


Кратка история на времето - феноменалният бестселър на Стибън Хокинг, издаден 6 тираж ня
колко милиона, представи на читатели по целия свят идеите на този блестящ физик теоретик. 
А сега, чрез едно голямо явление 6 книгоиздаването - богато илюстрираното продължение на него
вата първа книга, Хокинг се завръща отново при нас и разбулва тайните на най-важните откри
тия, станали през годините след издаването на посрещнатото с възторг първо заглавие.

Един от най-вьздействащите мислители на нашето време, Стибън Хокинг е интелектуален 
идол, известен не само заради приключенския дух на своите идеи, но и заради яснотата и остро
умието, с които ги изразява. В своята нова книга той ни отвежда до предния фронт на теоре
тичната физика, където истината много често е по-необичайна от измислицата, и ни обяснява ка
то на неспециалисти кои са принципите, контролиращи нашата Вселена.

Както много други учени от общността на теоретичната физика, професор Хокинг иска да 
открие граала на науката - изплъзващата се Теория за всичко, която е скрита в сърцевината на 
Космоса. С достъпен, а често и игрив стил той ни дава напътствия, докато се мъчи да разгадае 
тайните на Вселената - от свръхгравитацията до сврьхсиметрията, от квантовата теория до 
Л/-теория та, от холографията до дуалността. Отвежда ни в безлюдните предели на науката, къде
то новите теории на суперструните и /'-браните може би ще запълнят последните празни места 
6 пъзела. И ни позволява да надникнем зад сцената на едно от най-вълнуващите интелектуални 
приключения, когато се стреми „да комбинира теорията на Айнщайн за относителността и идея
та на Ричард файнман за многочислените истории в една завършена и обединена теория, която 
ще опише всичко, случващо се във Вселената“.

С характерната за него щедрост професор Хокинг ни кани да го придружим в това необичай
но пътуване през пространство-времето. Множеството цветни илюстрации помагат това пъту
ване да бъде по-ясно възприемано и го превръщат в една сюрреалистична страна на чудесата, къде
то частиците и струните се движат в единадесет измерения, където черните дупки се изпаря
ват, изчезват и отнасят със себе си своята тайна и където първичното космическо семе, от ко
ето е поникнала нашата Вселена, е представлявало всъщност едно орехче.

„Вселената в орехова черупка“ е жизненоважно четиво за всички хора, стремящи се да разбе
рат Вселената, в която живеем. В комплект с Кратка история на времето тази книга, също като 
предходната, предава вълнението, обземащо научната общност тогава, когато тайните на Космо
са биват разбулени.

Стивън Хокинг е Лукасов професор по математика 6 Кеймбриджкия университет и има репу
тацията на най-блестящия физик теоретик след Айнщайн.
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НЕ ОЧАКВАХ ПОПУЛЯРНАТА МИ КНИГА КРАТКА ИСТОРИЯ НА ВРЕМЕТО 

да има такъв успех. Тя беше бестселърът в списъка на лон
донския Сьнди тайте повече от четири години - по-дълъг пе

риод в сравнение с всяка друга и забележително за книга от научен ха
рактер, която не е леко четиво. Дълго след това хората не спираха 
да ме питат кога ще напиша следваща книга. Аз се съпротивлявах, 
понеже нямах желание да пиша книги като Син на kpamkama история 
или Maako по-дъага история на вретето, а бях зает с изследвания. Но по
степенно осъзнах, че има място за по-различен тип книга, по-лесна за 
разбиране. Кратка история на вретето е организирана по линеен модел 
- повечето глави следват и са логически зависими от предшестващи
те. Това допадаше на някои читатели, но други засядаха в началото 
и никога не достигаха вълнуващия материал по-нататък. Сегашната 
книга за разлика от нея повече прилича на дърво. Първа и втора гла
ва образуват централен дънер, от който се разклоняват останали-

Клоните са доста независими един от друг и могат да бъдат 
подхванати в какъвто и да е ред след централния ствол. Те съот
ветстват на области, върху които съм работил или мислил след пуб
ликуването на Кратка история на вретето. Така че те представляват 
картина на някои от най-активните полета на сегашните изследва
ния. Във всяка глава също така съм се опитал да избегна еднопосоч
ната линейна структура. Илюстрациите и обясненията към тях 
предлагат алтернативен подход към текста, както в ИаЬстрована 
кратка история на вретето, публикувана през 1996 г. Каретата, или 
страничните разяснения, също дават възможност за задълбочаване в 
някои теми по-детайлно, отколкото в главния текст.



През 1988 г., когато за първи път беше публикувана Кратка ис
тория на времето, изглеждаше, че окончателната Теория на всичко ве
че е на хоризонта. Как се измени ситуацията оттогава? По-близо ли 
сме до нашата цел? Както ще бъде описано в тази книга, ние сме из
минали дълъг път оттогава. Но това е едно все оше продължаващо 
пътешествие и краят му не се вижда. Както гласи старата поговор
ка, по-добре е да се пътува с надежда, отколкото да се пристигне. На
шата страст да откриваме подхранва съзидателността ни във всич
ки области, не само в науката. Ако стигнем края на линията, човеш
кият дух би увяхнал и умрял. Но аз не мисля, че някога бихме спрели 
на място: ние ще се разпростираме в сложността, ако не в дълбочи
ната, и ще бъдем винаги в центъра на разширяваш се хоризонт от 
възможности.

Искам да споделя вълнението си от откритията, които се пра
вят, и от картината на реалността, която се появява. За по-голя- 
ма достоверност се концентрирах върху области, в които самият аз 
съм работил. Детайлите на работата са твърде технични, но вяр
вам, че всеобхватните идеи могат да бъдат предадени без много ма
тематически багаж. Просто се надявам, че съм успял.

За създаването на тази книга бе ми оказана голяма помощ. По- 
специално бих споменал Томас Хертог и Нил Ширър, които ми помог
наха за фигурите, обясненията към тях и каретата, Ан Харис и Ки
ти фергЬсън, които издадоха ръкописа (или по-точно компютърни
те файлове, тъй като всичко, което пиша, е електронно), Филип Дън 
от Book Laboratory and Moonrunner Design, който създаде илюстрации
те. Но освен това искам да благодаря на всички онези, които напра
виха необходимото, за да имам възможността да водя сравнително 
нормален живот и да провеждам научни изследвания. Без тях тази 
книга не би било възможно да бъде написана.

Стивьн Хокинг 
Кеймбридж, 2 май 2001 г.






