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Резюме 
Несубстанционалността на енергията е приета. 
До сега тя е единствената категория с 
несубстанционална характеристика. Нещо 
повече. Енергията се определя и измерва със 
собствената си специфична/универсална 
мярка. Тази универсална мярка е самата 
енергия. 
Новият поглед към информацията като 
пораждане на образ на контекстни 
зависимости поставя актуално и на преден 
план необходимостта от изясняване 
субстанционалната или несубстанционалната 
природа на информацията. 
Настоящата работа е скромен опит в това 
направление. 
 
Ключови думи: Информация, енергия, 
несубстанционалност, информационно-
пространствено-времеви континиум 
 
Abstract 
Non-substantial essence of energy is adopted and 
accepted. By now it is the only category with non-
substantial  feature. Even more. Energy is defined 
and measured by its own specific and universal 
measure. This universal measure is very universal 
energy of its kind. 
The new look at information as evoking an image 
of context dependencies sets date and highlighted 
the need to clarify the substantial and non-
substantial nature of the information. 
This work is a modest attempt in this direction. 
 
Key words: information, energy, non-substantial, 
information-space-time continuum 
 
 
Въпросът за природата на информацията 
винаги е оставал открит. Дори най-

разпространеното определяне на 
информацията като намаляване на ентропията 
(изведено от частния случай на предаване и 
приемане на сигнали и механично отнесено в 
общо определение за информация) не изхожда 
от природата на информацията. Компромисно 
примитивно и опростено в това определение 
може да се разглежда само част (при това 
много условно обособена) от протичащ след 
пораждането пост информационен процес. 
Дори компромисното разглеждане на 
предаването и приемането на сигнали и знаци 
като част от продължението на 
информационен процес след пораждането на 
информация от информационната машина не 
дава основание да се търси 
субстанционизиране на информацията чрез 
нейното фиксиране във физическа среда. Вън 
от този процес остава най-същественото, а 
именно информационния източник, който 
поражда информация. Този източник е 
информационната машина, която поражда 
информация. Природата на информацията 
следва да се разкрива в самия процес на 
пораждане на образ (информация). Там в този 
процес и в неговия продукт трябва да се 
открие и отговори на въпроса 
субстанционална или несубстанционална е 
природата на информацията. 
В наши работи сме разгледали коренно 
противоположни определения за информация. 
Естествено е в тези определения да се 
приоритетизират противоположни виждания 
за природата на информацията. Тези виждания 
се полюсират и върху субстанционалността 
или несубстанционалността на информацията. 
Те са остри и непримирими. Все още отсъства 
утвърдено разбиране за субстансционалния 
или несубстанционалния характер на 
информацията. 
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Поради тази причина въпросът за 
субстанционалната или несубстанционалната 
природа на информацията продължава да бъде 
актуален. Нещо повече. Той заедно с 
определянето на информацията като 
пораждане на образ от контекстни 
зависимости в информационно-
пространствено-времевия континиум формира 
новата основа на науката за информацията. 
Така създаваната теория и дефинирането на 
общи и частни закони на информациологията 
произтича от реалната природа на 
информацията. Природата на информацията е 
органически неделима част от природата на 
информационно-пространствено-времевия 
континиум и има основополагащо място в 
конструкцията на мирозданието.  
Това поставя пред науката за информацията 
фундаменталния не само за нея въпрос за 
субстанционалността или 
несубстанционалността на пораждането на 
информацията и нейното характеризиране 
след фиксирането й във физическа среда. 
Въпросът за субстанционалността или 
несубстанционалността на информацията е 
актуален и за информационно-
пространствено-времевия континиум и за 
изясняване на дълбочинно природната 
същност на мирозданието. 
Отправно начало за изясняване на 
субстанционалната или несубстанционална 
природа на информацията може да бъде 
определянето на информацията като 
пораждане на образ от контекстни 
зависимости в природната информационна 
машина. Природата на породения образ (на 
породената информация) от тази 
информационна машина досега не е била 
обект и предмет на целенасочено изследване и 
изучаване. Това е така защото всички други 
определения не са се докосвали до 
интегриращата същност на информацията в 
реално съществуващия информационно-
пространствено-времеви континиум. 
Дефинирането на определение за псевдо 
информация не може да има за предмет 
изучаването и разкриването на истинната 
същност на информацията. Напротив. 
Замъглеността около реалната природа на 
информацията разкрива поле за избуяване на 
определения и тълкувания на информацията, в 
които самата информация отсъства. 
 
За да се разграничим от намиращите 
разпространение метафизични интерпретации 
на съвременната физика си позволяваме да 
отбележим развитието на съвременната 

физика и достиженията на това развитие като 
научни, високо научно-технологични, 
ефективни и рационални. Чрез тях се изучава 
и разкрива реалната природа на физичния 
свят. Те обогатяват истините за природата на 
реалния свят. Но те не ги изчерпват. Остават 
неразгадани истини. Всяко откритие във 
физиката може да потвърди и да развие 
известни или предполагаеми истини. Но то 
може и да отхвърли възприети истини и да 
разкрие и да утвърди нови за момента истини. 
Развитието на науката запълва и ще разширява 
набора от истините за света. 
В този обективен процес на разкриване и 
утвърждаване на истини за същността на 
мирозданието все по-значимо място ще заема 
науката за информацията и науката за 
информационно-пространствено-времевия 
континиум. Истината за природата на 
информацията като пораждане на образ от 
контекстни зависимости ще ограничи полета 
за субективни метафизични интерпретации и 
на съвременната физика. 
Информациологията, проецирана като 
органически неделима част от науката за 
информационно-пространствено-времевия 
континиум, е призвана да даде липсващата 
част от веригата на природата на процесите 
във физичния свят и да предостави мощен 
инструментарий за изследване и разкриване на 
този свят в неговата информационно-
пространствено-времева континиумност. 
Предоставяният от информациологията 
инструментариум ще позволи на физиката да 
се освободи от неверни интерпретации на 
нейни открития и издигани от тях препятствия 
и догми. Теориите във физиката ще се 
обогатят проецирайки в себе си теорията на 
информацията и мега теорията за 
информационно-пространствено-времевия 
континиум.  
Приемането и утвърждаването на 
информационно-пространствено-времевия 
континиум като природа и същност на 
мирозданието и определянето на 
информацията като пораждане на образ от 
контекстни зависимости на континиума 
освобождава ускореното развитие на 
съвременната физика (и най-вече на нейните 
интерпретатори) от необходимостта да се 
търсят обяснения за оставащите все още 
загадка пораждани явления и процеси чрез 
проявата на неидентифицирана свободна воля 
или чрез други псевдонаучни обяснения и 
теории. 
Подобни теории, които игнорират фундамента 
на информациологията, водят до път без 
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изход. Пътят без изход е техния край. Това е 
краят, който не дава логичен и обоснован 
отговор за природата на обективно протичащи 
явления и процеси в реалната действителност.  
Без претенции за цялостно и изчерпателно 
обхащане на явленията и процесите в реалната 
действителност си позволяваме да 
акцентуваме вниманието към пример от 
физиката. Върху този пример се строят 
разнообразни теории. Всяка от тях го 
интерпретира по свой начин. Този популярен 
пример е атома на водорода и загадъчното 
преминаване на неговия електрон от една на 
друга орбита.  Загадъчната природа на атома 
на водорода и преминаването на неговия 
електрон от една на друга орбита е 
експлоатираното основание от редица теории 
да изучават атома и неговото поведение в 
широк диапазон. Сред тях са теориите, които 
обявяват атома на водорода за продукт на 
духовни сили, а преминаването на неговия 
електрон от една орбита на друга орбита 
извеждат като акт на свободна воля.  
Анализирането на атома на водорода и 
поведението на преминаващия от орбита на 
орбита негов електрон обективизира 
необходимостта от нов поглед към природата 
на този атом и неговия електрон. Опорна точка 
за такъв нов поглед може да бъде 
информациологията и теорията за 
информационно-пространствено-времевия 
континиум. От позициите на 
информациологията моментното физическо 
състояние на атома на водорода и орбитата на 
неговия електрон е физичния продукт на 
породения образ (породената информация) на 
атома от контекстните му зависимости в 
текущия времеви момент на информационно-
пространствено-времевия континиум. 
Породеният от информационната машина на 
атома на водорода образ в конкретното време 
и пространство на континиума е породената от 
нея информация, която еднозначно определя 
физичното състояние на атома на водорода 
точно в това време и точно в това 
пространство на континиума. Поражданата от 
контекстния анализ на контекстните 
зависимости информация в информационната 
машина на атома във всеки следващ от момент 
време е образа на атома и неговия електрон в 
неговото актуално състояние. 
В резултат на поражданата информация от 
информационната машина на атома неговият 
електрон е в орбитата на породения и 
физически материализиран образ на атома на 
водорода. Така преминаването на електрона на 
атома на водорода от една (текуща) на друга 

(последваща) орбита съответства на реално 
породения образ на атома на водорода от 
неговата информационна машина. 
Процесът на материално-енергийното 
преминаване на електрона на атома на 
водорода от една на друга орбита (или 
оставането на текущата орбита) е процес на 
реално поражданата информация за този атом. 
Текущата реална орбита на електрона на атома 
на водорода е тази, която е в породения (и 
материализиран) образ на атома на водорода.  
Това е достатъчно обективно основание 
преминаването на електрона на атома на 
водорода от една на друга орбита да не се 
определя като резултат и продукт на свободна 
воля. Състоянието на атома на водорода и 
орбитата на неговия електрон е физичното 
материално-енергийно състояние на 
породения образ от информационната машина 
на атома на водорода. 
Фиксираният във физична среда породен образ 
от информационната машина на атома на 
водорода е реален и физически 
субстанционален. Неговата 
субстанционалност произтича пряко от 
материално-енергийната природа на физичния 
свят и е подвластна на неговите общи и частни 
закони. С фиксирането си в конкретна 
физична среда породената информация на 
състоянието на атома на водорода 
материализира това състояние. Фиксираният 
във физична среда породен информационен 
образ е субстанционален. 
Далеч не така обстоят нещата с породения от 
информационната машина образ на атома на 
водорода до неговото фиксиране в конкретна 
реална физична среда. Резултатът (продукт) от 
изчисленията на контекстните зависимости от 
природната информационна машина на атома 
на водорода е породената информация 
(информационния образ на състоянието, което 
ще се фиксира в съответната физична среда). 
До фиксирането на породената от природната 
информационна машина информация във 
физична среда тя има различна природа от 
последващото й фиксиране в сигнали и знаци 
в съответната среда. Процесът на пораждане и 
породената информация от този процес е 
самостоятелен и предхождащ процеса на 
фиксиране във физична среда на породената 
информация. 
Породената от информационната машина 
информация до фиксирането й в конкретна 
среда (чрез сигнали и знаци) има особен 
статус. Този статус е нейната 
несубстанционалност. 
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Досегашният емпиричен опит не е извел 
еднозначно приемливо определение за 
природата на информацията. Цялото внимание 
е било насочвано към вече фиксираната в 
знаци и сигнали породена информация. 
Именно фиксираната в сигнали и знаци 
породена информация е предмет на предаване 
и приемане на тези сигнали и знаци и на 
тяхното аритметико-логическо преобразуване. 
Главното внимание е насочено към 
контекстно-независимото им манипулиране.  
Динамичното развитие на комуникациите, 
автоматизацията на процесите, научните 
изследвания и създаваните нови високо 
производителни технологии имат свой 
предмет и решават свои частни задачи. 
Установяването на истинната същност на 
информацията не е техен предмет. Още по-
малко е техен приоритет. Поради това те не 
дават отговор за истинната природа на 
информацията. Те не дават отговор за 
субстанционалността или 
несубстанционалността на породената от 
информационната машина информация. Те не 
поставят дори сериозно този въпрос.  
Само нова теория и нова наука за 
информацията могат да поставят в 
необходимата дълбочина и свобода въпроса за 
субстанционалността или 
несубстанционалността и да определят 
интимната природа на поражданата 
информация в информационно-
пространствено-времевия континиум. 
Проецираната от теорията за информационно-
пространствено-времевия континиум теория за 
информацията приема породената от 
природната информационна машина 

информация за несубстанционална. 
Породената от информационната машина 
информация не може да бъде количество от 
някаква субстанция.  
Плодоностна за информациологията е 
аналогията със същността на понятието 
енергия. Определението за енергия е 
определение за чиста субстанция. Самата 
енергия е “универсално измерима” и самата тя 
е универсална мярка.  
За породената от информационната машина 
информация (породена от контекстните 
зависимости) може леко и конструктивно да се 
направи аналогия с понятието енергия и да се 
приеме нейната несубстанционалност. 
Фиксираната в сигнали и знаци породена 
информация във физична среда са предмет на 
друга наша работа.  
Породената от информационната машина (от 
всяко ниво на информационно-
пространствено-времевия континиум) 
информация е понятие, което може да се 
отнесе реално до определение за “чиста 
субстанция” и да се разграничи от всякакви 
опити за субстанционализиране на тази 
информация. За доказване на 
несубстанционалността на породената от 
контекстни зависимости информация в 
информационната машина е необходимо да се 
определи именно породената информация като 
универсална мярка и да се разкрият механизми 
за нейната универсална измеримост.  
Несубстанционалната аналогия на породената 
от контекстни зависимости информация и 
енергия ще обогати теорията на 
информацията.

 
 


