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В статията се разработва идеята за научното изследване като релационно 

подреждане на информация от независимо получени данни. Данните не са сетивни 

възприятия, а стойности, между които се установяват релации (матрици). Научното 

изследване е генериране на смислена информация във форма на подреждане в 

матрични релации, аналогично на решаване на пъзели. Описанието, обяснението и 

предвиждането са изследователски операции, които се преливат. 

Статията е съзнателно отклонение от традиционната и съвременна форма на 

философстване за науката, създаваща ентропия на дебати по всякакви релевантни 

проблеми (възприятия–наблюдения–експерименти, данни–факти–теории, 

емпирична валидност–логическа адекватност, потвърждение–опровержение, 

индукция–дедукция–абдукция, описание–обяснение–редукция, парадигма–форма 

на живот–практика, и т.н.). Показано е как тези заплетени проблеми могат да се 

решават формално с минимална неопределеност. Научното изследване не е 

формална процедура, но резултатите му са подредени структури. 

Фигура на отношението 

Отношенията са определености. Всяко определяне е отнасяне. Неотнесеното 

е неопределено. (Герджиков 2008, с. 14) Минималното определяне е двуместно 

(бинарно) отношение. Едноместното (унарно) отношение (pR)е тавтология или 

предикат без връзка с други. („Всички Нобелови лауреати са получили Нобелова 

награда.“). Бинарното отношение (xRy) е координиране на две множества: домейн и 

кодомейн („Всички Нобелови лауреати са откриватели.“) 



 

 

Съответно, минималната знакова система е двоичната (0–1) – бинарно 

отношение. Минималното количество информация е избор между два варианта или 

натурален логаритъм с основа 2 (Шанън). В ‘A Mathematical Theory of 

Communications’ (1948) Шанън дeфинира единица информация както следва: 

Изборът на логаритмична база съответства на избора на единица за измерване на 

информацията. Ако се използва основа 2, получените единици може да се нарекат 

бинарни цифри (binary digits), или накратко битове (bits), дума, предложена от Дж. 

У. Тъки. Устройство с две стабилни позиции: реле или флип-флоп верига, може да 

съхранява един бит информация. N такива устройства могат да съхраняват N бита, 

тъй като тоталния брой на възможните състояния е 2N, и log2N = N. (Shannon 1948, 

p. 380) 

За представянето на науката като релационно подреждане е необходима 

минимална теория на отношенията, каквато намираме в математиката.  Там 

отношенията се разработват като произведения на множества.  

Основа (ground) на R е серията от k непразни множества, X1, …, Xk, наричани 

области (домейни) на отношението R. 

Фигура (figure) на R е Декартово произведение1 на домейните на R, или, 

Fg(R)  = X1 × … × Xk. Отношението R е детерминирано от неговата фигура Fg(R). 

Тук дефинирам още: 

Стойност (value) в домейна Xk e елемент (член) Vk  на множеството Xk.  

Матрица (matrix) на R е наредено множество от елементи Vk, на 

съотнесените множества. Бинарното отношение се нарежда в двумерна матрица. 

Във всички случаи една релация между множества от стойности може да се 

представи в n-мерна координатна система (виртуално пространство), 

съответстваща на n-арната релация. Матриците са виртуални (знакови) 

пространства – множества от точки (знаци), дефиниращи стойности в редове. 

                                                

1

   Декартово произведение на множествата A и B се нарича множеството, чиито елементи са 

всички наредени двойки от елементите на A и B. A x B ={ (a, b) | a∈A, b∈B}. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/1948


 

 

В математическата теория отношенията имат различни степени на 

определеност. хRy е пълно дефинирано за Х, ако за всеки член х на множеството Х 

има най-малко един член y, за който хRy. R е уникално дефинирано за Х, ако за 

всеки член х на Х, има най-много един член у на Y за който xRy. Ако R е пълно 

дефинирано и уникално дефинирано, то R е добре дефинирано или регулярно за Х. 

В науката се съотнасят и нареждат в таблици и фигури стойности на 

величини или букви в текстове. Прост случай са стойностите на температурата в 

една стая в последователни моменти. Измерените градуси (C˚) може да се запишат 

в таблица с една колона и редове, в които се записват всички независимо измерени 

температури за едно денонощие през 5 минути и във всяка клетка е записано едно 

число. Тук не се установява определена зависимост между времето и 

температурата. 

Информационно представяне. В релационните бази данни в информатиката 

данните се подреждат в релационни схеми  (таблици), представящи релациите. 

Базата данни е дефинирана в общия случай за две измерения или като 2-арно 

отношение. В нея са съотнесени две множества, наречени „атрибут“ (attribute), 

представен в колона, и „запис“ (tuple), представен в ред. Този тип база данни е 

разработен от Едгар Код през 1970 г. (Codd 1970), и е интензивно използван в 

информатиката. 

Стойностите са еквивалентни на записи в клетки на таблици в релационни 

бази данни. Те съответстват на единици в информационни записи (съобщения). 

Бинарната релация е еквивалентна на един бит информация. Тя може да се запише 

като 0 или 1 в двоичната система. За по-сложни релации в структури и динамики 

може да се използва друга знакова система (азбука). Ето как математическата 

теория може да се свърже с информатиката. 

В научен смисъл матриците са еквивалентни на протоколите със записи на 

данни (стойности) на променливи.  Точка или запис в пространството на протокола 

е (комплексно) число от релевантните стойности, например точка в тримерно 

пространство: x = 35 mm, у = 61 mm, z = - 10 mm, или буква (фрагмент) в 

едномерен ред…AGA… в ДНК. 



 

 

Ред и функция  

Ред. Тук формулирам понятие за ред в една формална схема, свързваща 

математически и информационни формулировки на релации. Релациите са 

информационни редове (съобщения). Те се изразяват като серии знаци. Знаците са 

елементи от знакови системи. В науката знакова система може да е система от 

съотнесени величини. Техните стойности се записват в протоколите. Такава 

знакова система е десетичната числова система. Такава знакова система е също 

всяка азбука. 

Функция. Пълната определеност в едно отношение означава просто 

еднозначно съответствие или координация на всяка стойност от домейна с една 

стойност от кодомейна. Тук още няма ред, специфичен за науката. Релациите са 

интересни за емпиричната наука, когато множеството от стойности в кодомейна 

може да се получи от множеството стойности в домейна чрез функция на 

зависимост. В информатиката такава функция се установява чрез програма като 

алгоритмична стъпка. В научен контекст фигурата на отношението може да 

представлява (елемент от) научна теория (модел). 

Функцията е  релационна фигура на зависимост. Зависимост е добре 

дефинирано отношение, при което една стойност от едно множество е дефинирана 

от съотнесена стойност от друго множество. 

хRy е функция, ако за всеки член х на множеството Х има член y, за който:  

y = F(x), 

където F e функция за аргумента х; у е стойност на функцията F за 

аргумента х. 

Например:  

хRy = F (x,y). 

В математическата теория на релациите функция е просто еднодначното 

съответствие между стойностите на домейните. Функция в науката е регулярна 

зависимост между корелирани множества от стойности. Функцията между 



 

 

множества стойности може да се представи пространствено като линия в 

координатна система на виртуално пространство. 

Една n-арна функция може да е физически закон:  

F = m.a  

(Втори закон на Нютоновата механика). Това е 3-арна релация между сила, 

маса и ускорение, в която е налице регулярна зависимост. Физическият закон 

утвърждава тази зависимост универсално, за всяко F, m и a. Математическата 

форма на функцията е уравнение. 

Една числова функция може да се опише във вид на линия: например  e 

парабола в двумерно пространство (равнина). 

В една база данни за стойностите на F, m, a за един движещ се обект тази 

зависимост е валидна за всяка от стойностите. Формулирането на закони от този 

тип е цел на всяка количествена наука. Законите подреждат данни във вид на 

функции. 

Информационно функцията е редукция на количеството информация при 

запазване на нейната пълнота. Редукцията означава намаляване на количеството 

информация. Редуцира се съобщението, дължината на записа или броя знаци, 

описващи пълно релацията. Пълно описание означава, че една функция описва 

пълната база данни. Една отделна стойност може да се представи като функция от 

стойностите на корелираните множества. 

Далеч не всичко в науката е сводимо до такъв функционален ред. Релациите 

все пак имат степени на определеност. Една релация може да не е определена като 

зависимост. Една релация може да е неопределима като математически изразима 

функция. Ако няма функция, то няма уравнение, но може да има зависимост. Ако 

няма зависимост, тогава оставаме на ниво протокол. Имаме база данни, но нямаме 

установена зависимост.  

Във всички организми на Земята един или няколко точно определени 

триплети кодират една аминокиселина. Това е е еднозначна зависимост. Таблицата 



 

 

на кода е равнозначна на универсален факт или закон. Тя е пример за нечислова 

матрица.  

Символни матрици 

Отношенията могат да се създават като символни (виртуални) матрици.  

Създаването на матрица или матричният дизайн е синтез на координатна 

система. Матрицата е виртуална релация, в която се нареждат данни. Тя е 

виртуално пространство от възможни точки: стойности. Протоколи, описания и 

формални теории са организирани чрез символни матрици. Тук под „матрица“ се 

разбира ред в релацията, представим в самата фигура на функционалното 

отношение. Координатната система може да е геометрична, числова или буквена 

(азбука). Така тя е някакъв език. 

Смисленото подреждане е селекция или дизайн на релевантни схеми и може 

да започне със създаване на координати. Това е създаване на виртуално, 

дескриптивно пространство с цел описване на реалност. „Виртуалното“ е 

разграничено от „реалното“ като символно (Герджиков 2008). В зората на науката в 

Месопотамия през III хил. пр. Хр. небесната сфера е разделена на 360 сегмента с 12 

сектора, паралелно на делението на календарната година на 360 дни с 12 месеца. 

Тези 12 сектора отговарят на 12 групи звезди от зодиака, които последователно 

заемат специално място на небето. Това начално подреждане в астрономията е 

валидно и днес. 

Езиците не се създават самоцелно – те имат функция да пренасят 

информация, да обработват информация, или да описват. Езиците (символни 

системи) могат да се представят като координатни системи на пространства от 

възможни стойности (записи).  Никакво описание не е възможно без координатната 

система на определен език. (Герджиков 2008, с. 15).  

Матриците определят какви данни се установяват, а наблюденията дават 

самите данни. Близко до това значение на „матрици“ е второто значение на 

„парадигма“ на Томас Кун. В статията си относно изясняването на термина 

„парадигма“ той пише: 



 

 

За него [второто значение на „парадигма“] сега бих могъл да приема обозначението 

"парадигма1", но по-малко объркване ще възникне, ако вместо това го заместя с фразата 

„дисциплинарна матрица“ – „дисциплинарна“, защото тя е общо притежание на 

практикуващите някаква професионална дисциплина, и „матрица“, защото тя е композирана 

от наредени елементи от различни видове, всеки от които изисква допълнителна 

спецификация. Конституентите на дисциплинарната матрица включват…символни 

обобщения, модели и образци. (Kuhn 1977, p. 297) 

 Матрицата е „композирана от наредени елементи“, но не и „от различни 

видове“. Множествата в една матрица или език не могат да са разнородни, защото 

ще са несъотнесени.  

Когато за дадена база данни намираме зависимост („символно обобщение“ 

по израза на Кун) между х и у, ние откриваме релация с функционална фигура. В 

науката това е откритие. Защо е откритие? Защото установява зависимост, 

имплицирана в независимо получени данни. Редът позволява съкратен запис на 

една релация във вид на функция, какъвто намираме във формулата на Нютон F = 

m.a и в другите математически закони във физиката. 

Друг тип съкратени записи са химическите формули, които представят 

химически елементи и съединения. Химическите уравнения представят 

зависимости между елементи в химически реакции. В стереохимията молекулите се 

представят пространствено, като триизмерни форми. Тук данните могат да са 

стойности на размери между атоми в тримерни молекули. В клетъчната биология 

пространствените форми на молекулите имат функционален смисъл – тяхната 

динамика е насочена към ресинтез (възпроизвеждане) на клетката. 

Съвсем различни от формулите са образите, получени в наблюденията: 

фотографии на макро ниво, образи от телескопи, от микроскопи, рисувани схеми на 

структури и динамики. Те биват символно интерпретирани и тогава стават 

информация. 

Езикът на науката е огромен философски проблем. Тук се вижда, че езикът 

създава матрица и функционира като координатна система за фигурите (записите) в 

науката. Това е в някакъв смисъл „езикова игра“, „форма на живот“ (Витгенщайн) 



 

 

или  „практика“ (Янакиев). Разтварянето във форма на живот или практика е 

реално и смислено, но е фон за матрицата като мрежа от установени стойности. 

…основното, което ни дава науката, са символни инструменти – твърдения, формули, 

схеми, графики, карти, модели. ... Тези инструменти трябва да бъдат изнамерени с оглед на 

решаването на някакви практически задачи. Затова науката не се свежда до умствен процес, 

до боравене с твърдения. Тя е практика и култура или, казано с термина на Витгенщайн, 

семейство от форми на живот. (Янакиев 2014, с. 98) 

Научното изследване наистина е „правене“, занаят, майсторство, но както 

при всеки занаят целта е чист продукт – артефакт, който не съдържа правенето – в 

артефакта не намираме как нещо е правено, а намираме нещо, което върши работа. 

В един златен накит майсторът-златар е постигнал цел, а как – това е неопределено 

в изделието.  Науката върши работа като познание на света, защото намира 

имплициран ред, наличен в света, но научното изследване е твърде вариантно и 

недетерминирано, макар че следва технология. 

Синтез на ред от хаос 

Информационно редът редуцира информацията. Такава е функцията на 

научните матрици. Количеството информация в една формула е ограничено до 

зависимостите между нейните елементи, или до пълното ѝ описание. Количеството 

информация в един протокол е по принцип равно на броя на записите 

(стойностите) и е ограничено само отвън – от условията на наблюдението.  

Ако за неподредената информация е необходим достатъчно дълъг запис 

(пълен протокол), съдържащ всички намерени стойности за всяка от съотнесените 

променливи, то за подредената информация е достатъчен записът само на онази 

част, от която могат да се изведат всички останали стойности. При извеждане на 

неизвестни стойности в уравнение записваме данните за дясната страна на 

уравнението, а от тях получаваме данните за лявата. Това е решаване на 

уравнението за една от променливите, като уравнението може да се реши за всяка 

от тях. В различни типове матрици това са формули, уравнения, схеми или модели 

на форми и процеси, структури, функции и поведения.  



 

 

Процесът на изследване представлява релационно подреждане. 

Независимите единици информация на ниво данни се организират, с което се 

редуцират до запис на формата на зависимост между стойностите в базата данни. 

Това е генериране на „ред от хаос“. Редът се извлича или открива като 

имплицитен в експлицитно неподреденото множество данни. Това става като 

проекция на теория върху данни. В стария вариант (Герджиков 1985, 1995) 

проекцията е геометрично налагане, а тук е информационно дефинирана. 

„Проекция“ тук значи функционално подреждане на протокол от теория (модел).  

На входа фиксираме установени в наблюдения данни, а на изхода 

генерираме фигури от тези данни, без да ги променяме. Или обратно: на входа 

генерираме фигури (хипотези във формата на зависимости), а на изхода 

получаваме проекция на тези зависимости върху данни. Тук „емпиризъм“ и 

„рационализъм“ са едностранчиви позиции. Изходът постоянно се съизмерва с 

входа и се коригира. 

„Емпиризмът“ все пак е вярната стратегия в науките: данните са независимо 

генерирани. Манипулирането на самите данни от фигурите корумпира науката и я 

обезсмисля като познание на света. Под „манипулиране“ разбирам произволно 

генериране, подмяна или елиминиране на данни за потвърждение на теории. 

Записите в релационната база данни не се получават с извеждане.  

Какво е смислена информация? Това, което отличава разнообразие от 

информация или разликата между безредие и ред. Редът се въвежда чрез синтез на 

смисъл. Тук „смисъл“ е ред от процеси на намаляване на ентропията. Така цифрите 

4371 са безредни, докато не се въведат като код за достъп до сейф. (Gherdjikov 

2010, § 273). Като код 4371 детерминира отваряне на сейфа. Редът е резултат на 

селекция. В научното изследване обаче редът трябва да се намери като функция-

зависимост, която може да дефинира (да подрежда и предвижда) независимо 

получени стойности. 

Да подредим означава да намалим ентропията и с това необходимата 

енергия за обработка на информацията. Колкото по-дълъг е един запис или 

съдържа по-голямо количество информация, толкова по-голяма е енергията, 



 

 

използвана за подреждане: съхранение, преработка и използване на информацията. 

В разпръснатите данни намираме ред и в това вече е налице смисъл. 

Ред от хаос синтезират живите организми. В клетката протичат 

едновременно милиони химични реакции и структурни взаимодействия между 

макромолекули, насочени от програми и обратни връзки към запазване на 

специфичния ред: живото състояние като стабилно състояние на фона на растяща 

ентропия – спонтанното разпадане на клетъчните структури. Това е възможна 

физична дефиниция на динамичния аспект на биологичната специфика или смисъл 

на тези структури и процеси. 

Синтез на смислен ред правим постоянно като индивиди и групи и тялото го 

прави и без съзнателен контрол. Идентифицирането на видими групи звезди като 

съзвездия е ярък пример за спонтанния стремеж към смислово подреждане въпреки 

ирелевантните фигури. Това става чрез генетично зададени поведенчески патерни, 

поведенчески навици и колективни обичаи. На върха са рационални проекти, 

генерирани съзнателно.  

Разбира се, в нашия свят в крайна сметка всеки ред се разтваря в хаос. Това 

показва, че физичната реалност каквато я намираме, надхвърля локалните острови 

на ниска ентропия. Нещо повече: живите организми повишават ентропията на 

Земята повече, отколкото самите физични процеси в неживата среда. (Това е 

физична формулировка на „екзистенциалния момент“ на един индивидуален или 

множествен, „интерсубективен жизнен свят“ – обречеността му да е „проблясък в 

тъмнина“, който обаче се повтаря и умножава.) Слънцето е енергийният ресурс, 

който достатъчно продължително ще прави възможен живота на планетата. 

Генерирането на смислена информация, making sense, е в крайна сметка 

познанието в науката. Намерената фигура или матрица намалява радикално 

ентропията в данните: от ограничен набор данни получаваме останалите. Така 

впрочем се прави и в компютърните програми. Те действат като матрици от 

алгоритми за подреждане на данни. Решаваща за генерирането на стабилен ред е 

обратната връзка, с която програмите или матриците се изпитват, коригират и 



 

 

променят или просто се отхвърлят. Обратната връзка показва отклонението от реда 

и изисква операция на подреждане.  

Рационалността е потопена в ирационалност и кристализира от нея. 

Научното изследване е във висока степен неформален, неформализуем и 

неизвестен път, който се прокарва, докато се върви по него. Прокарва се път, това 

значи, че се върви без наличен път. Този „път“, грубо наречен „проба-грешка“, е 

разработен като „рационална критика“ във философията на науката на Карл Попър. 

В екстремна форма, като последователен автокритицизъм, той е формулиран в The 

Logic of Scientific Discovery.  

Аз подчертах думите „рационална дискусия” и „критично”, за да покажа, че отъждествявам 

рационалната нагласа с критичната нагласа. Смисълът е, че когато предлагаме решение на 

проблем, трябва да се опитваме с всички сили да оборим нашето решение, а не да го 

защитаваме. Малцина от нас, за съжаление, практикуват това правило; но други хора, за 

щастие, ще ни доставят критиката, ако ние не успеем да си я доставим. Но критиката ще 

бъде плодотворна само ако формулираме проблема толкова ясно, колкото можем, и 

придадем на нашето решение достатъчно определена форма – форма, в която то може да 

бъде критично дискутирано. (Popper 1959, xix) 

Тази норма е нереалистична, но извличането на ред от хаос не е 

детерминирано, изисква серии от проби, обременени с грешки, и в крайна сметка 

не е гарантирано. Това обаче важи за всеки дизайн. 

Редукцията на количеството информация чрез смисъл означава простота и 

същевременно пълнота на матрицата. Тя запазва цялата релевантна информация. 

Това означава, че от подреждаща релация и достатъчно данни за условията може да 

се получат (изведат) всички релевантни данни. 

Мощност на емпирично валидната матрица 

Простотата сама по себе си не е релевантна. Когато казваме просто: 

„Природата се управлява от закони“, „Гравитацията е взаимодействие между тела“, 

или: „Животът е възпроизвеждане“, ние с едно изречение сякаш „обясняваме 

всичко“, но в действителност губим всичко важно. Целта на науката не е да 

формулираме категории и всеобщи твърдения, неотнесени към определени данни, а 



 

 

да създаваме относително прости, но мощни теории с висока резолюция, които да 

определят с подредени релации далеч стигащи конкретни детайли. Една 

тривиална теория, която наглед обяснява всичко, реално не казва нищо конкретно 

за наблюдаеми явления, съвместима е с всякакви данни и така е защитена от 

опровергаване. Нейното проективно съдържание е малко като определени данни, 

като тя се отнася неопределено към много възможни данни.  Една интересна 

теория, напротив, определя големи класове данни и с това „забранява“ останалите. 

Така тя има силно определено, при това относително голямо емпирично 

съдържание. Една теория на ДНК, която казва, че ДНК е спирала, без да уточнява 

каква спирала, с колко нишки, с какви точно структури, е съвместима с всякакви 

спирали и не се опровергава от всевъзможни данни за синтеза на белтъци, но не 

казва как ДНК е подредена и как детерминира белтъчния синтез. Тази теория има 

малко информация като определими данни и съответно малко „забранени данни“.   

Това е наречено от Попър „емпирично съдържание“: „количеството емпирична 

информация, предавана от една теория, или нейното емпирично съдържание, 

нараства със степента на фалсифицируемост.“ (ibid., p.96) 

„Количеството емпирично съдържание“ подвежда, защото слабите, 

тривиални теории имат широко емпирично поле, в което те могат да се 

потвърждават. Не самото количество емпирична информация, а относителното 

количество предиктивна (определена) информация във вид на висока резолюция е 

важно. Конкретна теория на това съдържание не е създадена, доколкото ми е 

известно, и едва ли е възможно да се определи количеството информация, която 

една теория обхваща.  

За науката е уникално важна резолюцията, разделителната способност или 

мощността на различията, отношенията, които една матрица може да определи. 

Това е количество информация в различни независими величини или структури, 

които теорията обяснява и от които тя може да бъде тествана. За база данни това е 

n-арността на релацията, записана в протокола. Специфична е информацията за 

функционалните структури, които се описват пълно. Човешкият геном например е 

верига от мономери с дължина 3 000 000 000 двойки бази. Тази огромна 



 

 

информация е мрежа от инструкции за синтеза на белтъци във вид на триплети за 

20-те аминокиселини, за началните и крайни точки на синтезираните мономери, за 

реда на синтезите, за реда на включването на вериги от триплети. Термини като 

„триплет“, „кодон“, „ген“, „интрон“ сочат функции и това е обясняващият им 

смисъл. 

Може да се формулира схематично, че мощността на една матрица е право 

пропорционална на сложността на данните, които тя дефинира (резолюция) и  

обратно пропорционална на нейната собствена сложност.  

P (M) = I (D)/ I (М), 

където P (М) е мощност на релационната матрица, I (D) е количество 

релевантна информация на данните в един протокол и I (М) – количество 

информация в теорията (матрицата). 

Количеството информация в данните може да се определи като броя 

независими величини в базата данни. Типът променливи задава и тяхната 

информация. Ако променливите са измерими, то стойностите им са числа. Тогава 

по формулата на Шанън имаме: . Към тази двоична единица информация (бит) са 

сводими по-сложните. Промяна от логаритмична основа a към основа b изисква 

умножаване по .  

Ако променливата е азбука с 4 знака, а знаците са N, то  

. . Но за простота не се използват винаги битове, а единици, съответни на 

броя на знаците в азбуката (числовата система). Така информацията е равна на 

количеството варианти на един запис. Количеството информация за един полимер с 

4 вида мономери и дължина 150 мономера е: I =. Вероятността на всяка подредба 

на полимера е 1/ Една от огромното число подредби е реалната и тя е биологично 

специфичната – тази, която работи в клетката. Тя не може да се дедуцира 

теоретично. Теорията за този тип подредба е несъизмерима с математическите 

теории. Тук смисловата информация не е уравнение, а е отнасяне на полимера към 

специфична функция, като функцията се дефинира в интеграла на функциите. Този 



 

 

интеграл не е количествен, затова мощността на една структурно-функционална 

теория не е измерима. 

Редукцията съвпада с намирането на специфика и е следната: разчитаме 

серията букви в полимера и търсим неговата функция, или функциите на отделни 

негови сектори. Дългото описание на полимера се редуцира до дефиниране на 

функционална структура. 

Една теория с минимално количество променливи, която дефинира 

максимално релевантно разнообразие от данни, е максимално мощна. За 

измерително-изчислителните изследвания това е изчислимост, а за структурно-

функционалните е адекватност на корелации между структури и процеси в 

интеграла на една ресинтезираща се система. 

Създаване на смислена информация 

В живите организми информацията се получава, генерира, копира, пренася, 

превежда и проектира чрез матрици. Такива матрици са информационните 

макромолекули. Тези матрици диктуват в какъв ред се ресинтезират ензимите и по-

сложните структури. Гените като матрици диктуват чрез серии включвания как да 

се синтезират и подреждат клетки, тъкани и органи в процеса на ембриогенеза. 

Инстинктите и навиците програмират поведения. Обичаите и законите 

програмират социален ред. 

Мозъкът не обработва информацията по всевъзможни начини или програми, 

той не комбинира пълно вариантите и не търси изчерпателно. Неокортексът на 

своите 6 нива генерира смислена информация във вид на патерни (схеми на обекти 

и процеси) и проецира тези патерни, като интерпретира и предвижда сетивни 

данни. (вж. напр. Hawkins 2004) Патерните определят поведение, което е насочено 

към запазване на живота. Несъмнено това редуцира огромния поток сетивна 

информация и прави възможно адаптивното поведение. 

Мозъкът (или умът) в индивидуален план постоянно създава и намира 

решения (смисли). Спонтанно разпознаваме форми, разпознаваме нещата, 

процесите и хората с които живеем, прилагайки запаметени и коригирани патерни. 



 

 

Намираме смисли и там, където реално ги няма. Когато сънуваме, ние дори 

създаваме сюжети, в които несъзнателно вярваме, а после най-често ги намираме за 

безсмислени. Неудържимо създаване на смисъл можем да намерим в 

необхватното разнообразие от култове, митове и идеологии. Тези смисли са 

несъстоятелни като познания, но те подреждат и осмислят ритуални поведения на 

човешки групи. 

В обясненията на интелекта и биологичното поведение намираме модели на 

обработка на информацията, които представят както репрезентацията – „отдолу 

нагоре“ (bottom up), така и проекцията на матрици „от горе надолу“ (top down).  

Потвърждение на тезата за минимизиране на информацията чрез 

подреждане е установената редукция на сетивна информация чрез елиминиране на 

редундантното (повтарящо се, излишно) съдържание. Това намалява 

изразходваната енергия за обработка на постъпващата информация и минимизира 

ентропията в организма. (Sengupta et al. 2013) 

С тези модели можем да свържем и технологичните модели на „изкуствен 

интелект“ или еволюцията от програми за обработка на информация към 

изкуствени невронни мрежи, които се обучават и самообучават под ръководството 

на програмисти да генерират „интелигентни решения“ по принципа на проба-

грешка и фиксиране на успешните решения. (напр. Schmidhuber 2014) 

Невронните мрежи, кортексите и организмите функционират в хаотична 

среда, в условията на ентропия. Учените създават ясна наука от неясни проблеми.  

Изследването и особено откритието „се изтръгва“ от серии обърквания и грешки. 

То не подлежи на протоколен отчет и разказите за открития са непроверими. К. 

Янакиев привежда преданието за откриването на закона за движението на махалото 

и две реконструкции на експериментите на Галилей, направени от Нейлър и от 

Палмиери (Янакиев 2016, с. 92-93), в които сякаш Галилей прави манипулирани 

експерименти, за да успее в крайна сметка да потвърди закона. Янакиев 

аргументира тезата: 



 

 

Противно на представата, с която сме свикнали, наука не е само да знаеш как стоят 

нещата, а и да знаеш какво правиш… По-скоро да знаеш какво искаш и да си 

уверен, че ще намериш средства да доведеш нещата дотам при едно или друго 

развитие на събитията. (Янакиев 2016, с. 91) 

Тезата е приемлива, защото знанието се получава като компетентна работа 

по извличане на информация от шум. Конкретни цели винаги има, като търсенето 

на небесно тяло в определена област в пространството или предотвратяването на 

клетъчното деление, но стратегическата цел е да се разпознае наличен ред. Това не 

значи, че всяко изследване е път с ясна цел. При това грешките и особено 

безсмислиците се отстраняват и едва тогава може да дойде успехът. Когато нашите 

очаквания не се оправдаят, ние все пак можем да сме напреднали, щом сме открили 

наши грешки. 

Релевантност 

Релевантни данни за една матрица са онези, които тя дефинира като n-арна 

релация. Областта на релевантност са множествата данни от домейните в 

релевантните протоколи. Интензионално тя е еквивалентна на самата релационна 

функция (матрица), а екстензионално – на множеството релевантни стойности, 

дефинируеми от нея. Всички данни, които се съдържат в даден атрибут в база 

данни, принадлежат на едно множество от релевантни стойности.  

Ирелевантна за една матрица е цялата област от данни извън обхвата на 

протоколите и теориите, неотнесени към нея. За една релационна база данни 

стойностите в записите не могат да се състоят от различни типове данни. 

Релевантни данни за молекулярната биология са всички данни за 

биомолекулите и тяхната динамика: трансформация, преместване, взаимодействия. 

Те могат да съвпадат с биохимични реакции, но се описват като функции. 

Ирелевантни в различна степен са данните от анатомията, физиологията и 

историята на организмите, еволюционните данни, термодинамичните данни, 

квантово-механичните данни. Те се обработват в свои матрици. Това не е въпрос на 

парадигма, а на форма. 



 

 

Данните, които са ирелевантни за една матрица, са фонови за нея, ако 

пространство-времево са свързани с данните, дефинируеми от матрицата. В 

парадигмата на съвременната еволюционна биология влиза обяснението на всички 

биологични факти, но те далеч не са обединени в една теоретична матрица. 

Формите на еволюционните изследвания са различни от формите на структурно-

функционалните изследвания, въпреки слогана, формулиран от Добжански: 

“Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution.” („Нищо в 

биологията няма смисъл освен в светлината на еволюцията“. 

Релевантни ли са описанията на естествен език, съпътстващи изкуствения 

език на матриците? Нилс Бор и Вернер Хайзенберг обясняват, че без естествения 

език, използван в уточнената форма на класическата физика, не може да се описват 

феномените и експериментите в квантовата механика, защото те се явяват и правят 

като макро аранжименти и съобщават на научната общност в езика на макро 

взаимодействията в пространство-време. (вж. напр. Bohr 1956, p. 25-26; Heisenberg 

1958, p.14) 

Редукция или „поглъщане“ на матрици 

Матричният анализ обхваща и редукциите – една друга философска тема. В 

развитието си матриците се обединяват или една матрица поглъща друга. Такова 

поглъщане е възможно само ако една матрица дефинира релевантните данни на 

другата. То има смисъл, ако запазва или увеличава обяснителната мощност. Това е 

стратегически въпрос за науката и целта на теоретичната физика е да обхване в 

една „Теория на всичко“ големите теории за типовете взаимодействия. Досега са 

теоретично обединени електромагнитното, слабото и силното взаимодействия, 

остава проблем включването на гравитацията. Общата теория на относителността е 

несъвместима засега с квантовата механика. 

Редукцията е дефиниране на редуцираната теория в n-арната релация на 

редуциращата. Броят на матриците за големи области на изследване намалява. 

Менделовата генетика е погълната от популационната генетика, а Моргановата 

генетика – от молекулярната генетика. Химията е дефинирана по принцип, но не 



 

 

погълната от квантовата химия, като се запазват две области на релевантност: 

класическите химически обяснения и квантово-механичното обяснение на атома. 

Направени са максимални усилия за извеждане на молекулярната биология 

от квантовата механика. Изглежда примамливо и би било революционно 

извеждането на динамиката на ДНК-репликацията от уравнението на Шрьодингер. 

На тази тема са посветени много силни изследвания (Николов 1990). Това е 

неуспешен проект. Ирелевантно е за молекулната биология да търсим обяснение на 

ниво квантова химия, най-малко защото уравнението на Шрьодингер е решимо 

точно само за система от две единици: един водороден атом. Не е показано (и 

изглежда по принцип не може да се покаже) дали уравнението на Шрьодингер 

може да обясни структурата и динамиката на биомолекулите. Апроксимативнтите 

техники оставят твърде много неопределеност. В този смисъл молекулярната 

биология не е сведена и не може да се сведе към квантовата механика. Затова пък 

свеждането на живата система към метастабилна система в неравновесната 

термодинамика, макар и далеч от детайлите на биологичната специфика, дава 

интересни резултати в енергетичните и свързаните с тях информационни описания 

и обяснения. 

Структурите и динамиките на планетните системи, на сложните атомни 

системи и на биомолекулите в клетката не се извеждат пряко от уравнения със 

заместване на известните стойности. Техните параметри (маса и скорост, импулс и 

координати) попадат в областта на необходимите данни за решаването на 

уравненията (на Класическата механика, на Общата теория на относителността). В 

проектите за физични обяснения на макромолекули техните специфични структури 

трябва да стоят като дадени, а не могат да се изведат (Polanyi 1976). За се обясни 

например ДНК като молекула от квантовата механика, са необходими данните за 

квантово-механичните параметри на всички електрони в ДНК поне в един момент, 

приет за начален. Това е известно като „начални условия“ или „гранични условия“ 

във всяко физично обяснение. 

Релевантни за молекулярната биология остават данните за пространство-

времевата динамична структура на биомолекулите и техните взаимодействия. Те се 



 

 

обясняват функционално: в рамките на насочеността на всички молекулярни 

механизми към запазването на живото състояние на клетката (организма). 

Специални уравнения и положения установяват метастабилни състояния и 

дисипативни процеси в биологичните системи. Напоследък Дж. Ингланд прави 

интригуващ опит да обясни възникването на живота с помощта на специално 

уравнение в рамките на неравновесната термодинамика, но то обяснява 

възможност, а не неизбежност на локално генериране на репликатор, задвижено 

от дисипативния процес на излъчване на слънчева енергия (England 2013). 

Два типа емпирична наука 

Очерта се вече една макродихотомия в рамките на емпиричната наука. Най-

едро са налице два типа емпирична наука: „Галилеева“ и „Дарвинова“ или по-точно 

измерително-изчислителна и „четящо-разбираща“. (Герджиков 1991, с. 10; 1995, § 

50-51). Във всички емпирични науки са развити измерително-изчислителни сфери. 

Във физиката всички матрици са измерително-изчислителни. В биологията почти 

всичко интересно е установяване на структури и функции. Количествени са 

популационната генетика, термодинамичните и информационни изчисления, но те 

са далеч от обяснения на специфични структури и динамики. 

Информационните структури не се измерват, а се идентифицират като 

форми и динамики в пространство-време. Макромолекулите в клетката са редове 

от стойности-„букви в азбуки“: А, G, C, T (U) в ДНК и РНК или имената на 20-те 

аминокиселини в ензимите. Данните за молекулярни структури не могат да се 

изведат от уравнения. Те се обясняват чрез техните функции – моменти в 

ресинтеза на клетката. 

Тук „четем“ информация чрез биологична специфика, както намираме 

формата на ключ за отключване на определена ключалка. Дебатът за 

„биологичната телеология“ остава нерешен (Хемпел, Зомерхоф, Нейгъл, Хъл, Рюз, 

Леман, Бекнер, Аяла – анализ в Герджиков 1983), но този тип изследване остава 

доминиращ в биологията. Стойността на функционалните обяснения като 

относително пълни е разполагане на функцията в процеса на ресинтез на 

организъм (клетка). Когато описваме един механизъм, една машина и една 



 

 

молекулярна система в клетката с отнасяне към функциите в техния ред до ниво 

цялата машина, механизъм или клетка, ние обясняваме всяка от подредените 

структури и техни функционални динамики. Това е силна структура и тя обяснява 

защо дадени структури и процеси са налице в системата. Функционирането не е 

просто причинна верига, а насочена процесуална верига, зависима от интеграла 

от процеси (Герджиков 1985, 1987, 1995, 2000). 

Данни, факти и теории 

Данните не могат да бъдат преживявания (Карнап), а посочванията (Шлик) 

не могат да работят като потвърждения. Логико-емпиристката програма на 

Виенския кръг е последвана от продължителен дебат за научното наблюдение. 

Данни в науката не означава „сетивни данни“. На това учи безизходното заплитане 

в проблема за менталните състояния, каквито са „сетивните данни“ или „квалиите“. 

Аз самият съм използвал интензивно понятието „квалии“ в нементален, 

феноменологично-реалистичен смисъл с представяне на „ентропията на дебата за 

квалиите“ (Герджиков 2010, §§ 582-596). 

Феномените в чист вид не са част от науката. 

Науката работи с наблюдения, описания и обяснения на ‘обекти’ с понятия. Всички те са 

артефакти – технологии, които ‘проецират’ в нещо виртуално реалността на феномените. 

Наблюденията реално са възприятия, но това още не е наука. Науката идва тогава, когато 

живите възприятия се заменят от понятия и данни. (цит.пр., § 596) 

Тук отделянето на науката от възприятията е налице, но остава неяснотата 

на „осмислянето на науката“ във възприятията. Включването на „възприятията“ 

във философията на науката е неуспешен и несъстоятелен проект. В своята книга 

Съзнание и поведение (Елчинов 2016) авторът излага валидна аргументация срещу 

позоваването на ментални състояния, като данни,  изразими в „частен език“ и 

неидентифицируеми:  



 

 

Така не можем да разграничим данна А от данна B, с други думи, не разполагаме с 

критерии за установяване на техните идентичности. Следователно по критерия на 

Куайн интроспективни данни не съществуват. (Елчинов 2016, с. 101)  

Бих добавил, че сетивни данни не се съдържат в специализирани научни 

протоколи, и не бива да се сместват с данните-образи в протоколите, както и с 

отчетите за преживявания в невронауката. (Тук се докосваме и до друг дебат.)  

Данните, фактите и теориите в науката са често изказвания, но стойностите 

и техните релации в бази данни не са такива. В този аспект научните закони и в по-

широк смисъл матриците, не са изказвания и текстове. Математическите 

уравнения, химическите формули и моделите на свръх сложните биологични 

структури не се изразяват на естествен език или на някакъв „чист наблюдателен 

език“. Преекспонирането на „научните изказвания“ се дължи на традицията на 

логическия емпиризъм и неговото продължение. Логическата интерпретация на 

научния език изисква „протоколни изказвания“ и „теоретични изказвания“. 

Например законите се представят като „универсални кондиционали“ (Ейър, 

Нейгъл). 

Във всички точни науки и в строгата част на останалите науки данните са 

стойности и само така могат да се подреждат в матрици. Пространствените 

фигури, изображенията и фотографиите, доколкото могат да се опишат със 

стойности, получават максимална определеност. Изказванията все пак са 

съществен дял от описанията на структури, динамики и взаимодействия. 

Доколкото науката си служи с изказвания, непреводими в стойностни релации, тя 

съдържа неопределеност. 

Данните са елементи на отношения, стойности в бази данни, изразими със 

символи. При измерване те са числа – стойности на измерими величини. При 

„четене“ на структури това са „букви“. При разпознаване на пространствени 

функционални структури това са стереохимични форми като тази на колагена или 

детайли на молекулярни машини като флагелума. 

Научните протоколи (в изчистена форма) добре се формулират като 

релационни бази данни. Това са релации във вид на таблици, които са съставени от 



 

 

колони и редове (атрибути и записи). Всички данни, които се съдържат в даден 

атрибут, принадлежат на едно и също множество от релевантни стойности, домейн, 

и съблюдават едни и същи ограничения. 

Изборът на типове данни и оттук на атрибути и записи е „теоретично 

натоварен“. Релевантните данни са определени за всяко изследване и са зависими 

от обекта с неговите „атрибути“. Отделно от таблиците със стойности, разбира се, 

са пространство-времеви схеми на структури и динамики, които обаче също се 

кодифицират поне частично в стойности. 

Експериментите се планират, за да проверяват хипотези. Когато 

получаваните данни са хаотични или необясними, експериментът се променя, 

докато се получат релевантни за хипотезата данни. В едно ново изследване това е 

процес на „налучкване“ на аранжимент и често верни данни не се включват поради 

ирелевантност спрямо хипотезите. В изследването се следват различни посоки 

между хипотези и данни. За ненаблюдаеми структури данните са косвени и 

представляват разпокъсани елементи на една неизвестна структура, която се търси 

до пълна съгласуваност с данните. 

Данните не са получени без измерване или четене, т.е. стойностите не са 

теоретично натоварени. 

На ниво описание или обяснение данните се организират, като се ре-

дефинират във функционална  матрица. В това е и смисълът на една теория или 

модел: да дефинира (обяснява, предвижда) стойности (данни), като с това се 

изпитва. Когато предвидените от една функционална матрица стойности съвпадат 

с измерените или прочетените данни, това е потвърждение на теория (хипотеза). 

Когато те не съвпадат, това е сигнал за грешка или опровержение. 

Във философията на науката е разискван проблемът за теоретичната 

натовареност на наблюдението и на фактите. Когато селектираме типове данни или 

стойности за установяване, ние приемаме функционална матрица или „теория“ и с 

това ги правим зависими, theory laden (Флек, Кун, Файрабенд, Хансън). Дебатите за 

теориите и фактите, вижданото и наблюдаваното се отнасят до възприятия. 



 

 

Аргументите в полза на „конструиране на факти“ (Флек), за различното „виждане 

през теории“ (Хансън) и на нуждата от нови теории за откриване на нови факти 

(Файерабенд) са смислени, но те са непрецизни относно данните като различни от 

фактите. Различното теоретично виждане и формулирани факти не повлияват 

показанията на уредите, получени в измерванията. Разбира се, измерванията се 

интерпретират от теории, но това не прави стойностите зависими. Това решение е 

ясно, когато се различават данни от факти. 

Протоколи и апаратури 

Протоколите са наредени записи от независими измервания или четения. 

Когато се търси нов факт или ненаблюдаема структура, ние нямаме такива 

наредени записи. Например търсенето на клетъчен рецептор на лиганд 

(невропептид) не се основава на готов протокол, а на фрагментарни и в началото 

ирелевантни данни: не е намерена още правилната експериментална постановка. 

Протоколите са толкова по-добри, колкото по-близо сме до „нормалната наука“ 

(Кун), но в молекулярната биология не разполагаме с дефинирана теория, сравнима 

с физиката и нямаме точна ориентация при търсенето на важни факти. Протоколите 

като бази данни не могат да съдържат стойности, които са резултат от изчисление.  

Протоколите се попълват с добре дефинирани данни, които по правило са 

генерирани от апаратури. Апаратурите, разбира се, се създават и благодарение на 

теории, но едни и същи апаратури могат да дават достатъчно различаване за 

различни теории. Когато проверяваме нова хипотеза, може да се наложи нов 

експеримент и евентуално нова апаратура. Това не прави една формална 

експликация на науката зависима от ентропията на дебатите за наблюдението. 

Тук ще защитя твърдението, че апаратура, свързана с компютър и 

подходяща програма за генериране на протоколи, напълно може да замества 

живия наблюдател и отпадат всякакви неопределености и поводи за дебат около 

ситуацията на живо наблюдение. Такива апаратури реално работят в много области 

като астрономия, климатология, сеизмология и в колайдърите. Получените данни 

са нормални като всички, получени под пряк контрол и с личното участие на 



 

 

експериментатор. Това е ярко свидетелство, че да има данни не означава да има 

живи перцепции на наблюдател. 

В най-добрия вариант на „нормална наука“ данни могат да се генерират с 

компютърни програми, описващи n-мерни релации. Аномалиите в това виртуално 

наблюдение могат да сигнализират за нови, неочаквани факти. Теорията е добре 

разграничена от данните. Не е необходим анализ на изказвания. Цялата ентропия на 

тази философия се корени в погрешните нагласи към наблюдението и езика, 

приети както от Виенския кръг, така и от критиците му.  

Протоколите задават форма за запис на данни: те са първични матрици на 

релации, но без зависимости. Ако данните не са наредени като атрибути и записи, 

те няма как да доведат до факт или модел и изследването продължава до 

формулиране на „правилния факт“ и корелиран с него протокол. В това е 

спецификата на некодифицируемостта на „научен метод“: няма предварително 

известен алгоритъм за научно откритие. Методика и техника винаги има, но 

правилните стъпки до откритието най-често не са известни – те се намират. Това не 

означава, разбира се, “anything goes” (Файерабенд). 

Ясно е, че за да се подредят данните и дори само да се получат, е нужен 

апарат от величини в математическите области и съответни измерителни апарати 

и постановки. В структурните теории това е „азбука“ на наличните елементи, от 

които се изграждат структурите, и съответните техники за „четене“ на структурите. 

Този апарат подлежи на изчерпателно описание. Самите величини и апарати не 

могат да преместят една планета или една молекула, нито да променят заряда или 

масата им. 

Дефицит на ред в номологичния модел 

Изглежда остарява и голямата тема за „научното обяснение“. Логическата 

форма плюс изказванията за факти са идеализации, които също водят до 

ентропийни дебати. Тук не се проследяват тези дебати, илюстрирани например в 

обзорната статия Scientific Explanation на Станфордската енциклопедия по 



 

 

философия (Woodward, 2014). В мои стари публикации съм вземал участие в тези 

дебати (Герджиков 1983, 85, 87, 2000). 

Дори в най-простите дедуктивни обяснения с физични уравнения в 

експлананса като условия са наредени измерени стойности на параметри без една 

(две, три), които са в експланандума и се извеждат дедуктивно от законите и 

условията. За количествените обяснения това е решаване на (системи от) 

уравнения. За да изведем състояние на една планета в определен момент, трябва да 

опишем начални условия на система от планети, а това значи едно изходно 

състояние на самата система. Фактически не обясняваме системата, а я вземаме 

като дадена. Същото се отнася и за атомите и молекулните системи. Така се 

получава, че описанието се прехвърля в обяснението. По същество няма „чисто 

обяснение“. 

За едно пълно логическо извеждане на реален факт реалните причини и 

условия са „отворено множество“; не е гарантирано прокарването на граница, 

където да се изчерпят: „едно-единствено ‘причиняване’ може да се опише едва в 

безкрайната перспектива на условията и причините“ (Герджиков 2000, § 17). Така 

дедукцията е гарантирана само за изчистени, виртуални модели на събития. 

Описание и обяснение не са два „естествени вида“. Описанието преминава в 

обяснение, когато съдържа процес или серия от състояния. Когато разчитаме 

генома на Homo sapiens, това линейно нареждане на данни (букви) няма силата на 

описание на гени и на обяснение, защото още не сме разпознали епигенетичните и 

регулаторни функции на участъците от генома. Описанията на тези функции, след 

тяхното разкриване, са обяснения на генома. Те наистина обясняват защо тези гени 

присъстват в генома. Тяхното възникване е друг въпрос, но е свързано с функцията 

им. 

Обяснението е усилено описание (Герджиков 1995, § 43). Концептуалното 

усилване е стабилизиране на структурата: 

Усилването е тип фазов преход от по-нестабилна към по-стабилна структура. Втората 

структура е по-стабилна. Тя произвежда по-малко ентропия и е с това по-високо 

подредена… Концептуалната сила може да се определи като степен на определеност, 



 

 

подреденост, организираност. Тя е обратна на концептуалната неопределеност, хаотичност, 

ентропия. Съответства на стабилността в неравновесната термодинамика – състояние на 

минимално производство на ентропия във фазовото пространство. Концептуално усилване е 

увеличаване на вътрешната (свободната) енергия на концептуалната структура. Намалява 

ентропията на науката. (Герджиков 2000, § 35) 

Сега мога да прецизирам тези определения. Отговорът на въпроса „защо“ 

има информационен смисъл: той е подреждаща зависимост: закон или модел, който 

съкращава и осмисля информацията. Реално пълното  обяснение от физични 

закони е постижимо в прости ситуации и обикновено имаме принципно обяснение 

на идеализирани обекти като две тела в механиката или две частици в квантовата 

механика. За по-сложни обекти са разработени числени и апроксимативни техники. 

При обяснението по принцип оставаме на ниво описание и презумпцията, че 

обяснението изисква (неналични) данни в експланандума. 

В дългите години дискусии и в предлаганите развития и критики на 

Номологичния модел на Хемпел-Опенхайм (Hempel & Oppenheim 1948), който 

формулира обяснението като дедуктивно умозаключение, са дискутирани много 

проблемни точки. Релевантен за темата тук е дефицитът на ред в експлананса на 

НМ. 

…експланансът има два подкласа; единият от тях съдържа определени изказвания C1, C2, · 

· · , Cn, които утвърждават специфични антецедентни условия; другият съдържа мрежа от 

изказвания  

L1, L2, · · · Ln, които представят общи закони. (Hempel & Oppenheim 1948, 137) 

Поставяните на единия ред закони в модела са изредени в аморфна сума 

(логическа конюнкция): L1, L2, L3…Ln. Фактически такива суми не работят – те 

нямат формула за релевантност. Законите в теориите са фигурално свързани в едно 

цяло. Една теория или модел има една форма или представлява една матрица, 

селектирана за описание, обяснение и предвиждане. Уравненията са взаимно 

корелирани. Един отделен научен закон също е корелация. 

Един релевантен за едно обяснение закон или модел е корелиран с 

условията – той съдържа същите променливи. Поставяните на единия ред условия 



 

 

в номологичния модел (C1,C2,… Cn) обаче не са корелирани експлицитно със 

законите. На свой ред те са отново суми от факти без определена структура.  

Един обясняван факт в науката е релевантно свързан (причинността не е 

единствена важна връзка) с обясняващите факти и се обяснява именно в тяхната 

редица. Ясно е, че той трябва да се обясни непротиворечиво, но дори и това има 

алтернатива – допълнителното обяснение в квантовата механика със съществено 

елиминиране на „причинността“ и разделяне на условията в две постановки. 

Логиката и причинността далеч не покриват релевантността. Моделът на 

статистическата релевантност (Salmon) е смислена корекция, но в същата посока. 

Решаващото за статистическото обяснение, твърдя аз, не е колко вероятно експланансът 

извежда експланандума, а по-скоро, дали фактите, приведени в експлананса, правят 

разлика във вероятността на експланандума. (Salmon 1989, p. 59) 

Правенето на разлика във вероятността на експланандума не решава въпроса 

с функционалните обяснения, въпреки заявлението на Салмън (ibid., p. 31). 

Разликата дори не е установима, ако няма надеждно измерване на вероятности. 

Такова в молекулярната биология няма и не е релевантно. Моделите с логическо 

следване, коригирани с вероятности, са отново номологични. Така обяснението се 

свежда до тривиална дедукция и се скрива редът – резултат от йерархично 

корелиране на матрици, които са вътрешно корелирани.  

Какво е „обяснение“ в матричен смисъл? Обяснява се елемент (стойност) от 

релацията (база данни) чрез функционалната зависимост в обяснителния закон 

(теоретичната релационна матрица), проектирана в базата данни. Това разбира се, е 

логическа дедукция, но важен е редът-зависимост в матрицата на нива теория и 

данни. 

Втори дефицит на логико-емпиричните модели е, че в условията не се 

отличават нивата на данни и факти. Фактите в реалните обяснения не са нещо 

дадено, а са интерпретации на данни.  

Обратно на слабостта на структурата на експлананса, логическите и 

епистемичните условия за адекватното обяснение в номологичния модел са 



 

 

нереално усилени: в експлананса трябва да има общи закони; експланандумът 

трябва да следва логически от експлананса; изказванията в експлананса трябва да 

бъдат верни. (Hempel & Oppenheim 1948, p. 137). Но истинността не е гарантирана 

преди самия успех на обяснението, иначе то няма да бъде верификация на 

законите. Това впрочем е отбелязано в статията на Хемпел и Опенхайм (ibid., 

p.138). Ясно е, че тези условия са част от философията на логическия емпиризъм. 

„Индуктивните“ или вероятностни обяснения са вариант, който покрива 

друг клас обяснения. „Функционалните обяснения“ в модела на Хемпел са 

дедуктивни и вероятностни и са широко дискутирани и критикувани (Аяла, Бекнер, 

Герджиков).  

Законите в Номологичния модел контрастират на неопределените 

отношения между тях като ред на фона на хаос. В тази перспектива не е 

необходимо първия експланансен ред да се състои от закони с универсална форма. 

Достатъчно е да съдържат добре определени релационни фигури (теории или 

модели). Тогава отпада и конфликта на модела с биологичните и поведенчески 

обяснения. Те не се създават като дедукции от универсални закони, а като 

корелации, които подреждат данни. 

Обяснението като матрично подреждане 

Преди три десетилетия (Герджиков 1985, Gerdjikov 1987) предложих 

„Матричен модел на научното обяснение“. Науката, разбира се, обяснява, но най-

често най-интересното и понякога единствено постижимото е едно детайлно 

описание, в което се съдържа моментът на обяснението. Така е в съвременната 

биология, която разкрива нови и нови страници от изумителната картина на 

живота. Изследванията в молекулярната биология, една област на ненаблюдаеми 

структури, напомнят на криминални разследвания и тук се работи по следи, докато 

се разкрие какво става и как става в определени места и фази на клетъчния живот. 

Разчитането на човешкия геном в началото на века, а сега картирането на мозъка са 

мега проекти, които ни поставят в съвсем нова ситуация. Търси се огромно 

множество от структури и функции. В тази ситуация дебатите за логическото 

извеждане на факти от теории чрез необходимости и вероятности остават далеч на 



 

 

заден план. Няма начин те да важат за моделиране на разкриващото изследване на 

живите структури и процеси. 

Матричният модел представяше обяснението като „концептуално усилване“ 

на „слабата“ протоколна и описателна структура: матрицата се проектира върху 

полето на фактите и усилва тяхната връзка. В Научното обяснение на света 

предложих термини като „потенциал в епистемичното поле“ (Герджиков 2000, § 

35), все в езика на динамиката и термодинамиката.  

Релационното описание заедно с информационната теория дават по-точна 

картина, която при това полага цял ред теми и въпроси в едно общо поле. Научното 

изследване е разкриване на това, което става в света, чрез откриване на структури 

и динамики, които са взаимно зависими и в своята зависимост съдържат и своето 

обяснение. 

„Слаба структура“ е независимост на измерените или прочетени 

стойности една от друга – те са несвързани. „Силна структура“ е зависимост 

между стойностите, която ги свързва във функционална фигура. За физичните 

изследвания това са адекватни и пълни уравнения и системи от уравнения. За 

биологичните изследвания това са структурно-функционални корелации и 

откриване на предвиждани с тях структури и функционални динамики. Това става с 

все повече детайли при все същата тактика: по функция се търси структура и 

обратно, а детайлите на функцията водят към детайлите на структурата и обратно. 

Тази история е започната през 1952-53 година и първото ярко събитие в нея е, 

разбира се, откриването на двойната спирала на ДНК от Уотсън и Крик. (Watson & 

Crick 1953, pp. 737-738)  

Днес в разкриването на биомолекулни структури и динамики помагат и 

компютри, и много по-надеждни техники, но формата на изследване остава същата: 

разпознаване на ненаблюдаеми наноструктури с техните функции.  

Матричният модел е инспириран от матричния синтез на ензими в 

рибозомите по инструкцията в матричната РНК. Той представя в стария му вариант 

синтез и проекция на матрица върху данни, а тук – подреждане на множества 



 

 

релевантни данни във фигура на n-мерно отношение-функция. В стария модел 

матрицата се проецира върху релевантните факти и чрез тях върху данните. При 

тази проекция данните се корелират и матрицата служи за „обяснително 

основание“, а обяснението е „матричен синтез“ на обяснена структура или 

„разгърната концептуална структура“. 

Матричният модел сега може да се представи така:  

В протокола са представени наредени стойности на атрибути и записи на n-

арно отношение. Това са стойности (числа или букви) на домейни (величини или 

структури): 

R  = X1 × … × Xk ×… Xn  

където R е n-арна релация в протокола; X1, …, Xk,…, Xn  – домейни 

(множества в отношение), а x1, …, xk,…, xn   – членове на множествата (стойности); 

знакът × означава Декартово „произведение на множества“ или съотнесеност на 

елементите им. 

Формулираме функция като фигура на релацията R: 

R  = F, 

където F е функцията на зависимост. Това отговаря на „научен закон“ или 

„модел“, задаващи зависимост. 

Тогава обяснението определя зависимост на един домейн с неговите 

стойности от другите домейни в релацията: 

Xk = F (X1 × … × Xk-1 × Xk+1×…Xn), 

Релационната фигура в теорията (модела) функционално дефинира 

релационната фигура в протокола, като дефинира стойностите на релевантните 

величини едни от други чрез функция. 

В идеалния случай всяко множество стойности е координирано с останалите 

и всяка стойност е функционално зависима и с това дефинируема от останалите 

стойности. Стойностите в случая с химически уравнения на реакции между 



 

 

молекули са химичните елементи на техните места във формулите с техните 

числови индекси, „произведенията“ или отношенията между елементите – 

химическите връзки, а цялата релационна фигура – химическото уравнение, което 

описва (обяснява) химическата реакция. 

Вижда се, че обяснението е еквивалентно на описанието, усилено във 

функцията. Матричният модел представя не просто обяснение, а динамична форма 

на научно изследване. В научното изследване посоките на проекция варират: от 

данни към факти и обратно, от факти към хипотези и обратно, като се адаптират и 

коригират факти и хипотези към релевантни данни. На финала пълното описание-

обяснение представлява попълнена със стойности структура-динамика, в която е 

решена изследователска задача. 

Таблицата на химичните елементи на Менделеев е класически пример за 

матрично подреждане на данни. Химичните елементи се подреждат от Менделеев 

във възходящ ред на растящо атомно тегло в редове и колони, при което 

елементите от една колона имат подобни химични свойства. Това е двумерна 

матрица (таблица) с колони и редове. Таблицата се описва-обяснява от периодичен 

закон (Менделеев 1869). Един период е пълен хоризонтален ред от таблицата на 

елементите. Таблицата е допълвана няколкократно и е предвиждала нови 

елементи, които действително са открити и точно попадат в празните полета 

според предвидените свойства. Редовете в Мендееевата таблица са обяснени в 

квантовата химия с броя на електронните слоеве, като всеки следващ от осемте 

реда започва с изграждането на нов електронен слой. 

Таблицата на химическите елементи и нейното развитие се покрива напълно 

от матричния модел като попълване с елементи и обясняване на химически 

свойства от мястото на елемента в колона и ред. Таблицата може да работи и като 

релационна база данни с редове и стълбове (записи и атрибути). Обясненията на 

свойствата на елементите съвпадат с полагането им в матрица, която все по-пълно 

и точно обяснява целия клас от възможни химически реакции между атомни 

структури. Периодичният закон е подреждаща релация, както и финалния 



 

 

обяснителен закон (уравнението на Шрьодингер за вълновата функция, обясняващо 

атомните структури). 

Математическа матрица в емпиричната наука 

Матрица в математиката се дефинира като правоъгълна таблица от 

елементи, най-често числа (числова матрица), съставена от множества. 

Математическото понятие за матрица съвпада структурно с понятието за релация 

и с „база данни“. Това потвърждава използването успоредно на математически, 

релационен и информационен анализ. Тази идентичност потвърждава и 

развиваното тук понятие за матрица.  

Матрица от типа m × n с елементи от полето F е таблица с m реда и n стълба.  

Тук използвам „матрица“ и в специалния случай на подреждаща с функция 

релация. В математическата емпирична наука обяснителната матрица е уравнение 

или система уравнения, а понякога е просто таблица (матрична механика). 

Алтернативно или в по-слаба форма това е математически модел. Уравнението е 

фигура на функционална n-мерна релация. Тя дефинира фигура на отношението, 

която на ниво данни не е експлицирана. Ако фигурата е достатъчно точна спрямо 

данните, то всички релевантни данни, получени чрез измерване, съвпадат с 

получените чрез изчисление. Уравненията се решават за неизвестни стойности, 

които са в експланандума, чрез известни, измерени стойности, които са в 

експлананса. Например решава се уравнението на Нютон за всемирното 

привличане с неизвестна сила на привличане чрез заместване на променливите за 

маса и разстояние с измерени стойности. 

Налице е следната зависимост: релационната фигура в теорията (модела) 

дефинира чрез функция на зависимост релационната фигура в протокола, като 

извежда стойностите на измерените величини едни от други чрез уравнения. 

Функцията в математизираната наука може да е всяко уравнение със статуса 

на научен закон или математически модел. Ако в протокола имаме стойности на 

маси на две планети и разстояние между тях (в определен момент): 



 

 

R  = m1 × m2 × r, 

можем да усилим тази релация чрез функция: уравнението на Нютон за 

силата на привличане между две тела: 

  

където F е силата на привличане, G е гравитационната константа, m1 и m2 са 

масите на двете тела; r е разстоянието между тях в определен момент. 

Можем да изведем стойността на F от стойностите на G, m1, m2 и r в един 

момент и с това да обясним (предвидим) измерената независимо стойност на 

силата на привличане (теглото). Можем да обясним (предвидим) наличието на 

планета на определено разстояние по наличието на гравитационно отклонение на 

орбита на наблюдавана планета, какъвто е случаят с откриването на планетата 

Нептун по аномалии в орбитата на Уран. 

Структурно-функционална матрица 

Биологичните структури са специфични – те са такива, че представляват 

„решения на проблеми“. Информационните структури се обясняват като 

инструкции, а функционалните – с тяхната функция в ресинтеза. Биологичните 

обяснения са обяснения с биологичен смисъл или специфика. Те се правят в две 

посоки – от функция към информация (структура) и обратно. Това обяснение е 

съвместимо с физичното обяснение чрез динамика на метастабилни състояния, 

отнесени към състояния-атрактори. Има непряка аналогия с обяснението на 

физическия смисъл във физичните теории. В живите системи всички процеси на 

синтез се интегрират в своята посока към ресинтез (възпроизводство) на живото 

състояние.  

Функциите са насочени процеси, които в интеграл водят до ресинтеза на 

организма. Този интегрален процес в даден организъм обяснява защо именно тези 

структури и динамики са налице на определени места и в определени фази. 

„Именно тези“ съдържа неопределеност, доколкото структурите и информациите 



 

 

варират за едни и същи функции (например вариантните триплети за едни и същи 

аминокиселини), но в конкретните условия те са определени.  

Биологичната специфика не е определима чрез величини и физични 

уравнения. Това е така, защото тя се състои от редове структурни единици. Такива 

са мономерите в биополимерите. Такива са молекулните части на механизмите в 

клетките – наномашини, които работят за ресинтеза и оцеляването. Молекулите са  

определими на няколко нива: първична (химична), вторична, третична и 

четвъртична (биологични) структури, като на всяко следващо ниво се определя в 

по-висока степен пространствената организация. Когато биомолекулите се 

разпознаят като пространствени форми, които работят в молекулен механизъм в 

посока ресинтез на клетката, те с това се и обясняват. 

Еволюционните обяснения следват функционалните и ги допълват. Те са 

обяснения „по принцип“ – без необходимото проследяване на детайлните 

еволюционни механизми: мутации, отбор, генетичен дрейф. При еволюционното 

обяснение се предпоставя животът като изходен едноклетъчен организъм. Засега 

няма данни за това как една сложна клетъчна структура от молекули или 

молекулна машина в клетката е възникнала постепенно от огромен ред случайни 

мутации, защото мутациите по дефиниция и реално намаляват информацията. 

Алтернативата е „интелигентен дизайн“, т.е. планиран синтез на тези структури, и 

това е силно проблематично обяснение, което води отвъд емпиричната база на 

науката и отвъд законите на физиката. 

Машините се обясняват като механизми, които имат функция. Биологичните 

машини се обясняват по същия начин, с важната специфика, че всички функции са 

интегрирани в организма в посока неговия ресинтез. Това не е някаква телеология, 

чужда на науката, и е определимо като атракция в термодинамичен смисъл. 

Живото състояние е състояние-атрактор в метастабилните системи, каквито са 

организмите. Така може напълно да се избегне позоваването на „цел“. Конкретни 

анализи на философските дебати върху биологичната телеология съм правил в ред 

статии и книги. (Герджиков 1983, 1987, 1991)  

В екплананса на тези функционални обяснения стои матрица от типа: 



 

 

Структурите в една биологична система са интегрирани функционално в 

посока ресинтез.  

Структурата S на макромолекулата (механизма) X1 × … × Xk ×…× Xn  е 

пространствена форма на полимер с наредени мономери, чиято динамика е 

функцията F (S) – определена фаза от ресинтеза на системата (напр. 

„инструктиране на белтъчен синтез“). 

В експланандума получаваме: 

„Затова макромолекулата (механизмът) X1 × … × Xk ×…×Xn  е налице в 

клетката.“ 

В протокола от четенето на (информационна) макромолекула са представени 

наредените стойности на елементи на n-арно отношение – информацията ѝ. Това са 

символи (букви), представящи данни: 

R  = S (X1 … Xk… Xn ) за информационни редове 

или R  = S (X1 × … × Xk ×…×Xn ) за механизми, 

където S е специфичната молекулна структура (механизъм) от пространствено-

времево подредени части, а × – моменти на взаимния ред на частите в механизма. 

Формулираме корелация структура-функция: 

F (S) = S↔F, 

където F (S) e функцията на една молекулна структура или специфичната ѝ 

динамика във веригата на ресинтеза, а  ↔ означава корелация: за всяка функция е 

корелирана с една структурна част от информационния ред или механизма. 

Информационният ред е верига от мономери, а механизмът е система от подредени 

части. Например триплетът UUU в мРНК е кодон за синтез на аминокиселината 

фенилаланин. Флагелумът е пропелер, който движи бактерия в пространството, и 

се състои от десетки части, осигуряващи тази функция. 

Тогава обяснението (описанието) определя един мономер (част) корелирано 

с функцията му в интеграла на цялата молекула (механизъм). 



 

 

S↔F; Xk ↔ Fk  

където Fk- e функцията на един мономер (част). 

F (S) = F (F1 × … × Fk×…Fn) 

S (X1 × … × Xk ×…×Xn ) ↔ F (F1 × … × Fk×…Fn) 

Релационната фигура в теорията (модела) функционално определя 

релационната фигура в протокола, като дефинира наредените мономери 

(свързаните части) чрез биологичната им функция. 

Веднъж дефинирани, информационните редове и механизмите служат за 

матрици за описание и обяснение на нови данни от нови наблюдения. 

Информацията в това обяснение е пространство-времева, структурно-

функционална. Корелацията между структури и функции не е дедукция, нито пък е 

измерима като степен на вероятност (по Хемпел), или определима статистическа 

релевантност (по Салмън). Функцията физически е определима като процес на 

своята структура. 

Молекулните структури са невидими дори с най-мощни микроскопи. 

Обикновено са необходими множество различни изследвания и съпоставки, 

включително изображения и „разследващи“ експерименти, за да се разпознае една 

тримерна структура. Веднъж разпозната, тази структура води до серии открития 

за структури и функции по веригата на ресинтеза. 

Обяснението по-нататък следва линията:  

Как тези сложни специфични структури са се появили и защо? 

Отговорът в Синтетичната теория на еволюцията е експлананс-сценарий за 

серии еволюционни промени от по-прости към по-сложни структури при 

действието на естествения отбор, генетичния дрейф и популационната динамика. 

Изходна база са единичните мутации. Тук се появява нерешеният и навярно 

нерешим проблем за генезиса на свръх сложните молекулярни механизми чрез 

серии случайни единични мутации. Проблемът накратко е в това, че няма преки 

данни за поява или промяна на функционални структури в зависимост от точкови 



 

 

мутации. Изключение е микроеволюционната промяна (дрейф) на вече налични 

структури в динамична среда. 

В структурно-функционалните обяснения се размива границата между 

описание и обяснение. Но при обяснението на сложни структури и динамики във 

физиката е налице също подобно размиване. Причинното обяснение в квантовата и 

ядрената физика също е „размито“ във вероятностната функция и неравенствата на 

неопределеността. 

Могат ли структурно-функционалните обяснения да стават предвиждания?  

Отговорът е: Да. Установяването (схематично) на неизвестна 

пространствена структура по нейната функция е рутинен тип изследване, като се 

започне от откриването на α-спиралата на белтъка от Полинг през 1952 г.  

Корелация: структури – функции 

Структура и функция са корелирани. При известна структура 

(информационна или механична) се разпознава специфичния за нея процес 

(функция). При известна функция (взаимодействие или придвижване) се намира 

„нейната“ структура. ДНК има специфична двуспирална структура, която се 

разплита и удвоява, а информационното й съдържание се копира и предава през 

РНК към рибозомата за синтез на белтъци. 

F (S) = S↔F  

Структурата не следва от функцията – тя е решение, което възпроизвеждаме 

в теория (хипотеза) и за което търсим потвърждение. Функционалната структура на 

ДНК – двойната спирала със спрегнати азотни бази – определя нейната специфична 

динамика: репликация, епигенеза, генна регулация, но в условията на жива клетка. 

Физически и опростено, структурите причиняват функциите, а функциите 

причиняват в интеграл (система) възпроизводството. Идентифицирането на 

биологичната специфика в този интеграл е важното в едно биологично изследване. 

Така е открит генетичният код за белтъчния матричен синтез. Подробен анализ на 

стъпките на откритието е направен от Крик в Нобеловата му лекция (Crick 1962). 



 

 

По аналогичен път са открити и клетъчните рецептори – специфични молекулни 

входове-ключалки в клетките, и техните молекулни „ключове“ – лигандите, които 

отварят своите ключалки (Pert 2010). Това е все същото откриване на смисъл или 

извличане на информация от шум: реконструкция на цели молекулярни структури 

и динамики по техните следи в макронаблюденията. 

Една динамика на макромолекула в клетката е плавен ред нейни състояния. 

Първият тип динамика е вътрешна. При нея молекулата не се премества, а се 

трансформира. Така става при репликацията. Вторият тип динамика е външна. 

При нея молекулата се премества, без да се трансформира. Третият тип динамика е 

скачването със слаби връзки. Така се скачват кодон и триплет и така се прикачват 

специфичните аминокиселини към РНК веригата в рибозомата. Така се скачват и 

частите на работните механизми в клетката. Те са многомолекулни органели: 

пластове като мембраната или наномашини като рибозомата или флагелумът. 

Какво е S↔F релация? Може ли да се формализира така, че да работи в 

емпиричната наука? Вероятно може, ако се създаде формализирана теория на 

организацията. Това би било теория, която обяснява формално всевъзможни 

функционални структури. Формализирани модели са налице (вж. напр. Somerhof 

1950). Те са спекулативни, засега: не работят за конкретни емпирични обяснения. 

Неопределеност и непълнота 

Матриците се създават на фона на неопределеност. Тя може да се опише 

така: 

1.) физическа неопределеност, ентропия; 

2.) неопределеност в данните, поради ненаблюдаемост на обекти или 

невъзможност за изолирано измерване (четене).  

3.) неопределеност в корелацията структура-функция: една и съща структура 

може да има различни функции и една и съща функция може да се изпълнява от 

различни структури. Това е съвместимо с нелинейността на процесите в 

метастабилни системи; 



 

 

4.) неопределеност на предвижданията на бъдещи състояния за сложни 

системи и поведения. 

Описанията са непълни и обясненията не са строги дедукции от напълно 

дефинирани предпоставки. Вероятностите на физически и биологични събития не 

са измерими, освен в някои физични теории, и то за множества измервания. 

Специален случай с епистемологичен смисъл е неопределеността на спрегнатите 

величини (координати и импулс) в квантовата механика. В квантовата механика 

съотношенията на неопределеността на Хайзенберг представят експерименталната 

ситуация, в която не е възможно да се отчете взаимодействието на измервания 

микрообект с измерващия макроинструмент и с цялата физическа реалност. 

Хайзенберг дели тази неопределеност на две: неопределеност на състоянието 

между измерванията и неопределеност на взаимодействието между прибор и 

измерван обект. 

Вероятностната вълна…, обаче,… не е триизмерна вълна като еластичните вълни или 

радиовълните, а е вълна в многомерно конфигурационно пространство, и така е по-скоро 

абстрактна, математическа величина. (Heisenberg 1958, p. 11) Тази вероятностна функция не 

предвижда еднозначно вероятностната динамика на частица във времето, а определя 

тенденция, и изисква серия измервания за определяне на серия вероятностни стойности. 

(ibid., p. 15-16) 

Присъствието на човека в изследвания свят трябва да се отчете като 

неопределеност или неизбежна ентропия, която се внася в самия процес на 

генериране на данни.  

Отделно от това светът е процес и в един процес е налице неопределеност на 

състоянието в краен момент, колкото и малък да е той.  

Неопределеност от първия вид (ентропия) съпътства описанието на 

ентропийни процеси в неравновесната термодинамика (Пригожин). Тук се отчита 

включеността на наблюдателя в изследването, неопределеността на микро- и 

макросъстоянията в енергийни и ентропийни процеси, бифуркациите 

(разклоненията) и оттук нелинейните уравнения. (Пригожин) (Prigogine & Stengers 

1984, p. 134). 



 

 

В ситуации далеч от равновесие диференциалните уравнения, моделиращи един или друг 

природен процес, стават нелинейни, а нелинейното уравнение обикновено има повече от 

един тип решения. Затова във всеки момент от времето може да възникне нов тип решение, 

несводим към предишния, а в точките на смяна на типовете решения – в точките на 

бифуркация – може да става промяна на пространство-времевата организация на обекта. 

(Пригожин 1991, с. 50) 

„Обяснението по принцип“ е друг тип неопределеност. Това е разбиране на 

огромни множества феномени само чрез закони и модели с техния физичен смисъл, 

без пряко приложение на законите и моделите към данни. В учебници и 

презентативни монографии не се използват пълни обяснения, а „обяснения по 

принцип“, сводими до чисти матрични фигури.  

Пълнотата е относителна и конкретна – тя обхваща възможните релевантни 

елементи на описанието. Поведенческите науки могат да създават пълни адекватни 

описания и обяснения без цялата физика, макар и с цената на висока 

неопределеност. Едно обяснение в икономическата теория може да елиминира 

биологията. Това не означава, че физиката и биологията се изключват, а че са 

ирелевантни за конкретни описания и обяснения в тези области. 

Структурите, функциите и поведенията винаги имат алтернативи, но в 

конкретните условия те са безалтернативни. Ако разпознаем смислената 

информация, ние сме дефинирали сериите от процеси. С други думи, налице е 

определеност без детерминизъм. 

Проблемът с „трите тела“ в механиката е нерешимост на системи 

уравнения за структури с повече от две тела. При три тела се изисква решаване на 

система от три уравнения с три неизвестни, като неизвестни участват и от двете 

страни на уравненията. Задачата за три тела се решава, като на мястото на 

неизвестни се поставят измерени или конвенционално приети стойности. Това 

ограничение е неопределеност или непълнота на описанието както в класическата 

механика, така и в квантовата механика. Уравнението на Нютон за всемирното 

привличане е формулирано не за n, а за две тела. Това уравнение се решава 

числено за системи по-сложни от два елемента. 



 

 

Това означава, че структурите не са обяснени, освен „по принпип“, без 

реално извеждане. Всички >2-елементни системи се описват с числени или 

апроксимативни техники (с приближения). Дедукциите стават пълни, само ако в 

експланандума се поставят измерени стойности вместо да се изведат, т.е. 

обяснението отслабва. Структурите се вземат като дадени, те не се обясняват. 

Теорията фактически определя n-арното отношение като ред 2-арни данни. 

Решаване на пъзели 

В научното изследване намираме разнообразие от стъпки за разкриване на 

(ненаблюдаеми) структури и динамики, както и на тяхната физична или 

биологична специфика. Това разнообразие не може да се опише окончателно и за 

всяко изследване съчетанието от техники е специфично. 

Тази характерна дейност в естествените науки, която обозначих с думата „обяснение“, 

представлява създаване на ситуация, в която знаем какво правим: нещата ни се подчиняват 

и произвеждат онези ефекти, които очакваме от тях. (Янакиев 2016, с. 95) 

Това е така в повечето случаи, описвани от Кун като „нормална наука“. 

Революциите или откритията не съдържат такъв контрол. На моменти знаем какво 

да очакваме, дори имаме цел, но смисълът на откритието е тъкмо в неговата 

непредвиденост, изплъзване от контрол и понякога опровергаване на очакванията. 

Да си спомним откриването на кванта от Планк, на атомното ядро от Ръдърфорд и 

още много случаи. 

Научното изследване постига решения в познанието на реалности без пълно 

следване на алгоритъм, както става най-често при решаването на пъзели. Пъзелите 

са задачи за откриване на ред по налични разпръснати единици. При цялото им 

разнообразие пъзелите задават известни стойности, а останалите са неизвестни и се 

търсят с рационални ходове и налучквания по схемата проби-грешки, намирайки 

релационни фигури. Така са устроени и задачите в тестове от типа IQ.  

„Научният метод“ тук, както и в по-слаба степен навсякъде, не е 

кодифицируем. Метод (техника) в един конкретен тип изследване разбира, се има. 



 

 

Не е възможно формулирането на универсален, нито дори на уникален алгоритъм 

за научно откритие. 

Когато молекулярната биология е създавана и за пръв път са търсени и 

намирани структури на макромолекули на белтъци и ДНК, изследванията са 

нелинейни пътища с много грешни ходове и слепи отклонения. Свидетелства за 

тази нелинейност са, например: Полинг баща и син създават неверен модел на 

ДНК. Уилкинс и Франклин, с години получават добри рентгенограми, но упорито 

отхвърлят спиралата. Уотсън и Крик правят серия неуспешни модели и 

възпроизвеждат стъпките на откритието по различен начин в своите книги The 

Double helix и What a Mad Pursuit. Уотсън споделя още в началото: 

Но дори по-важно е, че остава една обща непонятност в това как науката „се прави“. Това 

не означава, че цялата наука се прави по начина, описан тук. Това далеч не е така, защото 

стиловете на научно изследване варират почти колкото човешките личности. От друга 

страна, аз не смятам, че пътят, по който се появи ДНК, представлява странно изключение в 

научния свят. (Watson 1968, p. ii) 

Крик от своя страна споделя: 

… бяхме развили неформулирани, но плодотворни методи на сътрудничество, нещо, което 

липсваше на Лондонската група. Ако някой от нас предложеше нова идея, другият, 

приемайки я сериозно, се опитваше да я разруши по откровен, но не враждебен начин. Това 

се оказа решаващо. Решавайки научни проблеми от този тип, е почти невъзможно да се 

избегнат грешки… За да се намери правилно решение на такъв проблем, обикновено  се 

изискват серия логически стъпки. Ако една от тях е погрешна, отговорът често е скрит, тъй 

като грешката обикновено те поставя на напълно погрешен път. (Crick 1988, p. 67) 

Тук празните места са неизвестни елементи на структури, взаимодействия и 

динамики. Така че и следващите задачи на молекулярната биология остават пъзели. 

Колкото повече от празните места са попълнени, толкова по-лесно е попълването 

на останалите. В пъзела „структура на ДНК“ може да се определят следните главни 

стъпки (това не е разказ, а маркиране на серия): 

1. Спекулативна хипотеза: генът е апериодичен кристал, голяма молекула 

(Шрьодингер). Това означава, че трябва да се търси специфична апериодична 

полимерна структура, която може да се реплицира и да кодира синтез на белтъци. 



 

 

2. Гените са не белтъци, а ДНК (Ейвъри). Търси се структурата на ДНК. 

3. Химически състав на ДНК: полимер с 4 различни вида мономери (A, T, G, 

C), в които може да се съдържа апериодично разнообразие (движение от структура 

към функция) 

4. Двуспирален модел на белтъка (α-спирала на Полинг): спиралата е 

стабилна стереохимична форма. 

5. Равенства на Чаргаф: аденин-тимин и гуанин-цитозин по двойки са с 

равно молекулно тегло в ДНК. Защо са равни? Едно решение: в ДНК те са свързани 

по двойки. Това досещане в посока от релации към структура, е попълване на част 

от пъзел: базите са свързани по двойки, а това значи че са навътре спрямо 

фосфатния скелет и са една срещу друга. Този ред и разположение позволява 

репликацията като раздвояване на комплементарна структура. 

Финалният резултат е предположената хипотетична двойна спирала със 

захаро-фосфатен скелет по линиите на спиралата и азотни бази, разположени 

навътре и взаимно свързани по двойки, която свързва в една релация всички данни 

(Watson & Crick 1953). Това е матрица, която се използва и изпитва във всички 

следващи изследвания, в които участва ДНК. Тук няма „метод“, а една лъкатушна 

крива на търсене на структура по догадки и фрагментарни данни, потвърдена в 

образ от рентгеноструктурен анализ. Така се попълва един пъзел. Томас Кун 

характеризира нормалната наука с „решаване на пъзели“, но тук имаме научна 

революция, прокарала нов път за изследване и заченала една нова биологична 

наука с огромно значение. 

Обяснителни пропасти 

Категориалните опозиции, които идват от философията или от нагласите в 

културите, като например „душа–тяло“, „свобода–необходимост“, „субект–

предмет“ или „природа–култура“, „човек–животно“, създават обяснителни 

пропасти. Подобни дихотомични структури са смислени за науката, само ако 

дефинират своята релация на ниво описание на конкретни факти. Но това не е 

така: предлаганите спекулативни релации не са определени и ясни, и картината на 



 

 

реалността бива разделена на огромни области без определени отношения между 

тях и без възможност за проверка. 

На основата на дълбоко вкоренени опозиции в една култура се правят 

безкрайни редове деления без ясни релации и граници: душата е свързана с тялото, 

но е и независима от него; човек е животно, но и не е; човек е свободен, но и 

несвободен; културата е природна, но и не е природна, и т.н. Създават се ред 

дуализми: идеологични, ненаучни матрици, които включват произволни и 

непроверими положения от двете страни на тези деления. Те водят до обяснителни 

пропасти в картината на света. Реалността, животът, човекът, се делят на 

несъстоятелни онтологични същности.  

Но всяка двойка големи понятия е конвенция и подлежи на ревизия. Може 

би по-специална е опозицията живо–неживо, доколкото тя има доста ясна 

референция. Горе изброените опозиции нямат определена референция в света и на 

научно ниво са безплодни. В този случай много по-добре е да се елиминират 

самите опозиции. С елиминирането на едната страна отпада и другата, защото те 

взаимно се определят.  

Ако обясняваме един културен артефакт без отчет на неговите „природни 

качества“ като материал и функционални възможности, ние се лишаваме от 

релевантни аспекти на обяснението. Ако описваме една кортикална мозъчна 

динамика без отчет на поведения, ние не можем да обясним защо именно тази 

динамика се появява и каква е нейната поведенческа функция. 

Обяснителната пропаст „тяло-съзнание“ в невронауката между невронна 

динамика (и поведение) и индивидуален опит на изследвания, изглежда 

неотстранима, но е преодолима. Ситуацията е „допълнителност“: преживяванията 

са един вътрешен план в „първо лице“, в който не е наблюдаема невронна 

динамика; невронната динамика (и поведението) е външен план в „трето лице“, в 

който отсъстват преживявания. Няма нищо в „ума“, което да го отделя от целия 

поток на света. Няма нищо в тялото, което да напомня на „ум“. Забележителното е, 

че двата плана са координирани: за всяко преживяване може да се открие 

съответната невро-динамика. Един поведенчески ред се допълва с един 



 

 

неврологичен ред и с един разказан ред от субективен опит. (Герджиков 2010, сс. 

266–281) 

Заключение 

Предложеният тук частично формализиран анализ на подреждането в 

науката чрез релации, свързан с математиката и информационната теория, е нов и 

позволява изход от ентропийната ситуация на дебатиране върху цял ред неясни и 

все по-забъркани проблеми: възприятие–наблюдение, теория–факти, описание–

обяснение. Научното изследване не реализира Метод, но е проява на човешката 

рационалност като извличане на смислена информация чрез подреждане на данни, 

получени чрез измерване или идентификация на структури и динамики. Научната 

рационалност не може да се формулира като ред необходими операции, не е 

кодифицируема. Тя е търсене и намиране на решения за синтез на смислено знание. 

Описание и обяснение не са два различни вида изследване, а се припокриват. Те са 

синтези и изпитване на матрици – многомерни релации, в които се подреждат 

данните. Изследването е решаване на пъзели не само в „нормалната наука“ (Кун), 

но и при научни революции.  

Науката подрежда информация на фона на хаос и е съпътствана от различни 

типове неопределеност. Специален случай на неопределеност е непълнотата на 

описанието и обяснението на структури.  

Научното изследване по форма е същото като всяка интелигентна дейност. 

Мозъчният кортекс синтезира смислена информация в динамична среда, 

обработвайки сетивната информация с постоянно изпитване на патерни (матрици). 

Ние спонтанно строим всякакви матрици, за да синтезираме адекватно поведение. 

При всички непълноти и неопределености в съвременната наука трябва да 

си даваме сметка, че тя е още много млада и макар че сме далеч от пълни 

обяснения на повечето реални феномени, които са винаги сложни, науката се 

развива и нови теории могат да правят непредвидими революции.  



 

 

Акцентът в тази работа е върху една философия, която не се занимава със 

спекулативни аргументи и критики, а предлага теория, и може да работи в 

изследване на реалната наука. 
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Abstract: 

Scientific Research as Relational Ordering 

This article develops an idea of scientific research as relational ordering (“making 

sense”) of information from data, generated independently. The data in question are 

neither sensory perceptions, nor statements in a “pure protocol language”. They are 

mostly values, between which relationships (matrices) are established. The research 

process is the generation of meaningful information in the form of arrangement in matrix 

relationships, analogous to puzzle solving. 

 

Key words: scientific research, meaningful information, relation, matrix.  


