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Представяне  
на поредицата от редактора

Много явления, които преди изглеждаха 
странни и необичайни, днес стават обект на 
научни изследвания. Дошло е време да се роди 
нова наука...

Ли керъл

По много причини този предговор дълго време не се 
получаваше. не е лесно да представиш нова поредица, 

подготвяна дълго и с много любов, която всички харесват и в 
която се разказва за устройството на света от гледна точка на 
съвременната наука. не бива да прекаляваш в желанието си 
да предизвикаш интерес към нея, защото може да се получи 
обратния ефект. Евентуалният читател може да се претовари 
с информация и да се изплаши от тематиката, която може да 
му се стори доста сложна.

има ли изобщо нужда от предговори? Сигурна съм, че по-
вечето читатели ще кажат: „не! кой ли ги чете!“ Добре. Значи 
няма нужда. тогава нека да приемем, че това е само едно крат-
ко представяне на тази поредица. и без друго е по-добре да че-
тем самите книги, а не предговорите към тях. и тъй, в новата 
поредица „квантова магия“ ще се запознаете със съвременни-
те изследвания на руските и западните учени-физици. Ще от-
бележа, че всички те са професионалисти и всеки от тях рабо-
ти по дадена тема, има публикации в научни списания, както 
и научни степени. Защо са им тогава тези книги? За учените 
това е една възможност да направят достъпна за повече хора, 
освен колегите си, информацията за последните открития в 
науката, които са в състояние да преобърнат представите на 
човека за реалността.
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Защо названието на поредицата „квантовата магия“ обе-
динява тези наглед несъвместими неща? това наименование 
отразява най-точно съвременното състояние на науката, в ко-
ето научните открития са толкова невероятни от гледна точ-
ка на традиционното човешко възприятие, че е трудно да им 
повярваш. както се казва, мина времето, когато се смяташе, че 
науката си е наука, а мистиката – мистика. За съжаление преди 
наистина беше така: който познаваше квантовата механика, 
не се интересуваше от езотерика, а който беше запознат с езо-
теричните практики дори малко, но достатъчно, за да се убеди 
в реалното физическо съществуване на тези факти, невинаги 
познаваше квантовата механика. в настоящата поредица е 
показано нагледно колко близки са тези два крайни подхода, 
които по същество изучават едни и същи явления, но от раз-
лична гледна точка и с абсолютно различни методи.

Странно? невероятно? Да. наистина е така.
ако решите да прочетете всички книги от поредицата, ви 

очакват още по-невероятни открития.
Ще завърша това кратко представяне на книгите от поре-

дицата с думите на един от нейните автори: „не бива да се пла-
шите и да отлагате четенето за по-нататък, дори ако все още 
сънувате кошмари от уроците по физика в училище“.

С пожелания за невероятни открития,
Оксана Филичева , 

редактор на поредицата, 



Предговор

За какво е тази книга? трудно е да се каже с едно изрече-
ние... но ако все пак се опитам да отговоря накратко, това 

е моят опит да осмисля някои много важни за всички нас ре-
зултати, получени в квантовата физика през последните годи-
ни. важни не само за практическата реализация на невиждани 
до днес технически устройства, които идват с вълната на на-
стъпващата „втора квантова революция“, но и особено значи-
ми за нашия светоглед, като крачка към едно качествено ново 
и много по-дълбоко разбиране на света, който ни заобикаля.

Разбирам, че и заглавието на книгата изисква определени 
разяснения. какво означава „квантова магия“? основното зна-
чение на термина „магия“ в тази книга се определя по следния 
начин: това са онези процеси и явления в заобикалящия ни 
свят, които нямат класически аналог. По-просто казано, това 
са процесите, които противоречат на всички известни закони 
на физиката и излизат извън рамките на обичайните ни пред-
стави за реалността.

въпреки това думата „магия“ в заглавието на книгата има 
още няколко допълнителни нюанса. Преди всичко, това е оча-
рованието на квантовата механика с нейните невероятни въз-
можности, които наистина са магически в сравнение с другите 
теории. освен това в нея има известен намек, че квантовата 
теория е не само инструмент на учените, но и на всеки от нас, 
тъй като дава възможност на човека съществено да разшири 
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границите на своето разбиране за света и да надникне в най-
потайните дълбини на мирозданието. и тук не става дума 
само за дълбините на микросвета, към който квантовата ме-
ханика беше насочена досега. всъщност ще говорим за света 
около нас – макросвета, в който съществуваме, а не за света 
на елементарните частици. и ще се опитаме да разберем защо 
последните открития в квантовата теория са в състояние ко-
ренно да променят традиционните ни представи за света око-
ло нас.

малко по-сложно е да се обясни понятието „квантова“, тъй 
като предубеждението, че квантовата механика се занимава 
само с микроскопични системи – субатомни частици, атоми и 
молекули, че това е една много тясна наука, която няма ни-
какво отношение към обектите около нас, е доста разпростра-
нено. това не е така. много по-правилно би било да се каже, 
че без квантовата теория е невъзможно да бъде описано 
адекватно поведението на микрочастиците и че нейните за-
кони са всеобщи – в макросвета те са също толкова валидни, 
както и в микросвета. Друг е въпросът, че при описанието на 
макро обектите законите на квантовата теория се опростяват 
и обикновено се използва тяхното класическо приближение, 
като се пренебрегват квантовите ефекти.

квантовата теория често остава недооценена, макар че 
без нейните закони самото съществуване на макроскопични-
те обекти би изглеждало истинско чудо, свръхестествено и не-
обяснимо явление. Съществуването им би могло да се обясни 
единствено с помощта на някакви „висши сили“, тъй като си-
лите и законите, познати ни от класическата физика, не могат 
да обяснят забележителната стабилност на атомите и моле-
кулите, която обуславя всички физични и химични свойства 
на веществата. Причината не е в това, че квантовата теория 
прониква на микрониво и описвайки поведението на атоми-
те, успява да обясни макроскопичните свойства на вещества-
та. между другото мнението, че познаването на най-малките 
тухлички на материята (елементарните частици) ни помага 
по-цялостно да опознаем природата на веществото и физиче-
ските полета е доста разпространено. а изобщо не е така. това 
е тъкмо класическата гледна точка, която предполага, че ако 
се познават структурата и поведението на отделните части на 
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една система, могат да се изведат законите за поведение на 
обекта като цяло. квантовата теория твърди обратното – че 
дори максимално пълното познаване на отделните части по 
принцип не ни позволява да изведем законите, описващи по-
ведението на обекта като цяло. в квантовата механика съот-
ношението между отделната част и цялото е много по-сложно, 
отколкото в класическата физика.

квантовият подход предполага отделната система да се 
разглежда преди всичко като едно цяло, в границите на което 
могат да се проявят определени свойства на неговите части. 
При това се твърди, че обратният път – от частта към цялото – 
води до задънена улица, не може да даде правилни резултати 
и да ни доближи до разбирането на фундаменталните закони 
на физиката.

всички основни постижения на квантовата механика се 
базират не само върху познанието за микросвета, а до голяма 
степен и върху един принципно различен подход към описа-
нието на физическата реалност. За разлика от класическата 
физика, която непосредствено оперира с физическите харак-
теристики на обектите, квантовата теория изхожда от по-фун-
даменталното и първично понятие „състояние на системата“. 
от тази гледна точка всички физически величини, които харак-
теризират дадена система, представляват само нейни вторич-
ни прояви, зависещи от различните ѝ състояния. Става дума 
за произволно малки или големи системи. квантовата теория 
представлява описание на всякакъв вид обекти, изхождащо от 
понятието за състояние, независимо от това дали тези обекти 
са малки или големи. методите на квантовата теория могат да 
се прилагат с еднакъв успех както към микрочастиците, така 
и към вселената като цяло.

така терминът „квантов“ не трябва да се приема като пре-
калено тесен или като синоним на нещо много малко и незна-
чително. Преди всичко това е начин за описване на околната 
реалност, който изхожда от понятието „състояние на система-
та“ и в тази книга най-често ще го използваме точно в този 
смисъл.

Що се отнася до самата книга, тя не е написана с един-
ствената цел да запознае читателя с най-новите постижения 
в квантовата механика и конкретно с чисто физическите ре-
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зултати, получени при разработките на квантовия компютър. 
Преди всичко тя е мой опит за философско осмисляне на тези 
резултати.

твърдението, че те са от огромно значение за всеки от 
нас, може да се стори на някого доста надуто и преувеличе-
но. Ще кажа само, че всеки човек изгражда живота си, като 
се ръководи от собствения си светоглед. Дори когато съвсем 
несъзнателно плуваме по течението, ние пак го правим под 
влияние на собствените си утвърдени представи за околния 
свят. При това светогледът ни обикновено се базира на ши-
роко разпрост ранените възгледи на класическата физика за 
материалната основа на заобикалящата ни действителност. 
много хора смятат, че освен материята и физическите полета, 
във вселената няма нищо друго и че елементарните частици 
са нейният основен строителен материал, вечната и неунищо-
жима субстанция на космоса.

Често пъти точно това ограничено разбиране за устрой-
ството на света формира системата от житейските ценности 
на даден човек, определя неговите приоритети, цели и стре-
межи и лежи в основата на целия му земен път. Затова е на-
пълно естествено да се очаква, че последните постижения на 
квантовата теория могат да имат голямо значение за всеки, 
тъй като те не се вместват в рамките на подобно опростено 
разбиране за реалността. те са в състояние коренно да проме-
нят традиционния светоглед на човека и да го накарат да пре-
разгледа из основи цялостната си система от житейски цен-
ности и стремежи.

основният извод, до който достига квантовата теория, 
може да бъде формулиран така: материята или веществото 
и всички познати физически полета не са основата на заобика-
лящия ни свят, те са само една незначителна част от съвкуп-
ната Квантова реалност.

както навярно разбирате, този кратък извод крие в себе 
си дълбоки и сериозни последици, които днес ние дори не мо-
жем да си представим.

в тази книга съм се постарал да обясня подробно всички 
теоретични и експериментални резултати, получени през по-
следните години в областта на физиката на квантовата ин-
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формация, които позволяват да се направи този изключител-
но важен за цялото естествознание извод.

надявам се, че читателят ще може да разграничи цити-
раните в книгата факти или физически резултати, и моята 
собствена интерпретация, изразяваща личното ми мнение по 
въпроса. Естествено, не претендирам, че моята гледна точка 
е единствено вярна. но лично за мен е повече от очевидно – 
фак тите са такива, че ни принуждават да се замислим сериоз-
но и да погледнем реалността с други очи.





 1
 

Магията  
на сплетените  

състояния 
 
 
 





1.1 На прага на ерата  
на квантовите компютри

Днес всеки от нас в най-общи линии знае какво предста-
влява обикновеният компютър. а какво бихте казали за 

компютър, чиито информационни ресурси превишават броя 
на частиците във вселената (според специалистите той е 1080 
степен) – компютър, който по ефективност би превъзхождал 
обикновения компютър примерно толкова пъти, колкото все-
лената превъзхожда един атом? Ще кажете, че това са врели-
некипели, че това е просто немислимо, нали? но няма да сте 
прави! Защото в настоящия момент по тези компютри се рабо-
ти с пълна пара. наричат ги квантови компютри. това устрой-
ство няма да изисква кой знае колко много клетки работна па-
мет за обработка на информацията1 – ще са достатъчни само 
няколкостотин такива. Да кажем – З00 клетки ще стигнат, за 
да може информационният ресурс на този компютър да пре-
виши 10 пъти броя на частиците във вселената (2300 = 1090)2.

 1 При обикновения компютър това е обемът на оперативната памет.
 2 всяка клетка памет може да се намира в две основни състояния – 0 

и 1 (един бит), общият брой възможни състояния на N броя клетки 
е равен на 2N. класическият компютър във всеки един момент от 
времето може да реализира само една последователност от състоя-
ния (съответно, 0 или 1) на битовете в регистъра на неговата памет. 
квантовият компютър може в един и същ момент от времето да 
реализира всички възможни варианти на тези последователности.
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Целият този гигантски масив от информация може да се 
променя съгласувано само с един работен такт. това поразяващо 
различие между обикновения и квантовия компютър се обясня-
ва с факта, че ефективността на последния нараства експонен-
циално с увеличаване броя на клетките на неговата памет.

За да можете по-нагледно да си представите какво пред-
ставлява експоненциалният ръст, ще ви припомня известната 
легенда за изобретателя на шахмата, когото индийският цар 
пожелал да награди за интересната нова игра. Човекът поис-
кал за награда следното количество пшеничено зърно: върху 
първия квадрат на шахматната дъска трябвало да се сложи 
едно зрънце, върху втория – две, върху третия – четири и така 
върху всеки следващ квадрат – два пъти повече зрънца, от-
колкото върху предишния. Царят се учудил на тази скромна 
молба, но се оказало, че нейното изпълнение е невъзможно. в 
целия свят не можело да се намери толкова много пшеница. С 
такова количество зърно можела да се покрие цялата планета. 
Хамбарът, който би побрал цялата тази пшеница, трябвало да 
бъде висок чак до Слънцето.

Ситуацията с квантовия компютър е същата: добавянето 
на всяка нова клетка към наличната вече памет увеличава два 
пъти общата ефективност на това устройство.

Броят на различните състояния на клетките памет на кла-
сическия компютър е същият като на квантовия. така класи-
ческият компютър с памет от 300 бита може последователно 
да премине през същите 2300 състояния, но във всеки един мо-
мент той може да се намира само в едно от тях. от друга стра-
на, квантовият компютър може да се намира едновременно 
във всички тези състояния (в тяхната суперпозиция1). когато 
в паметта на класически компютър се промени един бит, ос-
таналите битове в нея не реагират по никакъв начин – те не 
се променят. когато в квантовия компютър се промени един 
бит (нарича се квантов бит – кубит), заедно с него съгласувано 
се променят и всички останали, по този начин цялата супер-
позиция се пренастройва мигновено. така се постига гигант-
ска скорост на действие и според оценката на специалистите 
излиза, че изчислителната мощност на квантовия компютър 

 1 вж. по-подробно гл. 2, раздел 2.4.
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расте експоненциално спрямо тази на класическия компютър. 
За онагледяване на невероятно голямото предимство на кван-
товия компютър може да послужи и следния пример. Предста-
вете си, че имате квантов компактдиск, който за разлика от 
обикновения съдържа информация в кубити, а не в битове. в 
квантовия CD кубитите се намират в състояние на суперпози-
ция, което съдържа всички възможни дискретни последова-
телности от 0 и 1 едновременно. квантовият CD представлява 
нещо като универсална матрица, от която може да се „отпе-
чатва“ всеки класически CD, с каквато и да е информация и по-
следователност на битовете. Единственото ограничение е не-
възможността да се надвиши обема на битовете на изходния 
CD. По такъв начин един квантов CD съдържа едновременно 
всички възможни класически CD – стари, настоящи или бъде-
щи, с всякаква възможна информация – осмислена или не, и 
с всякаква двоична последователност, съставена от 0 и 1. По-
нататък ще се спрем по-подробно на това как точно от кванто-
вия CD може да се „прояви“ необходимата информация и да се 
„отпечата“ класически CD.

от теоретична гледна точка създаването на квантовия 
компютър не представлява особена сложност – достатъчно е 
клетките памет (кубитите) да могат да взаимодействат по-
между си и ние да можем целенасочено да въздействаме върху 
тяхното състояние.

но на практика всичко е много по-сложно – и за това ще 
стане дума по-подробно в една от следващите глави.

а сега нека да разгледаме част от работата, предшестваща 
създаването на квантовия компютър. Един от първите, който 
обърнал внимание на възможността за създаване на такива 
компютри, бил Ричард Файнман.1

През 1982 г. той си задал въпроса какъв би трябвало да 
бъде компютърът, който позволява да се моделира природа-
та. При това имал предвид не простото моделиране, което се 
основава на добре познатите ни закони на класическата фи-

 1 Feynman R. Simulating physics with computers // International Journal 
of Theoretical Physics. Vol. 21. No. 6/7. P. 467–488 (1982); Feynman R. 
Quantum mechanical computers // Foundations of Physics. Vol. 16. P. 
507–531 (1986). (Originally appeared in Optics News, February 1985.)
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зика, отразяващи само ограничена част от действителността. 
Файнман говорел за моделиране на физиката на фундамен-
тално равнище, „когато компютърът прави точно същото, ко-
ето прави природата“, за едно по-пълно и дълбоко описание на 
действителността, при което класическата реалност и нейни-
те закони биха се получавали като граничен случай (опростен 
вариант на квантовото описание). Ученият стигнал до извода, 
че този компютър трябва да бъде квантов. не ставало дума, че 
той трябва да работи по законите на квантовата механика – 
цялата електроника вече и без друго се разработва на базата 
на нейните закони. въпросът бил в това, че докато всички съ-
временни прибори и компютри работят по квантовите зако-
ни, но в класически режим, квантовият компютър би трябвало 
да работи и в квантов режим. в този случай в играта влиза ос-
новният принцип на квантовата теория – принципът за супер-
позицията на състоянията. така компютърът получава въз-
можност да оперира с кохерентните (съгласувани) състояния 
на клетките памет. До този момент човечеството никога не е 
разполагало с подобни квантово-корехентни устройства, кои-
то функционират чрез суперпозиционните състояния. когато 
те започнат да навлизат от научните лаборатории в масовото 
производство и в нашето всекидневие, това ще бъде начало-
то на втора квантова революция. По своите мащаби и послед-
ствия тя значително ще надмине „скромните“ резултати на 
първата, която роди атомната бомба и на практика – всички 
съвременни електронни технически устройства.

идеите на Файнман били интересни, но в онези години 
те не предизвикали особен интерес в научните среди. Ситуа-
цията се променила коренно през 1994 г., когато Питър Шор1 
показал, че квантовият алгоритъм е в състояние да сведе за-
дачата за факторизация (разлагане на цяло число на прости 
множители) до полиномиална сложност, докато обикновени-
ят алгоритъм расте експоненциално с входните данни.

например един обикновен компютър, изпълняващ 1010 

степен операции в секунда, ще се нуждае от около година 

 1 Shop P. W. In Proceedings of the 35th Annual Simposium on the Foundations 
of Computer Science, edited by S. Goldwasser (IEEE Computer Society 
Press, Los Alamos, CA). P. 124 (1994).
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време, за да разложи на прости множители едно 34-цифрено 
число, а времето, необходимо за да разложи едно 60-цифрено 
число, ще надхвърли възрастта на вселената (1017). ако обаче 
се използва квантов алгоритъм, тази задача може да се реши 
достатъчно бързо.

Резултатите, получени от П. Шор, от практическа гледна 
точка означават, че квантовият компютър е способен за реално 
време да разбие например кодовете, използвани в банковата 
сфера. точно там широко се прилага система за шифриране, ко-
ято се базира на невъзможността едно достатъчно голямо чис-
ло да се разложи на прости множители за време, постижимо от 
съвременните компютри. След като осмислили ситуацията и 
се убедили нагледно в предимствата на квантовия компютър, 
частните фирми, държавните учреждения и финансовите сре-
ди на много държави отделили и насочили доста големи сред-
ства за научни изследвания в сферата на квантовите изчисле-
ния. към тази сфера се устремили и много научни колективи, 
които бързо пренасочили тематиката на своите изследвания. 
относителния брой на научните публикации, посветени на 
квантовата изчислимост, нараствал по-бързо спрямо броя на 
публикациите в други области на физиката. През някои годи-
ни броят на статиите на тази тема, публикувани в научни спи-
сания, надхвърля общия брой публикации по всички останали 
теми в областта на физиката, взети заедно. всичко това спо-
могна за достатъчно бързото създаване на реални прототипи 
на квантовия компютър, а теоретичните основи за неговото 
създаване получиха мощен импулс за развитие. това се отнася 
преди всичко до теорията на сплетените състояния, теорията 
за декохеренцията и квантовата теория на информацията.

няма да се спираме на изчислителната мощност на кван-
товия компютър. Ще обсъдим подробно извода на Файнман, 
че квантовите компютри са в състояние да моделират реални 
процеси на фундаментално ниво, но ще разгледаме този въ-
прос от малко по-друга страна.

в процеса на работата над квантовия компютър се нало-
жи учените да вникнат дълбоко в тези фундаментални зако-
ни. това беше напълно естествено – практическата работа на 
квантово-кохерентните устройства на фундаменталното ниво 
на реалността предполага едно по-дълбоко разбиране на за-
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коните, функциониращи на това ниво. Файнман казва по този 
въпрос следното: „ако предположим, че познаваме всички фи-
зически закони до съвършенство, ще е ясно, че няма нужда да 
се занимаваме с компютри. но ако се замислим – има още какво 
да научим за физическите закони и ако трябва да съм съвсем 
откровен, ще призная, че все още не разбираме много неща. на-
истина, работата над квантовия компютър даде възможност 
да се научат много нови неща за фундаменталните закони и 
за някои процеси, с които физиката никога не се беше сблъск-
вала до този момент – декохеренцията и рекохеренцията, за 
които ще говорим подробно по-нататък. в резултат на това в 
науката възникнаха нови приложни направления: теорията 
на сплетените състояния, теорията на декохеренцията, кван-
товата теория на информацията, както и други съвременни 
дялове на квантовата теория, които често се обединяват под 
общото наименование „физика на квантовата информация“.

Днес често може да се чуе и за други теории, които претен-
дират за фундаменталност, като например струнната теория, 
м-теориите и т.н. трябва да отбележим, че тези теории нямат 
отношение към реалните физически процеси в заобикалящия 
ни свят. те никога не са били обвързани с физически експе-
рименти и тяхното обяснение. По-скоро това са красиви мате-
матически трикове, игри на ума, математически абстракции, 
които са далеч от действителността. За разлика от тях, теори-
ята на сплетените състояния и теорията за декохеренцията 
се развиват като непосредствен резултат от практическата 
работа във физическите лаборатории под формата на теоре-
тични модели, които позволяват да се опишат екпериментите. 
тяхната адекватност спрямо реалните физически процеси се 
проверява посредством техническите устройства, разработва-
ни на базата на тези теории. ясно е, че ако тези модели не са 
адекватни, приборите просто няма да работят.

Ще попитате какво общо имат с всичко това магията и 
„свръхестественото“? всичко е много просто. Състоянията и 
физическите процеси, с които трябваше да се работи при раз-
работването на квантовия компютър, нямат класически ана-
лог. това са нелокални състояния и процесът на тяхното про-
явяване (декохеренция) под формата на локални елементи на 
реалността по същество представлява материализиране на 
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обекта от нищото. а обратният процес на разтваряне на ло-
калните обекти и преминаването им в нелокално състояние 
(рекохеренция) прилича на онова, което в научната фантасти-
ка се нарича преминаване в хиперпространството, нулев про-
бив и др. външно това би изглеждало като изчезване на един 
обект от нашата физическа реалност – нещо подобно на начи-
на, по който според свидетелствата на очевидци понякога се 
разтварят нЛо.

от гледна точка на класическата физика тези процеси са 
свръхестествени в прекия смисъл на думата. Предполагам, 
че те са пряко свързани с магията, разбирана в най-широкия 
смисъл на думата като събирателно название на всякакъв вид 
„чудеса“, които изглеждат необясними от гледна точка на кла-
сическата физика и обичайните ни представи за физическата 
действителност.

класическата физика описва вече проявената действител-
ност. квантовата теория обосновава съществуването на една 
по-дълбока и фундаментална реалност – непроявена и нело-
кална. квантовата теория се доближава плътно до количест-
веното описание на нематериалните обекти и нелокалните 
корелации, бих казал – до описанието на Духа, или до чисто 
квантовата информация, а физиката на квантовата информа-
ция изучава законите на нейното проявяване под формата на 
локални елементи на реалността, един вид манифестиране на 
Духа.

Днес квантовата теория трябва да направи само още една 
малка крачка, при това не теоретична, а чисто психологическа: 
да промени малко терминологията си и да обясни на един по-
достъпен език резултатите, които е постигнала. включител-
но – двойствената природа на всички заобикалящи ни обек-
ти – нелокална (духовна, нетленна) и телесна (материална, 
тленна). а също – че в основата на класическия свят стои един 
нелокален квантов източник на реалността, който се намира 
извън времето и пространството и е нематериален.

в известна степен теорията на сплетените състояния се до-
ближава до холографската теория, която не е теория в прекия 
смисъл на думата, защото не дава количествено описание на не-
локалността или холографичността. казано леко преувеличено, 
това са разсъждения, подобни на тези за аквариума и рибката 
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(известен пример на Д. Бом), общи размишления за ролята на 
локалните корелации и опит нагледно да си представим как 
действат те. отправна точка в разсъжденията на Д. Бом1 са имен-
но сплетените състояния на аПР-двойката (наречена на името 
на изследвалите я учени: айнщайн-Подолски-Розен), когато 
„сплетените“ частици се държат строго съгласувано помежду си, 
така че промяната в състоянието на едната, води до мигновена 
промяна на другата, независимо колко далеч се намира тя.

Докато размишлявал над тази загадка, противоречаща не 
само на здравия разум, но и на теорията за относителността 
на айнщайн, която налага много твърди ограничения върху 
скоростта на разпространение на взаимодействието, Бом стиг-
нал до извода, че елементарните частици си взаимодействат 
от всякакво разстояние не защото си разменят някакви тайн-
ствени сигнали, а защото тяхната „отделност“ е една илюзия. 
С други думи, на някакво по-дълбоко ниво на реалността спле-
тените частици изобщо не са отделни обекти, а са продълже-
ние на нещо много по-фундаментално и цялостно.

нека да си представим, предлага Бом, един аквариум с риб-
ка. Да допуснем, че по някаква причина не можем да наблюда-
ваме ситуацията директно, а виждаме аквариума само на екра-
ните на два телевизора, които го показват отпред и отстрани. 
когато гледаме двата екрана, лесно можем да решим, че двете 
плаващи рибки, които виждаме, са отделни обекти. но ако се 
вгледаме внимателно, ще видим, че между рибките на двата 
екрана съществува някаква очевидна свързаност. ако едната 
рибка промени положението си, другата също променя своето 
едновременно с нея. освен това винаги, когато едната е в анфас, 
другата задължително е в профил. внимателният наблюдател, 
който не знае, че гледа един и същ аквариум, най-вероятно ще 
реши, че или двете рибки неизвестно как мигновено комуни-
кират помежду си, или че това е някаква чиста случайност.

но това са само общи разсъждения. на базата на такава 
теория не могат да се създадат технически устройства, които 
да работят с нелокални корелации. Холографската парадигма 
може да се разглежда като вариант, който илюстрира наглед-

 1 вж. напр. статията на киви Берд „освоение реальности“: http://www.
computerra.ru/offline/2002/440/17528/.
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но теорията на сплетените състояния, но и тази илюстрация 
няма да е пълна, тъй като в нея все още има много традицион-
ни представи.

в настоящия момент освен теорията на сплетените съ-
стояния няма нито една концепция или алтернативна теория 
(от типа на торсионната), в която да е въведена количествена 
мяра1 на квантовата нелокалност. При това теорията на спле-
тените състояния влиза в стандартната и общоприета интер-
претация на квантовата механика и не се смята за алтернатив-
на, като например интерпретацията на Еверет за „множество-
то паралелни светове“.

когато става дума за „свръхестественото“, често се споме-
нава теорията за торсионното поле на акимов-Шипов. тя също 
се появява като резултат на математически търсения и никога 
не е била обвързана с реални физически процеси. много от по-
нятията на теорията за торсионното поле могат да се изразят с 
термини от теорията на сплетените състояния. например оно-
ва, което в теорията на акимов-Шипов се нарича „първично 
торсионно поле“, в квантовата теория се нарича „чисто спле-
тено състояние“. За разлика от първия термин, втория е общо-
приет в научните среди и не предизвиква възражения. както 
при първичното торсионно поле, така и при чистото сплетено 
състояние отделните подсистеми не взаимодействат помеж-
ду си съгласно традиционното разбиране. между тях има само 
квантови нелокални корелации, поради което във всяка част 
на системата (подсистема) се съдържа информация за остана-
лите части и поведението на всички е съгласувано: промяната 
на една от тях се отразява мигновено върху другите.

Според мен торсионната теория може да се разглежда като 
интерпретация на отделни положения на теорията на сплете-
ните състояния. При всички случаи обаче теорията на торсион-
ното поле явно не е достатъчна, за да се управляват нелокални-
те квантови корелации в една система (торсионните полета). 
в нея не е формулирано описание на динамичните процеси на 
преминаване в класически и квантови корелации, липсват и 
количествени характеристики за оценка на квантовото сплита-
не в системата (степента на близост до първичното торсионно 

 1 По-подробно вж. гл. 3, раздел 3.3.
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поле) и т.н. в това отношение съвременната квантова теория 
има редица очевидни предимства – тя обяснява физическата 
природа на нелокалните взаимодействия, притежава развит 
теоретичен апарат за количествено описание на нелокалните 
явления, включително и на информационните процеси, чрез 
понятията на теорията на квантовата информация.

можем да споменем и теорията за етера с нейните съ-
временни модификации. всички разсъждения за етера като 
някакво празно пространство, съставено от електрически 
неутрална материя, според мен олицетворяват опростените 
представи за нелокалните състояния. ако се опитаме да из-
разим представите на квантовата теория за кохерентните су-
перпозиционни състояния с езика на класическата физика, би 
се получила следната фраза: „изключително фина субстанция, 
която прониква без триене във физическите тела“. в някои съ-
временни варианти на теорията на етера се предполага, че ако 
върху него се въздейства, могат да се получат различни него-
ви концентрации. Предполагам, че управлението на етера е 
същото като управлението на степента на квантово сплитане 
(на процесите на декохеренция и рекохеренция). нещо повече, 
квантовата теория отваря възможност да се въздейства върху 
абсолютната пустота в прекия смисъл на думата. върху пус-
тотата, в която няма нито материя, нито вещество, нито поле 
– нищо от гледна точка на класическата физика.

Според мен, теориите за етера няма да могат да обяснят 
нищо, ако не успеят да излязат извън рамките на класическо-
то описание и не започнат да разглеждат суперпозиционните 
състояния. в най-добрия случай те ще дадат едно класическо 
приближение към квантовото описание на действителността. 
всички теории за етера представляват опит в рамките на класи-
ческата физика да се даде описание на отделните страни и осо-
бености на кохеретните суперпозиционни състояния. Схванати 
са някои частни моменти, но те са доста далеч от цялостната и 
логична картина на реалността, която дава квантовата теория.

Подобна ситуация се е получила и с понятието за физи-
ческия вакуум, за който в съвременните научни публикации 
също все по-често се говори посредством термините, описва-
щи нелокални суперпозиционни състояния.


