
Когато фактите говорят, само Витанов не мълчи (1) 

Когато дадох интервюто, знаех, че то ще бъде одобрено от много хора, и наистина много от тях ме 
поздравиха. Знаех, че няма да се хареса на тези, които ще се разпознаят в него. Накрая казах, че научната 
общност знае кои са „черните“ овци, знае и накъде текат паричните потоци. Нарочно не споменавах имена, 
защото схемите се използуват от доста учени и псевдоучени, и както казах в интервюто, някои от тях са с 
имена. Оказах се прав. Един от разпозналите се започна да сипе за пореден път глупости и обиди по мой 
адрес. Аз обаче вярвам, че учените сами могат да преценят истината. Особено, ако получат повече 
информация, което смятам да направя на моя блог http://fairscience.wordpress.com.  Затова тук ще бъда 
кратък. 

            Напълно съм съгласен с написаното от проф. Б. Тошев по „Случая Николай Витанов“. Към морално-
етичната страна бих добавил недопустимостта сам да се налагаш за единствен специалист в дадена област и 
да даваш квалификации на колегите си. Търсенето на монополно положение, особено чрез дезинформация и 
оплюване е позорно. Един специалист в дадена област трябва да познава и цитира публикациите преди него, 
това влиза в библиографската му справка. Тъй като колегията не е задължена да познава дейността на всеки 
учен и лесно може да бъде заблудена, съм принуден да дам съвсем кратка информация: 

         През 1980-82 г. (преди 33 години!), когато никой не говореше за квантови компютри, публикувах 3 
статии върху днешния основен обект на изследване на Витанов – преходи в системи с 3 и N нива под 
действието на лазерни полета (авторите са в азбучен ред): 

1. L. Kancheva, D.I. Pushkarov – Interaction of a Three-Level System with Two Strong Fields,- J.Phys.B: 
Atom.Molec.Phys. B 13 427-441 (1980)  

2, L.S. Kancheva, D.I. Pushkarov, S.Rashev -  Quasi-Levels and Dynamics of a Three-Level System – J.Phys.B: 
Atom.Molec.Phys. B 14 573-583 (1981)  

3. L.S. Kancheva, D.I. Pushkarov, – On the Multicomponent Structure of Scattered Light Spectra from N-Level 
Atoms and Molecules,- Comtes Rendus de l’Acad.Bulg.Sci.  35  17-20 (1982) 

Изследванията са със значително по-адекватния, по-общ и мощен метод на матрицата на плътността, в 
сравнение с уравнението на Шрьодингер, използувано от Витанов. Но не това е същественото. Първите две 
статии са цитирани над 45 пъти. Сред тях са много водещи учени, но любопитното е, че са цитирани и в 
книгата на Shore (1990) – учителят на Витанов, както и в статия на Fewell, Shore and K. Bergman (1997), 
чиито идеи той и досега експлоатира. Накрая, миналата година, когато Витанов арогантно обясняваше, че 
нищо не разбирам от неговата и на Рангелов тематика, излезе статията на He and Han (Phys. Rev. A 85, 
043415, 2012), където статия на Витанов [14], е цитирана веднага след моя статия [13]. И ако това означава, 
че нямам понятие от тематиката, здраве му кажи! Изглежда чукчата е наистина писател, но не и читател. Ще 
добавя, че съм канен и на натовска школа по квантови компютри в Анкара и Анталия като консултант.  

Досега мълчах, но смятам, че Витанов прекали, и ми дължи извинение. 


