
 

За науката и цветята  

    Ще ми се да разкажа за Българската наука, но ме е страх, че няма да бъда разбран 
правилно, не от друго.   Тя, науката, не е за всеки.   Пък и веднага някой ще се обади, че 
науката е интернационална и че не може да има Българска наука, а само наука в 
България. И сигурно ще има някакво основание. Науката е като цвете, има си латинско 
наименование, много от хората не го знаят (не само на латински), но всеки му се радва 
отстрани, ще му се да го откъсне. Никой не казва, че не обича цветята. А защо ли му е 
да го откъсне? – За да го занесе на другите. Така то пътува и обикаля света. Като научна 
публикация. Иначе то си загива. И все пак, качествата на едно цвете зависят и от 
почвата, и от слънцето, и от поливането. И от географското положение, и от 
надморската височина... Няма цвете, което да расте навсякъде. Мичуринските методи 
все още не могат да създадат такова цвете. И да цъфти, и да мирише еднакво навсякъде 
по света. Особено последното е съвсем невъзможно. Все едно да искаш всички хора да 
са равни. Пробвахме, но някои все си оставаха „по-равни”. Но да не се отклоняваме от 
темата.  Интересуващите се от въпросите на равенството могат да се обърнат, напр. към 
интердисциплинарните разработки на Дж.К.Джером. Разбира се, може да се направят 
усилия за отглеждане на цветето. Да му се сложи хубава почва, да се полива, да се 
топли... Такива цветя се отглеждат на определени места за показ. Но както казва 
Белоногата на П.Р.Славейков, „там всичко расте насила, и дето расте, там вехне”. 
Сиреч, не приличат на истинска публикация. Към тази категория можем да причислим 
и цветята в саксии. Методът се прилага, когато никой не иска да дойде да види цветето. 
Тогава му се носи и му се показва. Това се нарича сега „пиар” (PR). Към цветето може 
да се привърже и една цветна книжка, на която да бъдат нарисувани или заснети други, 
по-хубави цветя, може и от други страни, да се разкаже за международните му връзки с 
тях. Но и тези цветя, „дето растат, там вехнат”. Пък и едно цвете пиар не прави, също 
както една лястовица – пролет. 

       Дотук неявно допускахме, че този, който сади цветето, знае какво цвете сади и как 
да го гледа. Много от цветята, също като науката у нас, обаче са оставени на произвола 
на съдбата. Те никнат където намерят – по пътища, камънаци, синури, ниви и ливади. 
Все пак, цъфтят - без цветя съвсем не може, така решила природата. А сред полските 
цветя има и полезни билки. Който разбира, ги търси. Който не разбира, събира 
плевелите. Те са едри, лесно засенчват дребните цветя и полезните билки. Има, разбира 
се, и растения, важни за промишлеността – жито, царевица, слънчоглед и т.н. Важни за 
световната икономика. Но и те са различни в различните страни – едно е житото от 
Канада, и съвсем друго – от целините на Русия. Не че в Русия не расте жито. Едно 
време тя е изхранвала цяла Европа, но сега го внася отвън. Станало нещо с руското 
жито, - като с Българската наука. А може би не точно с житото, а с нещо друго. Какво 
му е руското на житото, и българското на нашата наука. Но нещо не вирее... 
Напоследък се появи генно-модифицирано жито. Само че хората не го искат, не знаят 
дали не е опасно. Е, науката няма как да се модифицира генно, но затова пък учените 
могат да бъдат модифицирани. Генно-модифицираният учен е много по-продуктивен. 
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Бълва много статии. Но хората не ги използуват – страх ги е. Оригиналните статии 
може да са били хубави, ама след модификацията... Затова не ги цитират. Генната 
модификация на учените се постига бавно и тиранично. С много осакатяване на цели 
поколения. Не се вкарва лесно идеологически ген на мястото на научния. Затова пък 
там, където научен ген липсва, манипулацията е винаги успешна. Идеологическият ген 
никне и мутира непредсказуемо. Особено вреден се оказва, т.н. шести ген, имплантиран 
от „деликатните служби” (или наратко, ДС). Той има свойството да се „снишава” в 
критични периоди, но при първа възможност се развива взривоопасно, и поразява 
икономически, политически, морално и физически всичко около себе си. Сред 
носителите му най-опасни са доброволно модифицираните. Прави са тези, които не 
купуват генно-модифицирани храни. Знаят ли откъде ще изскочи модифицирано генче. 
Гледаш го, за нищо не става, а то било...доброволно модифицирано.  

  А какво става с немодифицираните цветя? Ами, те просто не могат да виреят в сянката 
на мутантите. Или умират, или изпращат семената си надалеч. Може би затова 
наистина е неподходящо да се говори и за Българска наука. Но за цветята винаги може. 
И е по-безопасно. 

 

 


