постове.
Вместо това започнал да чете публични лекции за науката на език,

НАУКА

достъпен за по-широки слоеве на населението. В тези лекции Хумболт
обяснявал устройството на света и
запознавал слушателите с историята
на развитието на научните възгледи.
Когато го питали, защо се занимава
с такива неща, той отговорил: „Със
знанието идва и размисълът”.
Мечтата за посещение на Хумболт
в Русия била угаснала. В 1827 г. руското министерство на финансите
попитало Хумболт дали си струва да
се секат монети от платина. Хумболт
отговорил, че това не си струва до се
прави, поради големите и резки промени в цената на платината. Монетите бели отсечени, но последвалата им
експлоатация, потвърдила правотата
на Хумболт .
Осъществила се и мечтата му за пътешествие из Русия. И то започнало
от град Болгар близо до Казан и продължило към китайската граница
след което Хумболт се върнал през
казахските степи (Семипалатинск)
и Омск. При това пътешествие Хумболт поставя началото от метеорологични станции за наблюдение на
времето и климата.

С течение на времето Хумболт
става все по-скептичен към политиката и политиците. Например при
революцията от 1830 година, той заявява, че народа пак го лъжат. „40
години наблюдавам” – пише Хумболт –„как се сменят управниците в
Париж ” които отново и отново биват
сваляни заради своята некадърност
и на тяхно място идват нови такива.
Познавах доста от тези хора – пише
Хумболт и много от тях бяха честни и
почтени преди да влязат в политиката и властта. И като влязат, не стават
по-добри от своите предшественици, а напротив – често се превръщат
в още по-големи подлеци.
Години вървели, Хумболт неуморно продължавал да работи за
организацията на германската наука. Бог му дал дълъг живот и доста
разочарования през него. Смъртта
на брат му била голям удар за Александър фон Хумболт. За да почете
паметта му, Хумболт започнал да издава литературното му наследство и
това издаване вървяло успоредно с
изданието на прочутия Хумболтов
„Космос”.

„

Хумболт

обаче не се блазнел от дър-

жавните постове.

Вместо това започнал да чете публични лекции за науката на език, достъпен за по-широки
слоеве на населението.

Фигура 24. Волжките българи.
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Фигура 25. Фридрих Вилхелм IV –
крал на Прусия и брат на „картечния” кайзер Вилхелм I

42

Фигура 26. Ото фон Бисмарк. Погледнете това под мишницата му.
То стои в основата на успехите на
железния канцлер.
Хумболт починал на 6 май 1859 година, малко преди да навърши 90
години. Погребали го редом с брат
му в Тегел. 18 месеца след смъртта
му в Берлин е основана фондацията
„Александър фон Хумболт”

„

При възкачването на трона на
Фридрих Вилхелм IV Хумболт става
един от неговите най приближени
съветници. Хумболт се надявал, че
кралят ще се отнесе с внимание към
социалните и научните проблеми на
Прусия. Кралят уважавал Хумболт и
още като принц поддържал стремежите му да помага на младите учени.
Но кралят си имал собствен дневен
ред и през 1848 г. отменил конституцията под предлог, че пречи на естествените отношения на монарха с
народа. Хумболт не харесал реакцията, но считал, че немската буржоазия
няма нито съзнанието, нито силите
да следва примера на френската буржоазия и да произведе голяма революция в Германия. И се оказва прав
– големият победител в революцията от 1848 г. е Бисмарк, а не германската буржоазия.

Хумболт починал на 6 май 1859 година, малко преди да навърши 90
години. Погребали го редом с брат
му в Тегел. 18 месеца след смъртта
му в Берлин е основана фондацията
„Александър фон Хумболт”
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Която има дълъг живот и е подкрепила научното развитие на хиляди
германски и чуждестранни учени.
Подкрепила е и много млади български учени, включително и на първия
автор на тази статия. Така, че делото
на този голям немски учен и организатор на науката отдавна е напуснало
пределите на Германия и частици от
него могат да се видят дори и в България. За което поне ние, авторите на
тази статия, сме му благодарни.

Фигура 27. Късният Александър
фон Хумболт.
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